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• Stari vrh po odplačanih dolgovih v razvoj
• Ne spreglejte razpisov za šport in vrtce
• Naša občina prevzela vodstvo v akciji Turistična patrulja
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S turistično patruljo na balinanju na Golem
vrhu …

Končana postavitev ‘rušta’ pri novi športni
dvorani v Gorenji vasi

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
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje.
M. B.
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Uvodnik
Tokratna številka nas je ujela v sila za
nimivem obdobju, po kulturnem prazniku, po
zgodnjem pustu ter tik pred (prav tako zgodnjo)
veliko nočjo.
Slednje sicer vsako leto običajno proslav
ljamo s prihodom pomladi, ki pa je letos kar
ni od nikoder!
No, ja … je, a se obnaša, kot bi le sem ter
tja malo pomolila taco v poljane, ki jih je znova
zalizal sneg. Obotavljajoče, kot bi ne želela še
stopiti v loge spomladnih zvončkov, trobentic,
razprtih mačic … Kot bi jih rada, še preden se
dobro odprejo v svet, opeharila za vse možnosti
bujnega razcveta.
Tudi zavoljo tega je tokratna številka Pod
blegaških posebna – kot bi z eno nogo obtičala
nekje v zametih zime, z drugo pa hlastala za
višjimi temperaturami, zelenjem brstečih pop
kov, prvimi nagajivimi žarki pomladi: na eni
strani fotografije nasmejanih olimpijcev, drugih
smučarjev in maškar, ki s pustom, kot da niso
uspele odgnati zime in vsega, kar je obstalo v
tem letu od lani; na drugi pa prebujanje društev
na občnih zborih in planiranje dogajanja v

prihodnje, načrtovanje krajevnih skupnosti po
(dobro) opravljenem delu lani.
Naprej zremo s športnim razpisom in razpisi
za vrtce, že na prvih straneh pa tudi z novicama
o postavitvi lesene konstrukcije na športni
dvorani v Gorenji vasi ter preboju Starega
vrha – podjetju STC Stari vrh je z občinama
in loškim gospodarstvom uspelo odplačati
dolgove Heti, kar pomeni, da so vrata v razvoj
in prihodnost smučišča široko odprta. Želijo si
širitve v poletno sezono. Volja, načrti, zanos,
vse to je, treba bo stopiti na pot realizacije, po
kateri bodo z vodstvom podjetja stopali (tudi)
domačini. Nekateri med njimi so v zadnjih letih
izgubili zaupanje v vodstvo družbe.
»Rešitev je v sodelovanju in spoštovanju
dogovorov,« sklenejo sogovorniki v enem od
člankov, v katerem smo preverili dogajanje na
Starem vrhu, kjer so naprave v zimski sezoni
ustavili 15. marca in kjer bodo prihodnje leto
obeležili 90-letnico smučarske dejavnosti.
Dovolj za preboj v pomlad?
Prijetno branje želim.
Urednica Damjana Peternelj
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Z 19. seje sveta

Optika, vrtci, letni program športa …
Na prvi letošnji seji februarja so se svetniki najdlje časa zadržali pri pobudi podjetja GVO za sporazumni prevzem upravljanja in vzdrževanja širokopasovnega
optičnega omrežja v lasti občine, ki ga sedaj upravlja podjetje Tritel, d. o. o.
Podjetje GVO upravlja podobna omrežja
v 16 občinah, v petih pa je upravljanje v fazi
urejanja. Direktor Borut Radi je svetnikom
predstavil način delovanja GVO kot upravljavca
omrežij, ki se odlikuje po kratkem odzivnem
času vse dni v letu na različnih območjih
države. Imajo 460 zaposlenih. Podjetje je
finančno stabilno, brez kreditov, skrbijo za
16.000 uporabnikov, še naprej pa želijo širiti
svoje omrežje.
Del posla izvajajo za Telekom, polovico pa
samostojno. Za Telekom vzdržujejo omrežje
za več kot 200.000 gospodinjstev, so pa tudi
največji graditelj in upravljavec omrežij,
kakršnega imamo v naši občini.
Njihov cilj je konsolidirati vsa odprta
širokopasovna omrežja, izgrajena v zadnjih
letih, in jih v prihodnosti med seboj povezati na
način, da omogočijo vstop operaterjem, ki lahko
prodajajo storitev v občinah, kjer je podjetje
GVO prisotno. S tem dvigujejo konkurenco
med operaterji, uporabnikom pa omogočajo bolj
kakovostne storitve. Povprečno imajo na svojih
omrežjih od 4 do 5 operaterjev, ponekod tudi
lokalne, ki so se odločili svoje omrežje opustiti
in preiti na omrežje GVO-ja. Največja enota je
v Škofji Loki.
Postopek prenosa upravljanja na GVO
poteka v vseh sedmih občinah, v katerih doslej
podjetje Tritel izvaja naloge upravljanja in
vzdrževanja optičnega omrežja; v vseh preosta
lih šestih občinah so občinski sveti v vmesnem
času že potrdili prenos upravljanja in predlog
pogodbe o prenosu. Z dvigom rok so to kot
zadnji storili tudi svetniki v Gorenji vasi.

Spremembe pri dodeljevanju denarne
socialne pomoči

V nadaljevanju so potrdili predlog Odloka o
denarni socialni pomoči. Obstoječi odlok iz leta
2006 je imel nekatere pomanjkljivosti glede kri
terijev dodeljevanja denarne socialne pomoči,
saj je bil edini kriterij dohodek na družinskega
člana. Po novem se upoštevajo posebni kri
teriji dodeljevanja enkratne denarne pomoči,
ki niso vezani na dohodke prosilcev, lahko pa
znatno vplivajo na socialno stisko družine ali
posameznika (težka bolezen, invalidnost, smrt
v družini, elementarne nesreče …). Osnovni
pogoj pa je nedoseganje minimalnega dohodka
družinskega člana.
Dodani so tudi nameni, za katere se dodelju
je denarna socialna pomoč (plačilo stroškov
za najemnino, ogrevanje, komunalni stroški,
doplačilo zdravil, dietne hrane, ortopedskih
pripomočkov …).
Višina denarne socialne pomoči v kole
darskem letu lahko znaša največ dvakratnik
minimalnega dohodka, torej nekaj manj kot
600 evrov.

Prednost pri sprejemu v vrtec
prosilci z bivališčem v občini

Svetniki so potrdili spremembo pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec.
Kot je povedala Anja Hren, strokovna
sodelavka občinske uprave, so bili pravilniki
pripravljeni v sodelovanju z vrtci.
Spremembe so naslednje: natančno je
določeno, kako ravna vrtec z vlogo za sprejem
otroka v vrtec, ki jo prejme po poteku roka
za prijavo na javni razpis in v vrtcu ni prostih
mest. Spremenjeni in dopolnjeni so kriteriji,
na osnovi katerih komisija odloča o sprejemu
otrok v vrtec, in sicer glede prebivališča: največ
točk po novem prejmejo starši, ki imajo stalno
prebivališče v občini, najmanj pa starši, ki
živijo na t. i. gravitacijskem območju (območje
v okolici šol v Lučinah, na Sovodnju) in torej
niso naši občani.
Spremembe so v členu glede obveščanja
staršev ter v določilu, ki pravi, da se otroka
lahko trajno izpiše iz vrtca z vsakim prvim
dnem naslednjega meseca po najavi izpisa, ne
kadarkoli.
Mirjano Možina je zanimalo, koliko vlog
je bilo lani zavrnjenih. »Po končanem razpisu
je bilo takih otrok 47, septembra pa še 37. 15
jih še ni bilo dovolj starih za sprejem v vrtec,«
je pojasnila Hrenova. Ob tem opažajo, da se
ne povečuje samo število otrok, ampak tudi
odstotek vključenih otrok v vrtec.

Za šport letos 9 tisočakov več kot lani

Svetniki so prižgali zeleno luč izvajanju
letnega programa športa.
Za sofinanciranje programov športa je v
proračunu za leto 2018 namenjenih 66 tisoč evrov,
kar je 9.484 evrov več kot lani. Povišanje sredstev
je v glavnem namenjeno športnim programom
otrok in mladine, to je kar 54,62 % vseh sredstev
oz. nekaj več kot 34 tisoč evrov. Več sredstev je v
primerjavi z lani namenjenih tudi izpopolnjevanju
v športu, delovanju društev, športnim prireditvam.
Za športno infrastrukturo je namenjenih 3.221.665
evrov – glavna investicija je izgradnja športne
dvorane v Gorenji vasi.
Letni program športa po novem določa, da
se v razpisanih športnih programih izvajalcu
omeji število programov; programi planinske
dejavnosti bodo ovrednoteni v dejanskem ob
segu, največ do 60 ur letno, pri drugih športnih
prireditvah se potrdi največ 10 najbolje ovred
notenih prireditev.

Da prodaji delnic Gorenjske banke

Svetniki so soglašali, da občina kot lastnica
168 delnic Gorenjske banke (katerih trenutna
vrednost je ocenjena na približno 57 tisoč
evrov) v primeru objave prevzemne ponudbe
daje soglasje k prodaji delnic, saj so dejanje

utemeljili kot smotrno.
S potrditvijo predlagane spremembe Pra
vilnika o spodbujanju razvoja podjetništva
v občini so svetniki pritrdili razširitvi na
mena upravičenosti subvencije za žičniško
dejavnost: ne več le za obnovo in posodobitev,
pač pa tudi za nakup žičniške infrastrukture s
spremljajočimi objekti in opremo ter tekoče
poslovanje objektov, naprav in opreme. To je
primerljivo z ukrepi, ki jih upošteva tudi Občina
Škofja Loka.
Sprejeli so tudi sklep o pristopu občine h
Konvenciji županov za podnebne spremembe
in energijo ter pooblastili župana za podpis
pristopnega obrazca.
Ob poteku mandata so potrdili novo ses
tavo občinske volilne komisije z mandatom za
naslednja štiri leta: predsednik Blaž Možina,
namestnik predsednika Marko Justin, člani in
namestniki članov pa so Stjepan Benkovič, Bo
ris Bogataj, Jaka Jeraša, Ingrid Kokalj Osredkar,
Romana Reberšek, Jure Šifrer.

Vasi pod Blegošem konec tedna »zaparkirajo« pohodniki

Sklepali so tudi o prometu z zemljišči, pod
točko razno pa je svetnike zanimalo, kako je s
STC-jem Stari vrh ter z ureditvijo brvi čez Soro
nasproti Sokolskega doma.
Župan in občinska uprava so pojasnili, da
se stvari premikajo tudi na področju kolesarske
povezovalne poti. Cilj je, da se kolesarske poti
povežejo na širšem območju, še prej pa, da
se kolesarska steza vzpostavi tudi od Gorenje
vasi do Škofje Loke. »Gre za obsežen projekt,
upamo, da uspe,« je sklenil župan.
Svetniki so za konec opozorili, da so
domačini v vaseh pod Blegošem začeli opo
zarjati na velik problem parkiranja obiskovalcev
Blegoša. Ponudili so tudi že nekaj predlogov za
izboljšanje razmer, predvsem na Črnem kalu in
v Leskovici. Sklepčni so bili, da bo parkirišča
treba urediti, saj so premajhna glede na veliko
število pohodnikov. Do težav prihaja predvsem
konec tedna, ko se pohodniki množično odprav
ljajo na Blegoš.
Damjana Peternelj

Naslednja številka: 24. aprila
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 10. aprila 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!
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STC Stari vrh

Dolg do Hete odplačan, prihodnost v sodelovanju
Foto: arhiv občine

Z uspešno razrešitvijo desetletnega gordijskega vozla finančnega lizinga, ki je
bremenil podjetje STC Stari vrh, d. o. o., se odpirajo nove perspektive za razvoj
zimskega in letnega turizma v regiji: a le s skupnim sodelovanjem in sobivanjem
podjetja in domačinov.

Z leve: župan Škofje Loke, mag. Miha Ješe, v. d. direktorja STC Stari vrh, Tomaž Trobiš, in župan Občine
Gorenja vas - Poljane, Milan Čadež, na tiskovni konferenci po odplačilu vseh dolgov Heti.
sklenjene v letih 2005 do 2008. Odkupna cena
vseh šestih lizinških pogodb za šestsedežnico,
tri teptalce in sistem zasneževanja je tako
znašala 900.000 evrov. Denar so zagotovili iz
več virov: s prodajo vozovnic gospodarstvu na
Loškem za 5-letno obdobje so pridobili 219
tisoč evrov, podjetja na Loškem (Domel, Difa,
Filc, GVO, Jelovica, Knauf Insulation, LTH
Castings, Marmor Hotavlje, Polycom in Topos
Hotavlje) so primaknila 103 tisočake, občini, ki
sta po lanskem zmanjšanju kapitala in dokapital
izaciji edini lastnici družbe, pa sta prispevali 640
Foto: D. P.

Letošnja sezona se je na Starem vrhu začela
slabo, zato je bil februarja zapadli sneg sila
dobrodošel. Tomaž Trobiš, v. d. direktorja SCT
Stari vrh je izpostavil, da so to zimo prepeljali
nekaj več kot 26 tisoč smučarjev, kar bo do
volj za pokritje sezone. Konec februarja pa
je občinama z vodstvom družbe in ob pomoči
loškega gospodarstva uspelo uresničiti še spora
zum, ki so ga lansko jesen sklenili s Heta Asset
Resolution. Odplačali so še 720 tisoč evrov
dolga (180 tisočakov so nakazali že lani jeseni)
in tako odkupili lizinške pogodbe od Hete,

tisočakov. Ob tem so s Heto dosegli dogovor, da
je odpisala za 2,4 milijona evrov dolga.

Z gotovostjo v naslednje
zimske sezone

Heta je že lani jeseni po plačilu prvega obroka iz
sporazuma o zaključku lizinških pogodb umaknila
predlog za stečaj STC-ja Stari vrh, ki je bil dolgo in
solventen. Po plačilu drugega obroka podjetju sicer
še ostaja nekaj dolgov do zaposlenih in dobaviteljev,
a se bo podjetje zdaj lahko usmerilo v razvoj.
Župan Milan Čadež je izpostavil: »Vedno znova
zagovarjati se pred ljudmi, da filamo vrečo brez dna,
tega od danes naprej ne bo več. Odslej lahko z goto
vostjo napovedujemo naslednjo smučarsko sezono.«
Trobiš je pri dolgoročni strategiji izpostavil
stabilizacijo finančnega poslovanja s 60.000
smučarji in 700.000 evri prihodkov letno, kar bi
lahko zagotavljalo delo vsaj 20 redno zaposle
nim preko celega leta. Prenovili naj bi žičniške
naprave, nadgradili sistem zasneževanja in se
povezali z regionalnimi smučarskimi centri z
enotno vozovnico.

Razvijanje poletnih
turističnih produktov

V prihodnje računajo tudi na razvoj po
letne sezone: uredili naj bi kolesarski poligon,
povečati želijo nastanitvene in gostinske
kapacitete ter oblikovati krovno destinacijsko
znamko Stari vrh. Slednje brez sodelovanja z
lokalnimi ponudniki turističnih storitev ne bo
mogoče. Župan Milan Čadež je mnenja, da se
je zaupanje, ki je bilo izgubljeno, povrnilo:
»Takega zaupanja, kot je v STC-ju zadnje leto,
ga doslej še ni bilo. Ko se pozitivna zgodba pelje
naprej, si lahko samo trmast, da ne stopiš na
vlak.« Loški župan mag. Miha Ješe je za zibelko
smučanja na Loškem dodal: »Manjka pa ‘pika
na i’, združiti interese tistih, ki tu živijo, da bo
to center, kjer bo izražena skupna volja.«

Rešitev je v sodelovanju
»Rešitev je v sodelovanju in spoštovanju dogovorov,« so prepričani domačini – ponudniki gostinskih in turističnih kapacitet.

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA
vabi k vpisu v naslednje študijske krožke:
• Pišemo ustvarjalno (veščine pisnega izražanja in javnega nastopanja),
• Skrivnostni svet filca (delavnice izdelave podstavkov, nakita, copat in šalov iz filca),
• Stara oblačila s poljanske podstrehe (stara oblačila in njihova uporaba, izdelava preprostega
starega oblačila),
• Zeliščni vrt domače lekarne (spoznavanje zdravilnih rastlin, izdelava tinktur, kreme in
mila).
Posamezni študijski krožek obsega pet srečanj, za udeležence so brezplačni, financira jih
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, strokovno pomoč in spremljanje opravlja
Andragoški center Slovenije.
Informacije in prijave: Ljudska univerza Škofja Loka, telefon: 04/506-13-60, ali po e-pošti: jaka.
subic@guest.arnes.si.
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Čeprav si večina ponudnikov iz zaledja
smučišča želi sodelovanja, nekaj domačinov
vodstvu smučišča kljub opravljeni nalogi pod
jetja STC in obeh občin lastnic, še vedno ne
zaupa. V marcu so na tiskovni konferenci pred
stavili svoja stališča ter poglede na nadaljnje
sodelovanje. Med drugim so zanikali Trobiševe
navedbe, da naj bi v preteklosti podjetje nekat
erim ponudnikom namestitvenih kapacitet karte
prodajalo pod ceno, sprejemljivo za pokrivanje
minimalnih stroškov.
Moti jih, da je smučišče večkrat zaprto ali
pa šestsedežnica ne obratuje. Trobiš je sicer že
večkrat pojasnil, da smučišče zapirajo zgolj
zaradi varnosti, sedežnica pa ne obratuje ob
pričakovanem manjšem obisku.
»Ne potrebujemo nobenih bonitet in privi
legijev, želimo le, da se spoštuje dogovore in da
so pogoji za vse enaki,« so povedali prisotni.
Pričakovati je, da si tega na smučišču želijo
vsi deležniki, potrebno je le preiti od besed k
njihovemu uresničevanju.
P. N.

Z 18. redne seje občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma
zastavili županu in občinski upravi na 18. seji občinskega sveta 21. decembra
lani. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih
prejeli svetniki v gradivu 19. seje, ki je bila 15. februarja letos.

Zvonko Dolinar:
• vpraša, ali je res predvidena ukinitev
pogodbene pošte v Mercatorjevi trgovini na
Sovodnju.
Občina je seznanjena, da Mercator generalno
prekinja pogodbe za zagotavljanje pogodbenih
pošt v svojih trgovinah. Pošta Slovenije nas

Prejeli smo ...
Na Starem vrhu sem začel smučati takoj po odprtju leta 1971 v
srednji šoli, ko sem se vključil tudi v SK Alpetour, kjer sem nekaj
let sodeloval kot smučarski sodnik in pripravljavec prog. Osnove
smučanja sem sicer dobil na Pahucovem hribu in v smučarski
dolin’ci za gradom. Vsa leta šole smo s kolegi z veseljem hodili
na športne dneve na Stari vrh in tudi sicer ter dodobra osvojili
tehnike smučanja. Skratka, Stari vrh je postal moje smučišče, tam
sem bil stalni gost. Poleti smo »mulci pr’ klubu« pod komando
starejših hodili pobirat kamenje po progi, ni nam bilo težko. Po
gimnaziji in opravljeni vojaščini sem se zaposlil v Turistični
agenciji Alpetour in kot turistični referent sodeloval z lastniki
turističnih kmetij, ki so takrat začeli s kmečkim turizmom. No ja,
ne vsemi, nekateri (eden), so se (se je) distancirali od agencije in
so oddajali turistične kapacitete sami.
Pozimi je smučarski trak za otroke na Grebljici, ki deluje že
več let, polno zaseden – ob lepem vremenu seveda. Na Grebljici
sem učil smučanja svoje otroke, zdaj se ob traku potim z vnuki.
Ob začetku traku je postavljena brunarica, ki ponuja utrujenim
otrokom čaj, »tastarim« pa kaj konkretnega. Poleg brunarice je
urejeno parkirišče, ki je nudilo idealen dostop do traku.
S parkirišča Grebljica je z majhnimi otroki dostop, pred
vsem pa odhod, zelo težak. Letos pa presenečenje: dostop do
parkirišča ob traku je bil zaprt z deskami, zdaj cesta niti ni
preorana. Ko sem se pozanimal pri uslužbencih, zakaj je tako,
sem dobil odgovor, da so deske postavljene, ker je nekaj sto
metrov naprej cesta neprevozna zaradi navožene zemlje, tam se
tudi ne da obrniti. Lastnik (sicer gozdne) ceste do parkirišča, je
dolgoletni direktor smučišča, zdaj v pokoju, lastnik kmečkega
turizma. Zaradi njegovih gostov, ki jih ni bilo, se je »baby lift«
velikokrat vrtel v prazno, pa še kaj bi se našlo. Danes, ko Stari
vrh bije bitko za preživetje, bi se morali vsi deležniki povezati
skupaj, sodelovati, ne pa da si nagajajo, čeprav so vsa leta imeli
»konkretne« koristi od smučišča. Danes pa zaradi užaljenosti
ali česa drugega ne sodelujejo in s tem delajo slabo reklamo
smučišču. Apeliram na lastnici smučišča, občini Škofja Loka
in Gorenja vas - Poljane, župana, g. Ješeta in g. Čadeža, da se
potrudita najti rešitev, ker s tem smučišče zgublja na kakovosti
in na dobrem glasu.
Prispevek je napisan dobronamerno, upam brez zamer, vse
za dobro najboljšega smučišča Stari vrh.

Janez Arnolj:

• poda pobudo za morebitno spremembo
delovnega časa pošte v Poljanah, ki je za
nekatere krajane, zaradi oddaljenih delovnih
mest, tudi neprimeren.
Pobudo smo posredovali Pošti Slovenije s
priporočilom za upoštevanje.
Župan Milan Čadež

Lesena konstrukcija
za telovadnico postavljena
Foto: arhiv občine

• pove, da so tudi v Dobenski Ameriki
lastniki stanovanjskih objektov prejeli
odločbe FURS za odmero NUSZ za leto 2017.
Ugotavljajo, da tam objekti nimajo enakih
pogojev kot v Poljanah, zato predlaga obravnavo pripomb ter na tej podlagi morebitno
spremembo odloka o NUSZ.
Na podlagi 6. in 10. člena Odloka o na
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS,
št. 104/2015) zaselek Dobenska Amerika ni
uvrščen v isto območje kot naselje Poljane,
kar pomeni, da se iz naslova razvrstitve v
območja točkuje z desetimi točkami manj.

Glede na dejstvo, da sprejem zakona o davku od
premoženja, ki naj bi nadomestil in s tem ukinil
NUSZ, napreduje zelo počasi, datum spre
jema zakona pa še ni znan, je v program dela
občinskega sveta za prvo polovico letošnjega
dela uvrščena obravnava prenovljenega pred
loga odloka o NUSZ.

V teh dneh so po letu dni pripravljalnih del na terenu v Gorenjo vas pripeljali
leseno konstrukcijo za novo športno dvorano pri osnovni šoli.
Trenutno se lesena montažna konstrukcija postavlja, v mizarski delavnici že
izdelujejo stropna in stenska polnila. Njihova montaža je predvidena še v tem
mesecu. Investicija (ki poleg dvorane obsega še izgradnjo zunanjega športnega
igrišča, parkirišča, intervencijskih poti, obnovo obstoječe kotlovnice), katere vrednost je ocenjena na 3.890.406,97 evra z DDV-jem, bo predvidoma zaključena
jeseni 2018.
Občina je pridobila tudi nepovratna sredstva Eko sklada v višini 513.000 evrov
za pasivno leseno montažno gradnjo ter sredstva Fundacije za šport v vrednosti
49.943 evrov.
P. N.
Foto: arhiv občine

Anton Debeljak:

je dodatno obvestila, da je Mercator kljub
prizadevanjem Pošte Slovenije, da bi ostali
pogodbeni partnerji, z 28. 1. 2018 odpovedal
tudi pogodbeno razmerje o izvajanju poštnih
storitev v svoji trgovini na Sovodnju. Na pošti
Slovenije imajo interes v krajšem časovnem
obdobju najti drugega poslovnega partnerja,
ki bi upravljal s pošto Sovodenj, v nasprotnem
primeru pa navajajo, da bodo primorani uvesti
tako imenovano pismonoško pošto, pri kateri
se poštne storitve izvajajo v dostavnem avto
mobilu ob dostavi poštnih pošiljk.

Tone Verčič, nekdanji nadzornik smučišča
Malenski Vrh, 12. 2. 2018

5

Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2017

Trije od sedmih vodooskrbnih sistemov
skladni s pravilnikom
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Kranj je po naročilu
občine pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2017, s
katerim občina kot upravljalec vodovoda enkrat letno obvesti uporabnike o
skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.
V skladu z zakonodajo je na javnih vodo
vodih Delnice–Podpreval, Fužine, Podvrh–
Zapreval, Poljane, Stara Oselica–Slajka,
Trebija–Gorenja vas–Todraž in Zarobar–Hlavče
Njive–Brda vzpostavljen notranji nadzor po
načelih HACCP sistema za vodovode. V sk
lopu notranjega nadzora se opravljajo redni
odvzemi vzorcev za laboratorijske analize in
preiskave. Število vzorcev in obseg posameznih
mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih
analiz je določen v letnem planu odvzema
vzorcev pitne vode za tekoče koledarsko leto.
V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih
morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih
sistemih se obvesti pristojne na občini.

Rezultati notranjega nadzora

V preteklem letu je bilo odvzetih in labo
ratorijsko preiskanih 80 vzorcev pitne vode iz
vodnih virov in omrežij javnih vodovodov v
Občini Gorenja vas - Poljane. Od tega je bilo
70 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave
in 10 vzorcev za fizikalno-kemijske analize. 13
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave
je bilo neskladnih s pravilnikom. Za fizikalnokemijske analize je bilo odvzetih 10 vzorcev
– vsi so bili skladni s pravilnikom.

Na treh vodovodih ustrezni vzorci
pripravljene pitne vode

Na vodooskrbnem sistemu Delnice–Pod
preval (107 prebivalcev, 6.000 m3 pitne vode)
in vodooskrbnem sistemu Stara Oselica–Slajka
(42 prebivalcev, 3.000 m3 pitne vode) je bilo

odvzetih šest vzorcev. Vseh šest je bilo skladnih
s Pravilnikom o pitni vodi.
Na vodooskrbnem sistemu Fužine, ki os
krbuje 63 prebivalcev (distribuira 3.500 m3
pitne vode), je bilo odvzetih in mikrobiološko
preiskanih šest vzorcev pitne vode, od tega je
bil en vzorec neustrezen. V vzorcu pitne vode
so našli bakterije Escherichia coli in koliformne
bakterije.
Na vodooskrbnem sistemu Podvrh–Zapre
val, ki oskrbuje 129 prebivalcev in v omrežje
distribuira 7.000 m3 pitne vode, je bilo odvzetih
in mikrobiološko preiskanih osem vzorcev
pitne vode, od katerih so bili štirje neustrezni.
V vzorcih pitne vode so bile najdene koli
formne bakterije in bakterije Escherichia coli.
Preseženo je bilo tudi število kolonij.
Na vodooskrbnem sistemu Poljane (943
prebivalcev, 60.000 m3 pitne vode) je bilo
odvzetih in mikrobiološko preiskanih 15
vzorcev pitne vode. V štirih so našli koli
formne bakterije.
Na vodooskrbnem sistemu Trebija–Gorenja
vas–Todraž, ki oskrbuje 2.261 prebivalcev ter
v omrežje distribuira 120.000 m3 pitne vode,
je bilo odvzetih in mikrobiološko preiskanih
19 vzorcev pitne vode in vsi so bili skladni s
Pravilnikom o pitni vodi.
Na vodooskrbnem sistemu Zarobar–Hlavče
Njive–Brda (310 prebivalcev, 19.000 m3 pitne
vode) je bilo odvzetih in mikrobiološko pre
iskanih 10 vzorcev pitne vode, od katerih so
bili štirje neustrezni. V vzorcih pitne vode so
bile najdene koliformne bakterije in bakterije
Escherichia coli.

Državni monitoring:
trije neustrezni vzorci

Za potrebe državnega monitoringa je bilo
odvzetih ter mikrobiološko in kemijsko pre
iskanih 32 vzorcev pitne vode, od tega so bili
neskladni samo trije.
V vzorcu pitne vode 15. maja 2017 iz
omrežja vodovoda Poljane, OŠ Poljane
(kuhinja), so bile najdene koliformne bakterije.
5. junija 2017 so bili na omrežju vodovoda OŠ
Poljane ponovno odvzeti vzorci pitne vode, ki
so bili skladni s pravilnikom.
V vzorcu pitne vode 20. novembra 2017
iz omrežja vodovoda Poljane, OŠ Poljane
(kuhinja), so bile najdene koliformne bakterije.
28. novembra so ponovno vzeli vzorec, ki pa je
bil skladen s pravilnikom.
V vzorcu pitne vode 7. aprila 2017 iz
omrežja vodovoda Zarobar–Hlavče Njive–
Brda, stanovanjski objekt Šubic, Dolenje Brdo
11, so bile najdene koliformne bakterije. 8. maja
2017 sta bila ponovno odvzeta vzorca pitne
vode, ki pa sta bila ustrezna.
Povzeto po poročilu NLZOH

Zbirni center Todraž
po novem odprt tudi ob ponedeljkih
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča uporabnike
storitev zbiranja komunalnih odpadkov, da bo od 9.
aprila 2018 naprej Zbirni center Todraž obratoval tudi
ob ponedeljkih med 9. in 17. uro.
Obratovalni čas Zbirnega centra Todraž
od 9. 4. 2018 naprej:
• ponedeljek od 9. do 17. ure,
• sreda od 8. do 17. ure,
• vsaka druga sobota v mesecu od 8. do 12. ure.
Ob praznikih zbirni center ne obratuje.

Število vseh odvzetih vzorcev in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2017 (državni monitoring)
				mikrobiološke preiskave					
VODOVOD		 redne			 občasne		
neskladen parameter
DELNICE–PODPREVAL omrežje

kemijske preiskave
redne		
občasne

S

N

Sk

S

N

Sk

Ec

En

Kb

Šk

S

N

S

N

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

FUŽINE omrežje

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

POLJANE omrežje

2

2

4

1

0

1

0

0

2

0

4

0

1

0

TREBIJA–GORENJA VAS–TODRAŽ (Cl2) omrežje

4

0

4

1

0

1

0

0

0

0

4

0

1

0

ZAROBAR–HLAVČE NJIVE–BRDA omrežje

0

0

0

1

1

2

0

0

1

0

2

0

0

0

Vsi vzorci skupaj

6

2

8

7

1

8

0

0

3

0

14

0

2

0

Legenda / opombe tabele:
S … skladen vzorec
N … neskladen vzorec
Sk … skupaj
Ec … Escherichia coli
En ... Enterococcus sppecies
KB … koliformne bakterije
Šk … število kolonij pri 22 ± 2 °C in pri 36 ± 2 °C
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Mikrobiološki parametri in njihove mejne vrednosti:
Ec … Escherichia coli bakterije, št. mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost: 0 CFU/100 ml)
KB … koliformne bakterije, št. mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost: 0 CFU/100 ml)
EN … Enterococcus sppecies bakterije, št. mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost: 0 CFU/100 ml)
Šk … število kolonij pri 22 ± 2 °C in pri 36 ± 2 °C, število mikroorganizmov v 1 ml vode (mejna vrednost: 100 CFU/1 ml)
CFU … enote, ki tvorijo kolonije bakterij (Colony forming units)

Ob 22. marcu – svetovnem dnevu voda

Več ukrepov za bolj kakovostno vodo
dostop do varne vode in vključuje posamezne
cilje za varstvo naravnega okolja in zmanjšanje
onesnaževanja. Letošnja vodilna misel ozavešča
o rešitvah iz narave, kot so sajenje dreves za
obnovitev gozdov, vnovično povezovanje rek
s poplavnimi ravnicami in obnovitev mokrišč,
trajnosten in stroškovno učinkovit način za lažjo
povrnitev ravnovesja vodnega cikla, ublažitev
učinkov podnebnih sprememb ter izboljšanje
zdravja ljudi in njihovega preživljanja.
Z uporabo nekaterih rešitev iz narave se
ustvari t. i. zelena infrastruktura: naravni ali
polnaravni sistemi, ki dajejo enakovredne ali
podobne koristi kot običajna »siva infrastruk
tura«, ki jo zgradi človek.

Ukrepi za varno oskrbo s pitno vodo

Na občini opozarjajo, da to ni dovoljeno, saj
predstavlja tveganje, zato bodo v prihodnosti
na tem področju več osveščali in nadzorovali.
Vse s ciljem, da se zagotovi varna oskrba s
pitno vodo. Politika bo vključevala tudi varo
vanje vodnih virov pred onesnaženjem. Kjer
vodni viri ne bodo kakovostno ustrezni, bodo
uporabili dezinfekcijo, v primeru dotrajanosti
vodovodov obnavljajo oziroma gradijo nove
vodovode, skrbeli bodo za izboljšanje varnosti
oskrbe s pitno vodo. Na pobudo predstavnikov
zasebnih vodovodov bodo ti vodovodi prešli
v upravljanje občine. Ta za investicije vanje
ponuja tudi subvencije.
Lidija Razložnik

V pripravi državna uredba

Na svetu danes živi 2,1 milijarde ljudi, ki
doma nimajo varne pitne vode, kar vpliva na nji
hovo zdravje, izobraževanje in preživljanje.
Šesti splošni cilj trajnostnega razvoja za
vezuje svet, da do leta 2030 vsem zagotovi

zora odkriti dve mesti z bakteriološko oporečno
vodo iz pipe. Lastniki niso dobro vzdrževali
hišnega omrežja oziroma so v objektu poleg
vode iz javnega vodovoda uporabljali še vodo
iz lastnega vodnega vira.«

O tem, kakšno vodo iz javnih vodovodov
pijejo naši občani, je jasno razvidno v ob
javljenem Poročilu o zdravstveni ustreznosti
pitne vode. Kot je pojasnil župan Milan Čadež,
so vodni viri občasno mikrobiološko obre
menjeni, zato je potrebno vodo iz nekaterih
vodovodov zaradi varnosti uporabnikov redno
dezinficirati. V pripravi je tudi državna uredba,
s katero bodo vodne vire še dodatno zaščitili
pred onesnaženjem. Nadzor je pokazal, da je
za kakovost pitne vode na pipi uporabnikov
(poleg vzdrževanja javnega vodovoda) izredno
pomembno tudi vzdrževanje hišnega omrežja.
»Uporabnike redno opozarjamo in jim poda
jamo navodila, a sta bili v okviru rednega nad

Kakšna dela potekajo
ob Poljanski Sori?
Foto: K. Z. B.

Foto: arhiv občine

Generalna skupščina OZN je leta 1993 razglasila 22. marec za svetovni dan voda
z namenom opozoriti svetovno javnost o pomenu pitne vode in nujnosti dobrega
gospodarjenja z njenimi zalogami. Tema letošnjega dneva je »narava za vodo«–
raziskovanje rešitev iz narave za izzive 21. stoletja, ki so povezani z vodo.

Kultura pasjega skrbnika, menijo mnogi, se prepozna
tudi po pasjih iztrebkih. Za to, da iztrebkov za svojim
štirinožcem ne poberemo, je sicer zagrožena kazen, ki
jo določa vsaka občina posebej, in se giblje okrog 100
evrov. Pobiranje iztrebkov za psom je dolžnost vsakega
lastnika psa, vendar iztrebki na različnih krajih, ob
cestah, peš poteh, stezah, gozdnih poteh, pločnikih …
motijo mnoge, tudi lastnike kmetijskih zemljišč, ki niso
dolžni pospravljati za njimi.
Pobiranje pasjih iztrebkov za svojim psom bi moralo
biti samoumevno. Zaradi splošnega bontona, da za sabo
pospravimo, pa tudi zato, ker te površine uporabljajo
še drugi ljudje. Razlogi pa so še vsaj trije: veterinarski,
higienski in okoljski.
Ni ravno prijetno stopiti v pasji kakec, ko se sneg
stopi. Še manj prijetno je, če ostane na kmetijskem
zemljišču v zasebni lasti. Pasji iztrebki, če se znajdejo
v krmi, sicer sami po sebi in neposredno ne ogrožajo
zdravja z onesnaženo krmo nahranjenih živali, so pa lahko
zelo nevarni kot posredniki bolezni. Pogosto so namreč
prenašalci okužb in zajedavcev, denimo glist, ki so lahko
zelo nevarne prašičem in drugim domačim živalim.
Pobrane iztrebke je potrebno odvreči med splošne
komunalne odpadke.
P. N.

Foto: M. M.

Pasji iztrebki: veliko povedo o kulturi lastnika

Mogoče bi stanje na tem področju v
naši občini vsaj malo omilile opozorilne
table, podobne tistim, kakršne so postavili v naselju Tacen?

Investitor vzdrževalnih del na odseku Poljanske Sore, ki se nahaja tik nad Poljanami
nad Škofjo Loko, nasproti osnovne šole, je
Direkcija RS za vode. Dela je izvajalo podjetje
Vodnogospodarsko podjetje, d. d., iz Kranja, ki
je koncesionar za izvajanje obveznih državnih
gospodarskih javnih služb pri urejanju voda na
območju zgornje Save. Kot so sporočili iz Vodnogospodarskega podjetja, d. d., so se na delu,
kjer teče Poljanska Sora v dolgem desnem
zavoju na dolžini približno 100 metrov, visoke
vode zajedle globoko v obdelovalna kmetijska
zemljišča. Visoke vode erodirajo brežine, zaradi
povečane erozije voda premešča material
in nastajajo prodišča, ki lahko poslabšujejo
odtočne razmere. Glavni namen predvidenih
ukrepov je bil preprečiti povečevanje nastale
erozije oz. sanirati levo brežino struge Poljanske Sore na omenjenem odseku. Dela
so načeloma zaključena, v spomladanskih
mesecih bodo izvedli še planiranje priobalne
površine in zasadili travo.
K. Z. B.
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KS Poljane

Leto 2017 v znamenju častitljivih obletnic

Foto: arhiv KS Poljane

Uspešnost preteklega leta lahko merimo po izvedenih investicijah, prav tako pa ne
smemo pozabiti na aktivnosti na družabnem področju. Na področju investicij smo
iz proračuna KS Poljane največ sredstev namenili za tekoče vzdrževanje in novo
asfaltiranje cest. Vse načrtovane odseke cest smo asfaltirali, tako so bili kar v treh
vaseh krajani veseli, ko so se do svojih domov končno pripeljali po asfaltni cesti.

Tudi s sredstvi iz občinskega proračuna se je
na novo utrdil in zemeljsko pripravil odsek ceste
Volča–Zakobiljek, ki pa bo v letošnjem letu še as
faltiran. Poskrbljeno je bilo za varnost voznikov,
saj se je na nekaterih nevarnih odsekih postavilo
80 metrov kovinske varnostne ograje.
Z občinskimi in državnimi sredstvi se je
uredil tudi nov uvoz za OŠ Poljane in Dobje,
z ureditvijo krožnega obračališča pa smo tako
dobili varen dovoz otrok v šolo.
Največja investicija v KS se je februarja 2017

pričela v obrtni coni Dobje, kjer je podjetje Poly
com začelo graditi proizvodno-poslovno stavbo. V
desetih mesecih je bila gradnja praktično končana
in že pred novim letom so se iz Poljan preselili
v Dobje. Vodstvu Polycoma in vsem zaposlenim
čestitam za ‘moderni Polycom’ in želim, da se
boste dobro počutili v novih prostorih.

Praznovali smo z župnijo, šolo …

Tudi na družabnem in društvenem področju je
bilo leto 2017 za KS Poljane zelo aktivno. Ver

KS Sovodenj

Ureditev avtobusne postaje v
središču Sovodnja vse bliže
Krepko smo že zakorakali v leto 2018, preverimo torej, kaj vse imamo v načrtu
postoriti v tem letu v naši krajevni skupnosti.

Foto: arhiv KS Sovodenj

načrtu izvedba prve etape omenjene
ceste, in sicer sanacija plazu pod
Buckom. Izvajalec je že izbran, dela
se bodo pričela takoj, ko bodo to
dopuščale vremenske razmere.
Na področju cestne infrastruk
ture nameravamo v letošnjem
letu zamenjati zgornji ustroj na
nekaterih lokalnih cestah in javnih
poteh v skupni dolžini 150 metrov,
največja investicija pa bo prav
gotovo na javni poti Likerč, saj
bodo tu izvedena gradbena dela in
položen zgornji ustroj na dolžini
300 metrov.
V kulturni dvorani nameravamo
Načrti za ureditev avtobusne postaje na Sovodnjuzamenjati okna in nabaviti nekaj drobnega
Največja investicija je prav gotovo avto inventarja, na pokopališču v Novi Oselici je
busna postaja v centru Sovodnja z ureditvijo načrtovana zaščitna prevleka na žarnih grobo
izvoza z regionalne ceste Trebija–Cerkno. Že vih, za vodovod Sovodenj nameravamo na
dalj časa se pogovarjamo in dogovarjamo na baviti zaščitne ograje za vodohran in zajetja.
občini tudi o prenovi lokalne ceste Sovodenj– Delno smo jih nabavili že v lanskem letu.
Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj
Javorjev Dol–Ledinsko Razpotje. Letos je v
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jetno ni bilo krajevne skupnosti v Sloveniji, ki bi
praznovala tako odmevne in pomembne obletnice.
Konec avgusta smo praznovali okroglo obletnico
Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, ki je pred sto
timi leti v nadaljevanjih kot podlistek izhajala v
Ljubljanskem zvonu. Kar pet dni so se v Poljanah
in na Visokem odvijali številni dogodki.
Septembra smo praznovali še dve pomembni
obletnici. Vse večere, od 11. do 16. septembra,
smo se zbirali v župnijski cerkvi sv. Mar
tina v Poljanah in se pripravljali na osrednjo
slovesnost praznovanja 600-letnice župnije.
Praznovanje smo zaključili s slavnostno mašo v
nedeljo, 17. septembra, ko je nadškof Stanislav
Zore blagoslovil obnovitvena dela na cerkvi in
v njej ter novo kapelico pri Strojarju. Poljane so
tako po 63 letih dobile nov sakralni objekt.
20. septembra pa je praznovala OŠ Poljane
več okroglih obletnic. Zbrali smo se v telovad
nici osnovne šole, kjer nas je ob 30-letnici OŠ
Poljane in vrtca Agata, 20-letnici samostojne
šole in 10-letnici dograjene telovadnice nago
vorila ravnateljica šole Metka Debeljak.
Za številne družabne dogodke v letu 2017 pa
so poskrbela naša društva, ki so pripravila različne
športne, kulturne in družabne prireditve in dogodke
in tako lepšala in bogatila življenje naših krajanov.
Z množičnim obiskom na teh prireditvah
smo pokazali zahvalo številnim posameznikom,
ki so vložili veliko ur svojega prostovoljnega
dela. Zato vsi lepo vabljeni na prireditve, ki jih
organizirajo društva.

Na vrsti protipoplavna ureditev Poljan

Za letošnje leto imamo na cestnem področju kar
obsežen načrt. Tako predvidevamo s sredstvi krajevne
skupnosti na novo asfaltirati kar sedem krajših odce
pov cest v skupni dolžini približno 1300 metrov. Z
občinskimi in državnimi sredstvi pa se bo v naslednjih
dveh letih izpeljala največja investicija v Poljanah, ko
se bo urejala protipoplavna ureditev Poljan.
Anton Debeljak,
predsednik KS Poljane

KS Trebija

Še bodo dela na
cesti v Staro Oselico

V letu 2017 smo v KS Trebija uspeli asfal
tirati cesto Topličar–Stara Oselica v dolžini
220 metrov ter odsek ceste Preskar–Pustota v
dolžini 90 metrov. Zamenjali smo tudi propuste
in asfalt na cesti v Staro Oselico v dolžini 180
metrov. Na pokopališču v Stari Oselici smo
obnovili kovana vrata in dodali manjkajoča.
Vzdrževali smo tudi makadamske poti.
V letu 2018 načrtujemo zamenjavo asfalta
in propustov na dotrajanem odseku ceste v
Staro Oselico, sanacijo usadov na cesti Fužine–
Lovran, izgradnjo javne razsvetljave na Trebiji
(novo naselje), namestitev ograje proti divjadi
na pokopališču v Stari Oselici. Veliko dela pa
bo tudi z vzdrževanjem ostalih cest.
Rudolf Kokelj, predsednik KS Trebija

KS Gorenja vas

Foto: arhiv KS Gorenja vas

V KS Gorenja vas smo uspešno delovali tudi v letu 2017. Z asfaltiranjem cest in
prenovo javne razsvetljave se je izboljšala prometna varnost, na pokopališčih
v Gorenji vasi in Leskovici smo tlakovali pešpot. Tudi v letu 2018 bo največji
poudarek na obnovi in vzdrževanju cestne infrastrukture ter nadaljevanju menjave svetil na javni razsvetljavi.

Asfaltiranje javne poti Žirovski Vrh, odcep Partizanska (Občina Žiri)–Plastuha–GVP, v dolžini
450 metrov
Na cestnem programu je KS Gorenja vas v dolžini 250 metrov (obnova v makadamu in
v lastni režiji obnovila približno 1.030 metrov asfaltiranje);
lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP) v asfaltu ter
• LC Žirovski Vrh–Podgozdnik v dolžini 40
približno 2.330 metrov v makadamu, in sicer:
metrov (obnova v makadamu in asfaltiranje);
• JP Žirovski Vrh, odcep Partizanska–Plastu
• LC Gorenja vas–Žirovski Vrh (Javorč) v
ha, (v sodelovanju z Občino Žiri), do občinske dolžini 210 metrov (delna obnova v makadamu
meje v dolžini 450 metrov (delna obnova v in asfaltiranje);
makadamu in asfaltiranje);
• JP Hotavlje–Vresjak, v dolžini 40 metrov
• JP Hotavlje–Podgora v dolžini 50 metrov (obnova v makadamu in asfaltiranje);
(delna obnova v makadamu in asfaltiranje);
• LC Hotavlje–Kopačnica (sanacija poškodb
• JP Gorenja vas–Hotavlje (Sestranska vas) na LC – asfaltiranje);

KS Lučine

Lani 45 tisočakov za ceste

Foto: arhiv KS Lučine

V KS Lučine letos nadaljujemo z nekaterimi lani začetimi projekti. Lučinska
cerkev bo dobila nove orgle.

V lučinski cerkvi bodo letos zadonele nove orgle.
V KS Lučine sta bila v letu 2017 asfaltirana
odseka ceste Prelesje–Kremenik v dolžini 480
metrov in Brebovnica–Kovkar v dolžini 150
metrov. Oboje je plačala občina. Iz proračuna
KS pa so bila izvedena zemeljska dela na

cesti Brebovnica–Kovkar in zemeljska dela
ter položen asfalt na cesti Suhi dol–Goli Vrh
v dolžini 250 metrov. Razširjena in na novo
asfaltirana je bila tudi pot na pokopališču. Za
rekonstrukcijo cest je bilo v letu 2017 skupaj
porabljenih približno 45 tisoč evrov.
Za vzdrževanje vodovoda smo v preteklem
letu porabili okrog šest tisoč evrov. Za novi vodo
vod sta bili pridobljeni še zadnji dve soglasji.
Na javni razsvetljavi je bila poleg rednega
vzdrževanja dokončno plačana večja investicija
v Prelesju.
Skupaj s Podružnično šolo Lučine in Kul
turnim društvom Zala smo izpeljali občinsko
proslavo ob kulturnem dnevu, prireditev ob
materinskem dnevu in miklavževanje.
Po dolgoletnem zbiranju sredstev za nove
orgle v cerkvi sv. Vida sta jih v letu 2017
orglarski delavnici začeli postavljati, takoj po
otoplitvi se bodo dela nadaljevala in bodo v
letošnjem letu zaključena.
V večnamenskem domu so bila v letu 2017
opravljena pleskarska dela v zgornji dvorani,
na stopnišču in hodniku.
Mira Bizovičar, KS Lučine

Foto: arhiv KS Gorenja vas

Izboljšali prometno varnost

Izdelava lesenega nadstreška za otroke, ki
čakajo na avtobus v Lazah nad Leskovico.
• JP Suša–Jelovica v dolžini 850 metrov
(delna obnova JP v makadamu);
• JP Gorenja vas, odcep OŠ–Mihevk v dolžini
450 metrov (delna obnova v makadamu).
Vse leto se je izvajalo redno vzdrževanje
lokalnih cest in javnih poti, v poslovilni vežici
Gorenja vas so bila zamenjana svetila, hladilnik,
pogrebna oprema in opravljena slikopleskar
ska dela. Svetila na javni razsvetljavi so bila
zamenjana v Gorenji vasi na Blegoški cesti,
na Trati in v Tabru. V Lazah nad Leskovico in
v Kopačnici sta bila na postajališčih šolskega
avtobusa postavljena lesena nadstreška.
Organizirali smo prireditev ob dnevu
državnosti, sofinancirali oratorij in vsakoletne
decembrske pohode. V Gorenji vasi, na Hotavljah
in v Leskovici je Miklavž obdaril 430 otrok.

Načrti za letos

Tudi v letu 2018 bo največji poudarek na
obnovi in vzdrževanju cestne infrastrukture ter
nadaljevanju menjave svetil na javni razsvetljavi.
Na pokopališču v Gorenji vasi se bodo nadaljevala
obnovitvena dela ob poslovilnem objektu.
Gašper Čadež, tajnik,
in Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas

Nove zakonske obveznosti
za podjetnike

Spremenjena zakonodaja na različnih
področjih prinaša nove obveznosti, ki se jim bodo
morali prilagoditi številni podjetniki in obrtniki.
29. marca ob 10. uri v Kašči organiziramo
predstavitev novosti novele Uredbe o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo za širši krog
podjetnikov, ki imajo opraviti z embalažo (npr. proizvajalci servisne embalaže, embalerji, distributerji,
cvetličarji, slaščičarji, šivilje, čistilnice, mesnice,
trgovine, zlatarji, urarji, kozmetiki, tiskarji …).
V aprilu se obetata še dva dogodka. Prvi
se nanaša na obveznosti, ki jih računovodskim
servisom, zlatarjem, draguljarjem, urarjem …
prinaša Zakon o preprečevanju pranja denarja
in financiranju terorizma. Predstavitev bo v
sredo, 11. aprila, ob 17. uri v Galeriji Franceta
Miheliča v Kašči v Škofji Loki. Drugi dogodek pa
se nanaša na Novosti gradbene zakonodaje, ki
so pomembne za vse izvajalce del na gradbenih
objektih. Predstavitev bo v sredo, 18. aprila, ob
17. uri prav tako v Galeriji Franceta Miheliča v
Kašči pod vodstvom Janka Rozmana iz sekcije
gradbincev pri OZS.
Prijave in dodatne informacije: OOZ Škofja
Loka (www.ooz-skofjaloka.si), 04/50-60-200,
ooz.sk.loka@siol.net.
Julija Primožič
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KS Javorje

Pokopališče končno zgledno urejeno

Foto: Aci

Aktivnosti v letu 2017 so bile v naši krajevni skupnosti usmerjene predvsem v
obnovo in vzdrževanje cestne infrastrukture. Tako bo tudi letos.

V KS Javorje bomo letos nadaljevali s postavljanjem manjkajočih in menjavo poškodovanih
kažipotov, ogledal in krajevnih oznak.
Zaradi neugodne cene asfalta za preplas Dobili smo vestnega gospodarja
titve smo spremenili letni plan in namesto
že planiranih preplastitev izvedli več obno za pokopališče
Uspelo nam je rešiti dolgoletne težave, ki smo
vitvenih in asfalterskih del, ki so bila izve
dena na cesti proti odseku Pustote–Matajc, na jih imeli z rednim vzdrževanjem pokopališča.
odcepu Preval–Stari vrh ter na odseku ceste Dobili smo zelo dobrega in vestnega gospodarja,
Murave–Žetina. Količina vgrajenega asfalta v ki je poskrbel, da pokopališče kraju ni več v
KS znaša približno 2500 m2. Poleg asfalta je sramoto. Čeprav nekateri najemniki grobov še
bil na posameznih odsekih zamenjan tudi ustroj vedno niso poravnali vseh svojih obveznosti, je
ceste, vgrajena drenaža, na cesti Murave–Žetina KS kot upravljavki pokopališča uspelo poravnati
pa so bili izdelani oporni zidovi. Vgrajene je vse obveznosti in nabaviti celo nekaj orodja
bilo tudi 20 metrov varovalne cestne ograje. Z in opreme. Na pokopališču nas čaka še precej
betonom smo zagotovili prevoznost na plazečih manjših obnovitvenih posegov, najprej pa je
delih ceste Javorje–Predole in Murave–Žetina. potrebna sanacija spodnjega obzidja, ki je bilo
Pri izgradnji opornih zidov proti Žetini smo že v prejšnjem letu temeljito očiščeno podrasti
uredili obvozno pot Dolenja–Gorenja Žetina, in grmovja.
Veliko časa smo porabili za pripravo velikih
nudili pomoč pri sanaciji plazu na Mlaki in
odvodnjavanju v Javorjah ter opravili še veliko količin informacij in podatkov na zahtevo kra
manjših vzdrževalnih del. Postavili smo več jana. Sicer legitimna zahteva nam je povzročila
kar precej dodatnega dela in tehničnoizvedbenih
novih kažipotov in cestnih ogledal.
Tudi na drugih področjih smo bili aktivni. V težav, oboje pa je povzročilo tudi dodatne
Javorjah smo sodelovali pri postavitvi obeležja, stroške. Ker je bil to prvi tak primer v naši
v spomin na najdbo meteorita. Skupaj z občino KS in ker tudi druge KS v občini še niso imele
in šolo smo pričeli reševati problem prostorske takega primera, smo zadevo morali reševati s
stiske v šoli v Javorjah.
pomočjo strokovnih služb na občini.

Obvestilo o izdelavi
geodetskih posnetkov na terenu
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča,
da se bo za pripravo vloge za pridobitev
nepovratnih sredstev za obnovo vodovodov
na območju vodovoda Lučine z navezavo
Todraž ter vodovoda Hlavče Njive–Brda
v pomladanskih mesecih tekočega leta
izvajala izdelava geodetskih posnetkov
tras vodovodov, ki jih je potrebno pridobiti
pred izdelavo idejnih zasnov obnove
vodovodov. Vsem lastnikom zemljišč se
vnaprej zahvaljujemo za razumevanje, za
vse dodatne informacije pa smo na voljo
na telefonskih številkah 04/51-83-102,
051/338-995 in 031/676-418.
Občina Gorenja vas - Poljane
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Največ letos za ceste

V letošnjem letu bomo večino sredstev name
nili za vzdrževanje cest, in sicer za najbolj kritične
odseke. Plan del smo prilagodili tako, da bomo
v primeru ugodne cene asfalta lahko namesto
nekaterih planiranih gradbenih del povečali ob
seg asfaltiranja in preplastitev cest. Zamenjati bo
potrebno tudi avtobusno čakalnico v Dolenčicah.
Nadaljevali bomo s postavljanjem manjkajočih
in menjavo poškodovanih kažipotov, ogledal in
krajevnih oznak. Prizadevali si bomo pridobiti do
kumentacijo za celotno ureditev centra v Javorjah.
Kot je že doslej, bo tudi v bodoče KS sodelovala
in pomagala tudi pri različnih dogodkih v kraju,
ki jih prirejajo društva, šola ali župnija.
Ker vseh nujnih potreb ne bomo zmogli
uresničiti s svojim proračunom, računamo, da
nam bo tudi letos na pomoč priskočila občina.
Hvala vsem za dobro sodelovanje, tako svet
nikom KS Javorje, občinski upravi z županom
Milanom Čadežem, strokovnim izvajalcem in
ne nazadnje vsem krajanom za potrpežljivost
in razumevanje.
Ciril Alič, predsednik Sveta KS Javorje

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Podblega{ke novice

CENIK OGLAŠEVANJA
CENIK OGLASNEGA PROSTORA
VELIKOST OGLASA
ČRNO BELO (eur brez DDV)
BARVNO (eur brez DDV)
cela stran (1/1)
246,00
320,00
polovica strani (1/2)
123,00
160,00
tretjina strani (1/3)
85,00
110,00
četrtina strani (1/4)
63,00
83,00
osmina strani (1/8)
32,00
41,00
šestnajstina strani (1/16) 20,00
25,00
DODATNE INFORMACIJE:
• tel. št. 04 51 83 124, 041 767 390 • elektronska pošta: barbara.bogataj@obcina-gvp.si
Cenik oglasnega prostora se uporablja od 1. februarja 2018 dalje.

Vseživljenjsko učenje …

Popoldne pa se učim v LUS Gorenja vas

Foto: arhiv LU Škofja Loka

Mala dvorana Sokolskega doma v Gorenji vasi je bila v zimskem času bogatejša
za raznovrstne oblike vseživljenjskega učenja v organizaciji Ljudske univerze
Škofja Loka, ki je vodilni partner projekta Lokalna učna središča (LUS). Projektni partner je tudi Občina Gorenja vas - Poljane, ki je zagotovila prostor in
svoj delež pri opremi prostora – Lokalnega učnega središča Gorenja vas.

izvrstni. Poleg tega, da so kakovostno na zelo visoki
ravni, pa so tudi brezplačni in so tako dostopni tudi
ljudem, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti.«
Miro Stanonik: »V zvezi s tečajem nemškega
jezika, ki ga je organizirala LU Škofja Loka, vse
pohvalno. S predavateljico Nino, ki je v sproščenem
vzdušju vodila tečaj, sem bil zelo zadovoljen. Mis
lim, da je bil tečaj za vse, ki smo ga obiskovali, zelo
koristen. Na predavanjih smo utrdili naše dosedanje
znanje in se naučili mnogo novih nemških besed,
ki nam bodo koristile pri komuniciranju z ljudmi
iz nemškega govornega področja. Moj predlog je,
da bi se podobni tečaji še ponavljali, predvsem v
jesensko-zimskem obdobju.«
Marija Črešnovar: »Obiskovala sem tečaj
nemškega jezika. Bilo je zelo dobro. Gospa, ki nas
je učila, se je zelo potrudila. Snov nam je predstavila
na zelo pregleden način, za vsakega je našla čas,
odgovorila je na vsa naša vprašanja. Če bo še kdaj
taka možnost, se že zdaj toplo priporočam.«
Mira Kos: »Udeležila sem se tečaja Učimo se
nemško, saj sem že kar nekaj časa imela željo, da se
naučim malo nemščine. Učiteljica Nina nam je znala
nemščino tako podati, da smo še tisti brez predznanja
osvojili kar nekaj besed in stavkov. Hvala Ljudski
univerzi oz. vodji Jaku Šubicu za organizacijo in
učiteljici Nini za skrbno pripravljena preda
vanja. Bilo je lepo. Še se bom udeležila kakšnega
izobraževanja ali tečaja, če bo organiziran.«
Mira Šturm: »Veseli me, da je v Gorenji
vasi organiziran tečaj angleškega jezika. Znanje
vedno pride prav, zato smo zadovoljni, da
imamo možnost izobraževanja. Predavateljica
se trudi, da bi nas naučila čim več. Smo sami
vedoželjni učenci in mislim, da bomo s tem
tečajem pridobili kar nekaj znanja.«
Teja Kavčič: »Trenutno obiskujem začetni
tečaj španščine, a ga bo žal kmalu konec. Naša
skupina je starostno zelo raznolika; sestavljajo
jo tako starejši kot tudi študentke. Učimo se
uporabno besedišče in fraze, s katerimi bi se v
Španiji lahko znašli brez težav. Tečaj je infor
mativen, zabaven in prijeten. Kar nekaj nas je,
ki si želimo nadaljevalnega tečaja.«
Nasvidenje, se vidimo v LUS Gorenja vas!

Na delavnici o negi in oskrbi nemočnih starostnikov
V projektu, ki je nastal v okviru Lokalne tronskimi napravami. S tem se pač niso srečali kot
akcijske skupine Loškega pogorja, smo v janu otroci in jih tako tudi niso razvili.«
arju nadaljevali in zaključili z začetnim tečajem
nemščine, tečajem angleške konverzacije ter Vtisi udeležencev
Polona Frlic Slak: »Glede na hitro staranje
začetnim računalniškim tečajem. V januarju so
se srečevale tudi šivilje, posebno dobro pa so bile našega prebivalstva bo vsako znanje o pomoči
obiskane izobraževalne delavnice nege in oskrbe. starostnikom zelo dobrodošlo. Vesela sem, da sem
V povprečju se je posamezne delavnice udeležilo imela priložnost obiskovati predavanja o negi in
18 ljudi, medtem ko je bilo število udeležencev oskrbi nemočnih starostnikov. Znanje nam je bilo
ponujeno na razumljiv način, situacije konkretno
v ostalih tečajih med 8 in 14.
predstavljene. Da pa so bili tečaji za nas brezplačni
Vtisi predavateljev
in v domačem kraju, pa tudi ni zanemarljivo. Za
Inštruktorica v šiviljskem tečaju Metka dovoljna sem bila.«
Metka Banič: »Obiskovala sem tečaj nege in
Markelj: »Poučevanje drugih mi je v veselje,
saj rada delim svoje znanje z drugimi. Na tečaju oskrbe starejših. Strokovni delavki iz doma starejših
so se tečajnice spoznale s kar nekaj postopki, od v Škofji Loki sta zelo dobro in, kar je največ vredno,
prerisovanja krojev, polaganja krojev na blago, od iz prakse povedali veliko uporabnih in koristnih
izrezovanja krojev do končnega izdelka. Izdelek stvari. Podobnih tečajev se bom tudi v prihodnje z
so si tečajnice izbirale same. Šivale so krila, bluze, veseljem udeležila.
Vsa pohvala tudi organizatorju.«
oblekice za njihove najmlajše, modne dodatke in
S predavatelji, organizacijo, ceno in
še in še. Tečaji so potekali v manjših skupinah v
prijetnem prostoru. Učile se niso le tečajnice, tudi krajem izobraževanja pa so zadovoljni tudi
sama sem se učila od njih in prejemala nove infor udeleženci jezikovnih tečajev:
macije o raznih novostih na trgu. Lahko rečem, da
Anonimna udeleženka: »Tečaji, ki potekajo
Jaka Šubic
sem na koncu dobila potrditev v svoje znanje in v Lokalnem učnem središču v Gorenji vasi, so
čudovite izkušnje ter nova poznanstva.«
Učitelj računalništva Rok Pogačnik: »Glede
V MARCU potekajo oz. bodo potekali naslednji tečaji oz. delavnice:
na to, da se poklicno ukvarjam z izobraževanjem
• Učimo se angleško (začetni tečaj, tečaj poteka, zaključuje se sredi aprila),
mladih (srednje šole), mi je delo z odraslimi prava
• Kvačkanje (začenja se v teh dneh, dve skupini sta polni),
osvežitev, popestritev na področju računalniškega
• Uporaba zdravilnih rastlin iz narave – 4. 4. 2018 ob 17. uri,
izobraževanja. Odrasli, ki se udeležijo takšnih
• Bodi viden na facebooku – petek in sobota, 20. in 21. 4. 2018, prijave so še možne
izobraževanj, so željni znanj s tega področja, ni
(delavnica v februarju je bila odpovedana zaradi bolezni predavateljice),
treba iz njih vleči vprašanj, tako da delo velikokrat
•
Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane – 23. 4. in eno srečanje v maju,
poteka v čisto nepredvideni smeri, ko se uk
prijave
so še mogoče (delavnica v februarju je bila odpovedana zaradi poškodbe predavateljice).
varjamo z odgovori na vprašanja, kar pa je seveda
pripomore k zanimivosti. Ker pa so to večinoma
Informacije in prijave: po telefonu (04/506-13-60) ali e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si).
starejši odrasli, delo poteka počasneje, pa ne zato,
(Udeležencem, ki so že prijavljeni, se ni potrebno ponovno prijavljati, približno teden dni pred začetkom
ker določenih stvari ne bi razumeli, temveč zaradi
bodo dobili potrditev termina.)
manjših t. i. motoričnih spretnosti pri delu z elek

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija.
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Osrednja občinska kulturna prireditev ob državnem prazniku v Javorjah

Domača beseda seže do srca in vliva pogum
Foto: Maja Čadež

Nova pošiljka snega ni bila ovira za obiskovalce večera 7. februarja, ki je minil
v prijetnem vzdušju na podružnični šoli v Javorjah. O pomenu domače besede
so se prisotni lahko spraševali skupaj z nastopajočimi v letošnjem kulturnem
programu, ki so v svojih točkah opozorili na pomembnost poljanskega narečja
skozi oči domačinov.

»Ob domači besedi se srce kar nekako
sprosti, začuti toplino, morebitna napetost
izgine. Kaj pravzaprav pomeni?« so bile uvodne
besede povezovalke programa Mihaele Kokelj,
ki je tudi oblikovala celoten kulturni dogodek.
»Besede imajo različen izvor. Pri ugotavljanju
izvora besed si lahko pomagamo z etimološkim
slovarjem, v katerem je pojasnjena vsaka
beseda, tudi njen izvor. Domača beseda lahko
izvira iz prednika današnje slovenščine, iz
indoevropskega prajezika, praslovanščine ali
zgodnje slovenščine, na primer ‘miza’. Neka
tere so nastale v novejšem času, na podlagi
starejših slovenskih besed in še vedno nastajajo.
Nekatere pa izvirajo iz posnemanja naravnih
zvokov oziroma glasov.«
Učenci Podružnične šole Javorje so v dveh
različicah pesnitve Povodni mož prikazali ‘ta

pravo’ izvedbo in njeno priredbo. Andrej Roz
man Roza je namreč omenjeno Prešernovo
delo priredil in občinstvu so otroci prikazali
ljubezensko zgodbo današnje mladine, ki je
izvabila prenekateri nasmeh na ustih gledal
cev, vse do konca, ki je tako kot pri originalu
tragično sporočilen. Nastopil je tudi otroški
pevski zbor pod vodstvom Matjaža Slabeta,
gledalci pa so lahko s šolarji obudili spomine
na različne ljudske igre.

V Javorjah zbirajo ljudsko izročilo

Javorski krajani že več let zbirajo in se
spominjajo pesmi svojih prednikov. Pesmi so
se prenašale z ustnim izročilom, zato jih je
veliko že pozabljenih, so pa imele za vaščane
velik pomen. Eden ljudskih pesnikov je bil
Matevž Možina, sicer tesar in znan po tem,

da je znal stesati omare in skrinje brez enega
samega žeblja. Na njegove pesnitve je na odru
spomnil nekdanji ravnatelj osnovne šole v
Škofji Loki, Jože Peternelj iz Žetine. Povedal
je, da se ga najbolj spomni, ko so s študenti ob
nedeljah zvečer odhajali na avtobus, Matevž
pa na delo. V kratki vožnji z avtobusom jih je
vedno zabaval s svojimi rimami; Blegaška cesta
in Javarska šola, ki ju je Jože zapel, sta bili med
njimi. V poljanskem narečju je pisal tudi Janez
Dolenc iz Četene Ravni, ki je že od srednje šole
dalje raziskoval ljudsko izročilo na rovtarskem
področju od Bovca do Škofje Loke. Dolenc je
zapisal, da je poljansko narečje najizvirnejše v
pasu Javorje, Poljane, Gorenja vas. Prepisoval
je kroniko župnije Javorje, v znanem njegovem
delu Kres na grebljici pa so zbrane povedke v
poljanskem pogovornem jeziku. Na odru so
obiskovalci lahko slišali tri odlomke: Javor
skega boga v izvedbi Irene Tavčar in Ubogajme
in Gospodar in hlapec se hobata iz ust Simona
Koklja. Večer so obogatili še Javorski pevci, ki
so se za ta dogodek naučili Prešernovo Luna
sije, in kitaristka Laura Dolenc.

Čestitali Petru Jovanoviču

V sklopu programa so krajani in KS Javorje
čestitali domačemu umetniku Petru Jovanoviču
za njegovih 80 let in izjemno delo. Kot pravijo,
ga zaznamujeta optimizem in skromnost, vedno
pa rad stopi v družbo in nameni veselo domačo
besedo vsakomur. Prireditve se na žalost ni mo
gel udeležiti in so mu zanj izdelano karikaturo
kasneje izročili kar na domu. S pesmijo »Oj
lepo je res na deželi« so nastopajoči za konec
skupaj stopili na oder in večer se je nadaljeval z
druženjem ob domači kapljici in priboljških. Z
domačo besedo, seveda. »Domača beseda nam
da moč. Domača beseda nam vliva pogum. Na
domačo besedo moramo biti ponosni, saj potrjuje
naš izvor, naše korenine. Ne dovolimo, da se o
njej prepiramo. Kakor koli že razumljena, naj bo
dobronamerna, naj bo pristna, naj bo naravna.«
Maja Čadež

Pred slovenskim kulturnim praznikom smo
se učenci in delavci PŠ Javorje in OŠ Poljane
spomnili našega sokrajana, slikarja in kiparja,
samorastnika izpod Blegoša, Petra Jovanoviča,
ki je 6. februarja praznoval svoj okrogli jubilej –
osemdesetletnico. Želeli smo se mu zahvaliti za
njegovo dobrosrčnost, ki nam jo večkrat izkazuje. Obiskali smo ga na njegovem domu in mu
polepšali delček prazničnega dne. Poklonili smo
mu nekaj trenutkov bližine, mu namenili nežno
melodijo pesmi o planikah ter se z njim poveselili.
Začutili smo njegovo velikodušnost in v njegovih
očeh uzrli iskrico hvaležnosti, ki je ne bomo nikoli
pozabili. V pismu, ki smo mu ga namenili, je bilo
zapisano, da se veselimo, da bomo omenjene
vrednote še leta zrli v njegovih očeh in njegovih
delih, ki jih bo kot kronist sanjskega sveta na
svoj način tolmačil ostalim poljanskim sanjačem.
Zato, Peter, še enkrat vam hvala! Maja Kokalj
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Foto: arhiv OŠ Javorje

Umetniku ob jubileju čestitali tudi osnovnošolci

Ob 80-letnici smo obiskali Petra Jovanoviča.

Foto: osebni arhiv M. Debeljaka

Pogovor s pesnikom Milanom Debeljakom

»Poljansko narečje je čudovito.
Že samo po sebi je pesem.«
Milan Debeljak sicer živi v Podbrezju, a pot ga ves čas vleče v Poljansko dolino,
kjer je preživel mladost. V te kraje se vrača s svojimi pesmimi, ki jih zapisuje
tudi v poljanskem narečju. Z njim smo se pogovarjali na literarnem večeru, ki
je pred kulturnim praznikom potekal v Kulturnem domu v Poljanah.
25 let ste živeli na Logu pri Poljanah,
kasneje ste se preselili v Podbrezje, kjer zdaj
živite. Kakšne spomine imate na te kraje in
kako ste zdaj povezani z njimi?
Ko sva se z ženo na poročni dan preselila
v Podbrezje, sva v novem kraju zelo hitro
pognala korenine. Veliko dela je bilo z ure
janjem kmetije, potem pa kmalu tudi z vsemi
petimi otroki. Ob vpetosti v družinsko in vaško
življenje sva skrbela predvsem za redne stike s
svojimi starši in bližnjimi sorodniki. V Poljane
sva včasih prišla k maši ali na pokopališče.
Nekaj stikov s Poljanci sva ohranila, gotovo pa
jih je bilo premalo. Rad se spominjam otroštva
s svojima sestrama, z očetom in mamo, ki
sta veliko garala pri obnovi v ognju uničene
kmetije, starih staršev in Zadobnikove tete Mici,
dobrih sosedov, vaške skupnosti, ki je že zaradi
vzdrževanja naše hribovske ceste morala držati
skupaj, pa tudi šestih šolskih let v Poljanah in
dveh v Gorenji vasi. Življenje mi je najbolj
zaznamovala sprejetost v družini, lepota teh
krajev, vera, ki smo se je učili od staršev in
našega dobrega župnika Mira Bonče, pa tudi
povezanost s sošolci in prijatelji. Medtem
sem se postaral. Zagon živahnih srednjih let je
nekoliko popustil, otroci so odšli, z ženo imava
malo več časa zase. Odkar je umrla še mama,
hodim domov manj, kot sem prej, pa veliko
bolj pobožno, ko že skoraj vse, kar sem imel,
počiva na poljanskem pokopališču. Vesel sem,
da sestra s svojim možem lepo gospodari. Dom
me sprejema z veselim obrazom.
Starost se vedno obrača nazaj k otroštvu.
Spet si vse bolj želim oživljati stare stike in
navezovati nove odnose. Zato mi je bilo na
dvse lepo napisati nekaj pesmic v poljanščini
in pripraviti literarni večer za svoje Poljance,
pomladi pa se bomo še sošolci srečali na 45.
obletnici valete. Čedalje pogosteje si, ko sem
sam, deklamiram Tavčarjeve besede iz Visoške
kronike, ki sem jih v četrtem ali petem razredu
moral znati na pamet, da sem lahko na odru v
poljanskem kulturnem domu v veliki tremi, z
rokama krčevito stisnjenima k telesu zdrdral:
»Zemlja domača ni prazna beseda. Del je
mojega življenja …«.
Z družino živite na kmetiji. Imate štiri
svoje otroke, pod svoje okrilje ste sprejeli
tudi Darka, ki je znan paraolimpijski
športnik. Kaj vam pomeni družina?
Najina kmetija je ravno prav velika, da nas je
v tem času nekako preživela, ne da bi naju pre
hudo obremenjevala s skušnjavo po kopičenju
dobrin in premoženja. Žena je 14 let z veseljem
delala v svojem poklicu vzgojiteljice, kar se

nama je kasneje poznalo tudi doma. Hiša je
bila vedno polna otrok, tudi sam jih imam rad.
Zato nama ni bilo težko sprejeti še Darka, saj
sva že slutila, da bo to, takrat še izziv, največ,
kar lahko dava svojim otrokom. Dobro je mlade
učiti o delu, pogumu, ljubezni, največ pa je
vredno, kadar jim to lahko pokažemo. Za tisto
malo dobrega, kar sva poskušala dajati, sva
vedno že kar sproti in že kar vnaprej prejemala
bogato plačilo. Spoznali smo mnogo dobrih
ljudi in doživeli lepe bližine z njimi. Preizkušenj
pravzaprav ne premagujeva prav dobro, one
premagujejo naju. Največ poguma nisva na
menjala boju s skrbmi sveta, bolj mirnemu spre
jemanju življenja, kakor prihaja, in potrpljenju
z njim. Moč nama daje lepota, ki jo doživljava
v stvarstvu in toplina odnosov. In vera v Boga,
zaupanje, da je to življenje le delček večjega,
bogatejšega Življenja, ki nikoli ne mine.
Svoje članke in pesmi objavljate v
različnih revijah in časopisih, izdali ste tudi
več knjig svoje poezije. Koliko knjig ste do
zdaj izdali?
Pesmi se pa res kar nabirajo. Saj je tudi
stanovanje slikarja, ki ljubi svoje delo, pa ga
ne zna ravno dobro prodajati, nazadnje vse
zatrpano s kupi slik, ki vsaka pripoveduje
svojo zgodbo. Življenje je pač dolgo, pisati pa
sem začel že kmalu v mladosti. »Ptiček čustva
čivka, pesnik jih pa piše,« pravi Menart. Pesem
je izraz notranjosti in me prisili k razmišljanju.
Zato je veliko bogastvo meni samemu, pa
morda še komu, ki ga z njo nagovorim v globini
srca. Zaupljivost, ki je včasih ljudem težka, je
pesniku prva potreba. Izdal sem pet zbirk, šesta
pa bo izšla v mesecu ali dveh. Prva knjiga je bila
pesnitev, ki popisuje težave naših Podbrežanov
s Turki. Potem pa so sledile pesmi za prijatelje
in soneti molitev, ki bodo tudi glavna vsebina
vsega, kar bom še pisal. Sestavil sem tudi
Recept za pesem, ki je pesnitev o lepoti pesmi
in pesniškega poklica, poskus, da bi še koga
izmed vas navdušil zanjo, za pesem, s katero
sem doživel toliko srečnih trenutkov.
Pesmi pišete tudi v poljanskem narečju.
Kako jih sprejemajo drugi, ki niso doma iz
teh krajev?
Poljansko narečje je čudovito. Že samo po
sebi je pesem. Ko me včasih izzovejo, jim povem
znani citat iz Ravbarskga cesarja: »Viš, Petar,
ževlejne, tó j glih tok, ket be djau tam an glaž.
Ke j pouhn, s vesel, de ga uš lohk piu, pa žalastn
…« Lažje kot Poljancem mi je poljansko pesem
prebirati drugim. Saj se zavedam, da je moja
poljanščina po toliko letih življenja v drugem
okolju že zelo osiromašena. Pa tudi govoriti je

Milan Debeljak v Poljanah na literarnem
večeru

Učitlca vekat na sme
Zagvišn od zmeri imama
postava, ke zajna usak ve,
na primar, de glih tok ket màma
učitlca vekat na sme.
Ke sva ja s sošólcam čakala
pred šola, de b šli pret postaj,
je učitlca von parvekala,
ket de b bla tanarmejn pou mlaj.
Ja j že spet raunatl kej pilu,
ke j vera bla tàkat velk greh,
je žè kejšn múlc zrogovílu,
de zdèj ma vse sòuze u očéh.
Dondons b i kej lepga povedu,
b mi že kej paršepnu naudih,
no, takat sm reva sam gledu,
pa tuhtu, pa probu bit tih.
Sm souze ponuju pa prosu,
tók let je menul, de sm star;
ulikat, boš djau, »karšen osu!«,
sm z nó tam pred šola še kar.
Ta dojnšne ta mlade vas vagam,
včas greste skoz šóla ket slon,
pa vondar vam v sàrca polagam
z učitlcam delat lohon.
Naulíčan usèh nehnih músu
povejte nem, kar nem že gre,
sam ána b pa ràd vam zabrusu:
»Učitlca vekat na sme!«
ne znam več tako dobro kot vi, ki živite v njej.
Vseeno so je bili vedno, kadar sem jo bral v Pod
brezjah ali kje drugje, povsod zelo veseli.
Kaj je pravzaprav pesem oziroma kaj
vam pomeni in kaj predstavlja?
Pesem je najintimnejša notranja izpoved. To
ji od vekomaj pripada, čeprav bi si človek mislil,
da bi enako moč notranjega doživetja lahko lju
dem podali tudi v prozi. Ne vem, zakaj je tako.
Pesem pa je tudi odnos. Zelo močan in zelo
nagovarjajoč. Je moja osebna bližnjica do Boga
in do ljudi. V tem je tudi njena vrednost. Beseda
je po svoji naravi vez med ljudmi. Če bi pesem
to nehala biti, če bi postala samo zanimiva igra,
bi izgubila svoj smisel in poslanstvo.
Kristina Z. Božič

13

Kulturni praznik v Šubičevi hiši

Foto: Lucija Kavčič

Voden ogled po Šubičevi hiši,
predstavitev knjige …
Na kulturni praznik so v Šubičevi hiši pripravili voden ogled ter predstavili
knjigo Maruše Košir: Dom slikarjev Šubic – pisma pripovedujejo.
ni galeriji v Ljubljani. Obiskovalci si lahko
ogledajo tudi repliko najbolj znane Janezove
slike, ki je na ogled v cerkvi v Šmartnem pod
Šmarno goro (1876). Gre za sliko sv. Martina,
ki prikazuje njegovo sposobnost ozdravljanja
bolnikov. Izvemo tudi, da v tistem času ljudem
takšno upodabljanje ni bilo pretirano všeč.
Boris Oblak obiskovalce popelje skozi vse
tehnike slikarstva, ki so povezane s Šubici.
Posebnost umetnikov v rodbini pa je gotovo
ustvarjanje fresk, ki ga danes uspešno nadaljuje
Maja Šubic.
Na koncu si obiskovalci lahko ogledajo še
bivalne prostore, kjer so na različnih predmetih
razstavljeni odlomki pisem iz knjige Maruše
Košir Dom slikarjev Šubic – pisma pripovedu
jejo, ki je bila na letošnji kulturni praznik tudi
predstavljena v Šubičevi hiši.

Foto: Kristina Z. Božič

Dopoldne in popoldne so si obiskovalci
lahko ogledali notranjost Šubičeve hiše. Skozi
njeno zgodovino jih je popeljal Boris Oblak. V
pritličju hiše čaka spominska plošča v spomin
Juriju in Janezu Šubicu, ki so jo pred več kot
120 leti odkrili v stari poljanski cerkvi. Čeprav
je dolgo veljala za izgubljeno, so jo naposled le
našli in je zdaj razstavljena v veži njune rojstne
hiše. Boris Oblak z žarom pripoveduje o rodbini
Šubic; vse od Pavleta, ki je začel z rezbarstvom,
pa Jurija in Janeza, ki sta bila najbolj talentirana
in študirala ter delala v tujini. V hiši so razstav
ljene tudi skice in orodje Mirka Šubica. Jurij
se je posvetil modernemu slikarstvu, izvemo.
V tistem času so začeli s slikanjem svetlobnih
učinkov, slikali so zunaj. Iz tega časa nas v hiši
čaka replika njegove najbolj znane slike Pred
lovom. Njen original je razstavljen v Narod

Vsi, ki se boste še udeležili vodenja po Šubičevi hiši, boste izvedeli majhne skrivnosti ustvarjanja
velikih umetnin.

Maruša Košir (desno) predstavlja knjigo Dom
slikarjev Šubic – pisma pripovedujejo.

Dom slikarjev Šubic
– pisma pripovedujejo

Z avtorico knjige Marušo Košir se je pogo
varjala Jana Jenko in skupaj sta napletli veliko
lepih iztočnic, ki kar same kličejo po prebiranju
knjige. Dogodek so popestrile glasbene točke
sestrskega tria – Klare, Laure in Samante
Peternelj – ter Moška vokalna zasedba Zala.
Po uradnem delu se je prijetno druženje na
daljevalo ob pogostitvi in prepevanju najlepših
slovenskih pesmi. Knjiga je nastala v okviru
projekta »Transverzala muzejev in kulturnih
centrov na Škofjeloškem; Kjer domujejo
zgodbe«, izdala pa jo je Občina Gorenja vas Poljane. Kot pravi njena avtorica, so Šubici prav
dobro vedeli, kako kakšno stvar povedati, saj je
knjiga sestavljena iz ohranjenih pisem, ki so si
jih pisali. Glavna vez družine je bil oče Štefan
Šubic, podobar in slikar samouk, glavna pri
povedovalca pa sta njegova najstarejša sinova,
znana akademsko izobražena slikarja Janez
in Jurij Šubic, ki sta vse življenje, čeprav sta
večino časa bivala v tujini, ostala povezana z
rodnimi Poljanami. Poleg omenjenih spoznamo
tudi Štefanovo ženo Ano, hčer Mico, preostale
tri sinove Valentina, Pavleta in Lojzeta, sorod
nike in prijatelje ter njihovo dojemanje sveta v
drugi polovici 19. stoletja.
Kristina Z. Božič

6. marca so v Rokodelskem centru DUO
Škofja Loka odprli razstavo »Kjer domujejo zgodbe: povezovanje kulturnih centrov in doživetij na
Škofjeloškem«.
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Razstavo je odprl mag. Janez Žakelj, župan
Občine Žiri, ki je bila vodilni partner projekta. Razstava sicer zaokroža 15-mesečni povezovalni projekt kulturnih centrov in muzejev na Škofjeloškem.
Skozi bogastvo zgodb, ki pripovedujejo o ustvarjalnosti ljudi na Škofjeloškem, so se ti centri in muzeji
povezali ter obogatili ponudbo kulturnih doživetij.
S prepoznavno grafično podobo nagovarjajo
tako domače kot tuje goste in jih vzpodbujajo, da
se ob obisku Škofjeloškega tudi sami prepustijo
svoji ustvarjalnosti. Vrata so odprli Muzej Žiri,
Šubičeva hiša, Loški muzej Škofja Loka, Muzej
Železniki in Rokodelski center DUO Škofja Loka,
ki zaokrožajo skupni zemljevid kulturnih doživetij
na Škofjeloškem.
Razstava je na ogled do 7. aprila.

Foto: arhiv Šubičeve hiše

Zaključek projekta z razstavo

Anica Berčič, amaterska dramska igralka, je
bila rojena 28. julija 1936 v Poljanah. V zelo
ranih otroških letih jo je oče, tudi sam amaterski
igralec, navdušil za petje ter igro in že pred
vstopom v osnovno šolo je navdušeno prepe
vala, recitirala in nastopala v otroških igricah.
Veselje do igranja se je stopnjevalo in takoj po
mali maturi leta 1952 se je včlanila v Kulturno
društvo dr. Ivan Tavčar Poljane. Aničina prva
večja vloga, s katero je stopila na odrske deske,
je bila vloga Ciganke v Rokovnjačih.
S svojo rahločutnostjo je po letu 1960
postajala vodilna interpretka karakternih vlog
iz del domačega pisatelja Ivana Tavčarja, med
katerimi lahko spomnimo na deklo Lizo v
Tavčar–Torkarjevem Cvetju. V 70-ih letih pa
je Anica zaslovela na številnih gostovanjih po
Sloveniji, v TV-predstavi in celo abonmaju
Šentjakobskega gledališča ljubljanskega kot
gostilničarjeva žena, pijana Mimi, v Ravbar
skem cesarju – tudi v Torkarjevi režiji.
V vlogi Mete je v monodrami Šarevčeva
sliva v Šubičevi režiji prvič zaigrala na podelitvi
Severjeve nagrade leta 1982 v Škofji Loki.
Njej in vsem nam pa ostaja Anica Berčič
najljubša kot Luca, trpeča žena Šimna Skalarja
iz Tavčar–Herzogovega Cvetja v jeseni v sezoni
1991/1992, za katero je leta 1993 prejela tudi
zlato Linhartovo priznanje. Kar 28 ponovitev
Cvetja, snemanje za TV-predvajanje, številna
gostovanja po Sloveniji in seveda nastopi v
domači dolini so prepoznaven in nepozaben
prispevek naše igralke. Enako prepoznavno in
nepozabno je tudi njeno sodelovanje pri izvedbi
Poljanskega dneva v letih 1981–1983 ter od leta
1988 dalje ob vsakoletnem praznovanju sloven
skega dneva kulture pred Kosmovo domačijo,
kjer nam je Anica v tako žlahtnem poljanskem
narečju pripovedovala o Kuzovcih ali pa o
strastnih in izjemnih osebnostih Poljanske
doline, ki jih je Tavčar zbral v ciklus zgodb
Med gorami.
Nastopala je tako za mlade poslušalce v
šolah kot pristaše lepe slovenske besede na
raznih prireditvah in slovesnostih v širšem
prostoru, tudi pri odprtju obnovljenega Sokol
skega doma 2016.
Leta 2005 je za svoje dolgoletno delo na
kulturnem področju dobila priznanje občine.
Anica Berčič je bila odlična igralka, ki je
znala vsako vlogo še posebej odlično ponotran
jiti; kljub temu sta jo posebej odlikovali njena
preprostost in skromnost. Za svoje delo nikoli
ni zahtevala plačila.
Njena umetniška izraznost in umetniška moč
nista pojenjali vse do zadnjega, saj je še lansko
akademijo ob občinskem prazniku izvrstno
dopolnila v vlogi Luce, in vsem nam še danes
odzvanjajo tedaj doživeto izrečene besede »zrno
za zrnom gre v zemljo, iz nje pa spet gre zrno
za zrnom …«.
Župan Milan Čadež in občinska uprava

Foto: arhiv občine

Anici Berčič, amaterski igralki in nagrajenki
Občine Gorenja vas - Poljane, v spomin

»Ja, bom,« sta besedi, po katerih
se te bom, Ani, najbolj spominjal.
Na blagajni v samopostrežni, skoraj 40 let
nazaj, si še dvomila, da bova zmogla naredit
vlogo, ki te bo spremljala, s katero boš rastla,
v katero se boš vživela in ki te bo tudi izpol
njevala. Začela sva, ti z neizmerno zagnanostjo,
navdušenjem, jaz z mladostno vihravostjo.
Potem so »Ja, bom.« kar deževali, vedno,
sredi noči bi te lahko zbudil, pa bi šla na oder.
Zlila si se svojimi Tavčarjevimi ženskami,
pijano Mino v Ravbarskem cesarju, nesrečno,
iskrivo Meto v Šarucovi slivi, delovno in po
tvoje poetično Luco v Cvetju. Z njo si na
proslavi, kjer sva oba dobila priznanje, moje je
tudi tvoje, tudi končala svojo igralsko pot.
Bala si se tega dne, operacije. Bodril sem
te, čeprav sem vedel, da je Luca v Gorenji vasi
lahko tudi zadnja.
O tvoji igralski moči težko sodim, preblizu
sem ti bil. Videl pa sem profesionalne igralce, ki
so se ti priklonili na podelitvi Severjevih nagrad
na Loškem gradu, ko si jim leta 1982 pred
stavila Meto. Čutili so, kako se je treba lotiti
vloge, z vsem srcem, telesom in dušo. Tako si
delala ti. Prostovoljno. Včasih ljudje govorijo,
koliko je bilo potrebno odrekanja, žrtvovanja
prostega časa, energije. Pri tebi to ni bilo res.
Ni bilo odrekanja, bilo je eno samo veselje in
navdušenje. Dajala in razdajala si, dobivala pa
tudi nazaj in to s hvaležnostjo sprejela.
Ko sva po nekaj vajah ob ponovni oživitvi
Šarucove Mete malo posedela, si mi rekla:
»Andrej, jest dargač dama sploh na muorm več
pokliknt, se t niesem upala povidat, na odru sn
se pa kar dol spostila, klečala pa jegrala.« Tako
si delala vse, kar je bilo povezano z odrom,
z atomi moči, ki si jih skrivala nekje v sebi,
tudi takrat, ko si kot mravljica skrbela za svoj
dom in svoje najbližje.
Malokrat sva se slišala po telefonu. Ko sem
imel kakšno zadolžitev, sem se ustavil pri tebi

doma in ti povedal. Prositi ni bilo treba. Bila si
vedno tam, pripravljena in tvoj brezpogojni »Ja,
bom.« si imela pripravljen zame, za poljansko
kulturno društvo, za gasilce in za vsakogar, ki
je želel, da nastopiš na proslavi, pred učenci, na
srečanjih, za prijatelje. Ambasadorka Poljanske
doline in našega jezika.
»Ket zejc glieda z garma«, si čakala, da
te pokličemo. Pred predstavo pa si čakala na
ljudi, če bodo prišli in te želeli še enkrat videti,
pokukala skozi zavese in rekla: »Se jih je še
kar, bo.« To je bilo tvoje plačilo.
In tvoje plačilo je bilo tudi tvoje znanje,
talent, ki si ga nadgrajevala z delom. Vedno si
rekla: »Poprav me! Če mi poveš, kej je narobi,
se naučim boli in bel uživam.« Kadar sva vadila,
nikoli nisva bila popolnoma zadovoljna, iskala
sva naprej. Nazadnje si mi na vajah rekla: »Kuk
nouvga sn se dons naučila, učas Miete še zasto
pila niesm.« Ko si igrala, pa je bilo vse pove
zano, združeno v celoto, ki je bila pretresljiva,
mogočna zaradi tvoje energije in navdušenja.
Tvoje čakanje na igranje se je končalo,
pozdravljam te s tvojim najtežjim stavkom,
ki si ga stokrat gladila in pilila na vajah in
ponoči doma.
»Čist motan pogled muj plavu čez vesok
gorovje ževlejna u tista široširna ravan, kuodar
kralujeta viečnast m pa prelub Buoh. Kuodar
na cvodej tuožne ruošce bridkuost, težau m
pa stradajna, kuokar jih je bounik u ževlejnu
s pouhna pestjo targu.«
Ani, počakaj nas tam, vsi pridemo za teboj,
ta čas te bomo pa pogrešali v Poljanah, v kul
turnem društvu, pri gasilcih, v dvorani, na odru,
doma. Že tukaj nam bo lepše zaradi sledi, ki si
jih pustila med nami, tam ti bomo pa še enkrat
aplavdirali kot najboljši poljanski igralki in
marljivi, predani ženi, mami in babici.
Andrej Šubic
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Prvi kiparski portret papeža

Izdelal in izročil ga je naš občan Metod Frlic
Nedavno je pozornost nekaterih slovenskih medijev pritegnil obisk akademskega
kiparja Metoda Frlica pri papežu Frančišku v Vatikanu. Frlic, profesor na
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, sicer tudi
naš rojak, doma iz Suše, mu je izročil kiparski portret.

pojasnil kardinal Franc Rode, saj je znano, da
sveti oče zavrača svoje upodabljanje. Frlic si je
dobro zapomnil tudi papeževo izjavo, ki mu jo
je namenil ob srečanju: da je bolj pomembno
kot njegovo neznanje španščine to, da je potico.
Za podarjeni kip je od papeževega tajnika prejel
pisno zahvalo, mesec dni po srečanju pa še
fotografijo kipa in na njem papežev podpis s
posvetilom, v katerem ga blagoslavlja in prosi
za molitev zanj.

Foto: osebni arhiv Metoda Frlica

Portretno plastiko papeža
je pred tem že razstavljal

Metod Frlic (levo) izroča portret papežu Frančišku.
že čez tri mesece je dobil vabilo v Vatikan.
Spremljal ga je Andrej Kremžar, ki je opravil
vlogo prevajalca. V sicer strogih varnostnih
pogojih sta Frančišku izročila kip, ki mu je
očitno bil zelo všeč. Dogodek morda ne bi bil
nekaj posebnega, če ne bi šlo za prvi portret, ki
ga je sprejel. To je v pogovoru s Frlicem v Rimu

Literarni večer s knjižnico – Ernest Jazbinšek

22. februarja smo v Krajevni knjižnici Gorenja vas gostili pisatelja in para
olimpijca Ernesta Jazbinška, ki je avtor več knjig: trilogija Zavita steza življenja,
Trdoživa Kozjanka, Mačeha. Za otroke je spisal zbirko zgodb z naslovom Moj
prijatelj Albert. Knjiga Rehabilitacija pa je posvečena osebam po amputaciji
nog, ki še iščejo načine prilagoditve spremenjenemu življenju.
Na literarnem srečanju, ki ga je povezoval direktor knjižnice mag. Matjaž
Eržen, nam je predstavil svoj zadnji roman z naslovom Mačeha. Njegovo
dogajanje je postavljeno v Žabnico in bližnje okoliške kraje. Osrednja
zgodba govori o deklici Marti in njeni mačehi, ki nikoli ni znala biti mati.
Poleg knjige pa nam je predstavil tudi svojo življenjsko zgodbo. Zaradi
poškodbe pri devetih letih in mnogih neuspešnih operacijah se je pri 19-ih odločil
za amputacijo noge. Navkljub težki preizkušnji je stopal skozi življenje z veliko
mero dobre volje in optimizma. Izšolal se je za sociologa, bil pa tudi velik športnik.
Sodeloval je na več paraolimpijskih igrah. Leta 1995 je postal tudi evropski prvak invalidov v streljanju z zračno puško. Še posebej pa je ponosen na osebni
podvig, ko je s prijateljem
Ivanom Gindicioskim ob
pomoči izkušenih slo
venskih alpinistov leta
1989 preplezal slovensko
smer v severni triglavski
steni, ki se je je prijelo ime
»stena smrti«. Prisotni
smo si ogledali tudi kratek
filmček o tem vzponu.
Romana H.
in Bernarda B.
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Jure Ferlan

KUD Trata s prvo razstavo
v novi gorenjevaški knjižnici
V začetku februarja so
v Krajevni knjižnici Gorenja
vas odprli prvo razstavo,
odkar knjižnica deluje v
novih prostorih v Sokolskem domu. Na ogled so
(bila) dela članic likovne
sekcije KUD Trata Gorenja vas, ki so ustvarjale
pod mentorskim vodstvom
Maje Šubic na temo Pridne
roke.
Predsednica KUD Trata Gorenja vas Jana Rojc je ob tej priložnosti povedala, da je razstava
posebna zato, ker so slikarke poskušale naslikati čim pristnejše in pridne
roke: umetnice svoje roke, pa roke domačih – dojenčkov, starejših ...
Nad dogodkom in možnostmi, ki jih ponuja knjižnična galerija, je
bil navdušen tudi mag. Matjaž Eržen, direktor Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka, ki je posebej izpostavil, da so bili veseli velikega obiska ob
odprtju. Glede na letno poročilo so lani v knjižnici v Gorenji vasi zabeležili
kar 25 tisoč obiskov, kar premore redkokatera dobro obiskana galerija.
»Kdo bi si mislil, kaj?« se je namuznil ob koncu dogodka v želji, da bi se
razstavljalska dejavnost prijela. Zato vabijo vse, ki bi želeli razstavljati, da
se oglasite v knjižnici.
Program ob odprtju so popestrili gojenci Glasbene šole Zaigraj.si.
D. P.

Foto: Jože Rojc

To se je zgodilo 22. novembra lani na Trgu
sv. Petra. Kot je povedal, si prej niti v sanjah
ni mislil, da bo svojo upodobitev izročil tako
slavnemu portretirancu. Pred časom je eden
izmed prijateljev ob obisku na polici zagledal
portret in predlagal, da bi ga posredovali
papežu. Prave »veze« so naredile svoje in

Portretno plastiko papeža je sicer umetnik
izdelal za potrebe postavitve svoje instalacije na
mednarodni umetniški razstavi na temo migracij
MIG 21 v Mariboru leta 2016. Instalacija, ki
se ukvarja s problematiko multikulturnosti, je
nosila naziv Multi Culti – papež Frančišek pri
haja v miru. V njej se zrcali utopičnost v Evropi
tako propagiranega mešanja kultur in religij in
mišljenja, da ni nasprotij med njimi. Instalacijo
je postavil tudi na Art festivalu v Budimpešti,
na katerega je bila povabljena zaradi močne
sporočilnosti. Kiparski portret svetega očeta v
naravni velikosti je izdelal s pomočjo fotografij
s spleta in ga v kalupu odlil v umetni masi. Po
barval ga je v tehniki airbrusha in ga tako naredil
še bolj realističnega. Ko je prijateljem povedal za
to srečanje in jim kazal fotografije, mu sprva niso
verjeli in so menili, da gre za fotomontažo.
»Izročitev kipa papežu je bila zame veliko
presenečenje, hkrati pa tudi čast,« je še dodal
Frlic.

Razstava Saše Prosen v Šubičevi hiši

V februarju in marcu je v Šubičevi hiši v Poljanah razstavljala Saša Prosen z
Gorenje Dobrave. Razstava je imela naslov Barve življenja. Saša riše in ustvarja
že od malih nog.
V tretjem razredu osnovne šole je njeno risar
sko žilico opazila in spodbudila učiteljica Marjeta
Kavčič, kasneje je svojo ustvarjalnost sproščala
pri urah in krožku likovnega pouka. Njen risarski
talent je opazila tudi razredničarka in tako so
bila številna šolska glasila, zloženke in besedila
takrat opremljena z njenimi ilustracijami. Šolanje
je nadaljevala na Srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo, smer grafični oblikovalec, ter vpisala
študij likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti
Univerze v Ljubljani. Ob njeni prvi razstavi smo se
z njo pogovarjali o poti, ki jo je prehodila do zdaj, in
o njenem ustvarjanju, ki dobiva vse večjo širino.
Kam te je vodila pot po končanem šolanju?
Po študiju sem vodila tečaje slikanja, delala
v gostinstvu in bila pet let zaposlena v tiskarni,
kjer sem pridobila veliko izkušenj s proiz
vodnimi procesi v tisku. Ustvarjalna energija
je bila prisotna vseskozi, vendar je pod težo
vsega povedanega v času šolanja nisem več ne
znala ne upala izraziti. Bila sem ukalupljena
v prepričanja, kaj je prav in kaj ne; obreme
njena na eni strani s poveličevanjem moderne
umetnosti in na drugi necenjene komercialne
umetnosti za širše množice.
Odločila sem se, da na svoji matični šoli
v Gorenji vasi opravim pripravništvo in stro
kovni izpit za učiteljico likovnega pouka. Ko
sem tam videla otroke, kako neobremenjeno
izražajo svoje ideje, so na dan privreli stari
spomini in občutki, ki so v meni spet obudili
tisti pristni ustvarjalni duh. Eno leto sem potem
še nadomeščala v podaljšanem bivanju, hkrati
pa so že začela prihajati prva naročila za kari
kature, slike na platna …

V Šubičevi hiši smo si ob letošnjem kulturnem prazniku lahko ogledali tvojo prvo
razstavo. Kaj te je spodbudilo, da razstaviš
svoja dela?
Na svoji prvi samostojni razstavi sem na ogled
postavila 16 originalnih del in eno reprodukcijo.
Na tem mestu bi se še enkrat zahvalila vsem, ki
so mi bili pripravljeni posoditi svoja/moja dela.
Ideja o razstavi je bila prisotna že kar nekaj časa,
vendar pa je bil vedno nek izgovor: da nimam nič
pokazati, ker je vse pri ljudeh, ali pa enostavno ni
bil pravi čas. Resnica je bila, da sem enostavno
potrebovala nekoga, ki mi bo postavil datum:
čez tri tedne imaš lahko razstavo v Šubičevi hiši.
Sporoči, če si za. In to je bila Lucija Kavčič,
direktorica Zavoda Poljanska dolina, moja
sošolka iz osnovnošolskih klopi.
Kako je sicer razstavljati v domači občini?
Kakšni so bili odzivi obiskovalcev?
Moje delo poznajo predvsem tisti, ki sprem
ljajo moj Facebook profil. Ob tej priložnosti
pa sem se lahko predstavila širši publiki. Z
obiskom razstave sem bila zelo zadovoljna,
saj je poleg prijateljev in bližnjih prišlo
tudi veliko ljudi, ki vedo, da ustvarjam, ne
pa točno, kaj in kako. In so bili navdušeni.
Največje presenečenje je na otvoritvi doživela
obiskovalka, ki ni vedela, da jo v galeriji čaka
lastni portret – prijateljičino malce zakasnelo
rojstnodnevno darilo. Reakcijo, ko je na steni
zagledala sebe, si lahko predstavljate ...
Razstava ima naslov Barve življenja.
»Življenje ni črno-belo« je zapisano v vabilu
na razstavo. Kaj tebi pomenijo barve – na
splošno in seveda v tvojih delih?

Foto: Lucija Kavčič

Življenje ni črno-belo

Saša Prosen se je v Šubičevi hiši predstavila
javnosti s svojo prvo samostojno razstavo.
Življenje je vseh možnih barv in odtenkov: od
žalosti do veselja, od rojstva do smrti ... Marsikaj
najdemo v delih na razstavi, če poznamo njihove
zgodbe. Na splošno imajo barve ogromno sim
bolno in sporočilno vrednost. Znano je, da barve
in različne barvne kombinacije močno vplivajo
na človekovo počutje: drugače se počutimo v
prostoru, ki je svetel ozoroma v toplih barvnih
odtenkih, kot v prostoru, kjer so stene npr. temno
modre. Njihov psihološki vpliv se s pridom upo
rablja tudi v dizajnu in oglaševanju. Barva je v
mojih delih najmočnejše izrazno sredstvo. Vse,
česar se lotim, je vedno v intenzivnih barvnih
odtenkih; to je moj podzavestni izraz.
Med razstavljenimi deli pa tudi sicer v
tvojem ustvarjanju najdemo najrazličnejše
tehnike. Rišeš portrete, pa karikature, slikaš na
platno …, obenem se ukvarjaš tudi z ustvarjanjem tiskovin za poroke in druge priložnosti,
poslikaš tudi stene v sobah … Kaj od tega ti je
najbližje oziroma kaj najraje ustvarjaš?
Res se je nabralo že kar nekaj stvari. V zad
njem letu med drugim tudi poslikave tekstila.
Najbolj sveža zadeva pa je še v fazi testiranja:
poslikave jaken (in škornjev) iz raznih umetnih
materialov in usnja. Ideje kar ne nehajo vreti,
zato ne morem reči, kaj mi je najljubše. Vse je
del mene in uživam v vsakem novem izzivu.
Kristina Z. Božič

Popis starih hišnih imen na Škofjeloškem se nadaljuje

V Poljanah lastnikom razdelili glinene tablice

V lanskem letu je Razvojna agencija Sora ob podpori občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka in Železniki izvajala popis starih hišnih imen na območju
vseh občin na Škofjeloškem, tudi v Občini Gorenja vas - Poljane, kjer smo popis
izvedli v vaseh Dobje, Poljane, Predmost in Hotovlja.

Foto: arhiv Občine GVP

Na omenjenem zad
njem popisanem območju
gorenjevaške občine 117
hiš nosi hišno ime, ki je
nastalo do leta 1945 in us
treza kriteriju metodologije
popisa, dodatnih 17 imen
je bilo sicer evidentiranih
v zgodovinskih arhivih,
vendar jih domačini ne
poznajo več oz. so se
že izgubila, več kot 20
hišnih imen pa je takih,
Glinene tablice s starimi hišnimi imeni smo prebivalcem Poljan, Dobja, ki so nastala kasneje, so
mlajšega izvora in zaradi
Predmosta ter Hotovlje razdelili v poljanskem kulturnem domu.

upoštevanja enotne metodologije in strokovnosti
niso bili predmet popisa.
Dejavnosti, ki so zajemale arhivske izpise, po
pis imen na terenu, srečanja s krajani, strokovne
uskladitve glede narečnega in poknjiženega
zapisa z jezikoslovci, vpis zbranih podatkov v
spletni leksikon ter izdelavo brošure z zbranimi
hišnimi imeni in zgodbami, je Razvojna agen
cija Sora ob sodelovanju Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske zaključila z izdelavo glinenih
označevalnih tablic s hišnimi imeni.
31. januarja smo med vse krajane Dobja, Poljan,
Predmosta in Hotovlje, ki so soglašali z izdelavo,
razdelili tablice, obenem pa vsem udeležencem
srečanja v kulturnem domu v Poljanah tudi pred
stavili namen projekta in postopek popisa.
Odziv krajanov je večinoma zelo dober, pod
pirajo aktivnosti ohranjanja kulturne dediščine
in strokovni pristop ob zbiranju imen. Občina
Gorenja vas - Poljane pa želi postopoma popisati
stara hišna imena na območju celotne občine,
zato ob njeni finančni podpori nadaljujemo popis
tudi v letu 2018.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora
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Naši olimpijci

V Pjongčangu so nastopili Ema Klinec,
Nika Križnar in Lenart Oblak
Na olimpijskih igrah v Pjongčangu je naša občina, pravzaprav Poljane z
okolico, imela močno zastopstvo. V smučarskih skokih sta nastopili Ema Klinec
in Nika Križnar, v biatlonu pa Lenart Oblak. In kako so naši olimpijci doživeli
najpomembnejšo tekmo letošnje sezone?

18-letna Nika Križnar iz Delnic je zadovoljna
z doseženim sedmim mestom. »Želela sem si
sicer malo boljši rezultat, a v razmerah, ki niso
bile enake za vse, sem skočila, kot znam. V pri
merjavi s tekmami za svetovni pokal sem čutila
tudi več adrenalina, posledica je bila tudi kakšna
napaka,« je opisala Nika. Prav dodatni adrenalin
naredi tekmo na olimpijskih igrah drugačno od
preostalih, zato se odvija drugače.
»Na tekmi za naslov mladinske svetovne
prvakinje, ki je bila tik pred olimpijskimi
igrami v Švici, v Kanderstegu, sem se veliko
bolj sprostila, tam so bile mlajše tekmovalke,
konkurenca ni bila tako huda. Tako sem šla
umirjena na tekmo in skoki so bili veliko
boljši,« je opisala Nika, ki je gladko osvojila
naslov mladinske svetovne prvakinje.
Tri tekme pred koncem letošnje sezone je
ponosna, da je toliko napredovala. Na prvi tekmi
je dosegla najboljši rezultat do takrat in bila zelo
zadovoljna. Kljub nihanjem je nato skoke
izboljševala in dosegla je cilj, to je uvrstiti se na
olimpijske igre in tam skakati, kot zna. »Potem
sem si zadala nov cilj, in sicer da bi vsaj enkrat sto
pila na zmagovalne stopničke. Tudi to mi je uspelo
na tekmi v Rasnovu, tako da sproščeno pričakujem
zadnje letošnje nastope, ki bodo predzadnji konec

»Dokazali smo, da smo Poljanci pridni in da
znamo trdo delati,« je pokomentirala Ema
Klinec dejstvo, da so bili med 71 nastopajočimi
Slovenci trije iz naših koncev. To je eden na
2.509 prebivalcev občine. Da bi se s takšnim
podatkom lahko pohvalili v Škofji Loki, bi
morali v Pjongčangu v Južni Koreji imeti devet
tekmovalcev, iz Ljubljane bi jih moralo biti 115.
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tedna v marcu,« je povedala Nika.
»Da, zelo sem ponosna, da se nekatera
mlajša dekleta zgledujejo po nama z Emo in
gredo po najinih stopinjah. Jaz sem začela
slediti Emi, zdaj ostale sledijo nama obema,«
je še opisala Nika Križnar, ki je bila vesela
plakata, ki jih je pričakal ob vrnitvi z olimpijade
v Poljanah.

Ema Klinec:
Tudi dobitnica Bloudkove plakete

Tudi 19-letna Ema Klinec je olimpijske igre
opisala kot zelo poseben dogodek. Tekma ji bo
ostala v lepem spominu, a si je želela več: »Vso
sezono sem razmišljala, da mi bo na olimpijadi
uspelo sestaviti skoke, ki mi jih v sezoni ni. A
se je pokazalo, da moraš biti res 100-odstotno
pripravljen, če hočeš osvojiti medaljo. V drugi
seriji sem naredila slab skok, to je bilo dovolj za
14. mesto. Rezultat je lep, a na olimpijskih igrah
to ne šteje.« Bila je razočarana, ampak se je hitro
posvetila treningu in misli usmerila v napredek.
Hvaležna je navijačem Fan cluba Klinec za
sprejem na letališču. »Zame je bilo to več vredno,
kot kadar me pričakajo po nekem uspehu.
Pokazali so, da so pravi navijači in po najboljših
močeh se trudim, da jim nekaj povrnem,« se je
zahvalila Ema, ki iztekajočo se sezono ocenjuje
kot uspešno po rezultatih, nekoliko manj zado
voljna pa je s skoki. Razveselila pa se je pono
vitve drugega mesta na letošnjem mladinskem
svetovnem prvenstvu, saj je tako v lepem slogu
končala mladinsko kariero.
Da so njeni rezultati res vrhunski, potrjuje
Bloudkova plaketa, ki jo je za uspehe v letu 2017
prejela prejšnji mesec. Bloudkova priznanja so
najvišja priznanja v Sloveniji na področju športa,
Ema je bila med 11 prejemniki plaket. »To je
predvsem potrditev za dosedanje trdo delo in dobra

26-letni Lenart Oblak iz Podobena se je za biat
lon odločil pred šestimi leti. Na olimpijadi je dobil
priložnost v moški štafeti 4 x 7,5 km, potem ko
je Jakov Fak odpovedal nastop zaradi utrujenosti.
Nastopil je kot četrti tekmovalec in z ekipo osvojil
deseto mesto. To je bila dobra izkušnja, je dejal
Lenart, sicer razočaran, ker ni dobil priložnosti že
na individualni tekmi, čeprav je na izbirni tekmi
pred olimpijskimi igrami zmagal. »Res sem bil
zelo dobro pripravljen in škoda je, da tega nisem
mogel pokazati na posamični tekmi,« je povedal
in opisal dogodke nekaj ur pred začetkom štafete.
Opravljal je svoj običajni intenzivni trening, ko so
ga obvestili, naj se pripravi za nastop. »Imel sem
uro časa, da sem prišel s stadiona v olimpijsko vas,
kjer sem nekaj pojedel in nato šel na tekmo. To
si bom zapomnil za vse življenje. Na koncu se je
dobro izteklo, sam nad sabo sem bil presenečen,
da sem tako dobro tekel. Res ni enostavno, da po
intenzivnem treningu nastopiš na tekmi, kjer je
pomembno, da v 20 minutah daš vse od sebe.«
Na strelišču se je posebej izkazal, za razliko
od številnih konkurentov, ki so v slabih vre
menskih razmerah morali v kazenski krog, je
sam podrl vse tarče. Kot je dejal, so mu prišle
prav izkušnje, ki si jih je nabral še kot strelec
gorenjevaškega strelskega društva.
V letošnji sezoni je zelo natančen v strel
janju, v povprečju zadane devet tarč od desetih,
kar je eden izmed najboljših odstotkov med
vsemi biatlonci v svetovnem pokalu v letošnji
sezoni. »Sezone nisem začel najbolje, predvsem
tekaškega dela. Lani sredi sezone sem zbolel in
to se mi je zavleklo še v letošnjo sezono. Formo
sem nato stopnjeval in na olimpijadi sem bil
res dobro pripravljen, zato je škoda, da nisem
mogel nastopiti,« je povedal.
Milka Bizovičar

Foto: osebni arhiv Lenarta Oblaka

Foto: osebni arhiv Eme Klinec

Lenart Oblak:
Da bo nastopil, je izvedel tik pred tekmo

Ema Klinec (levo) in Nika Križnar

Nika Križnar:
Adrenalin naredi tekmo drugačno

motivacija za naprej. Lepo je, da stopam ob bok
največjim športnikom v Sloveniji, je pa pomembno,
da ostajam skromna. Te nagrade mi bodo več
pomenile, ko bom končala kariero. Do takrat bodo
počakale v škatli,« je dejala 19-letna Poljanka.

Lenart Oblak

Karate klub Ronin Poljane

Zavezani tradiciji Japonske dosegajo najvišja mesta

Foto: Foto Jure Ferlan

Karate klub Ronin Poljane ne miruje. Redno se udeležujejo tako državnih kot med
narodnih tekmovanj in seminarjev. 27. januarja so bili na območnem mednarodnem
turnirju v Mantovi. 11. februarja se je 15 tekmovalcev udeležilo državnega prvenstva
v Slovenj Gradcu. Dosegli so kar štiri prva mesta v posameznih kategorijah.

Poljanski karateisti so februarja na državnem prvenstvu osvojili kar štiri prva mesta.
Slavili so: Tamara Bergant (starejše deklice gresta dve reprezentantki na otroško evropsko
kata C), Hana Oblak (starejše deklice kata prvenstvo v Kragujevac, prav tako v Srbiji.
B), Klara Pustavrh (kadetinje kata B) in Erik
Kot je povedal Jurij Šubic, predsednik kluba
Čemažar (člani kata B).
in inštruktor, v klubu redno vadi okrog 60
7. aprila se bodo trije tekmovalci iz kluba članov. Vadba poteka v več skupinah, nižji pa
udeležili evropskega prvenstva članskih kate sovi jo imajo dvakrat tedensko, višji pasovi pa
gorij v Nišu v Srbiji, med 26. in 27. majem pa trikrat. Srečujejo se od septembra do junija. Pri

Foto: Jure Ferlan

3. marca so se v Sokolskem domu v Gorenji vasi na rednem letnem
občnem zboru sestali člani ZŠAM Žiri. Njihovi člani namreč ne prihajajo
le iz Žirov, ampak tudi Poljanske doline, drugih krajev na Gorenjskem in
še od kod. Precej članov je iz naše občine.
Program so popestrili člani Turističnega društva Sovodenj. S skečem sta
občinstvo nasmejali Marija in Veronika. Zbora sta se udeležila tudi predstavnika policije; komandir PP Škofja Loka Sašo Eniko je pohvalil dobro sodelovanje
z združenjem. Predsednik Marijan Dolenec je v letnem poročilu ugotovil, da
so v preteklem letu izvedli številne aktivnosti v korist širše skupnosti: v Žireh
so pomagali pri izvedbi različnih prireditev, sodelovali na Maratonu Franja, v
Poljanah so bili člani komisije na tekmovanju Bicikel ...
Velik poudarek dajejo varovanju otrok v prvih šolskih dneh, ki so ga
ponovili tudi po novoletnih in zimskih počitnicah. Sodelujejo v nacionalni
akciji Bodi viden, bodi previden.
Poseben dan je za združenje god sv. Krištofa, zavetnika šoferjev, ki se
praznuje 24. julija. Lani so imeli Krištofovo mašo in blagoslov avtomobilov
v Žireh, letos jo načrtujejo v Stari Loki. Pomembno je tudi druženje, skrbijo
za strokovna usposabljanja, tako v sodelovanju z avtošolo B&B organizirajo
predavanja za NPK. Organizirajo predavanja za starejše voznike o novostih v cestnem prometu, dejavni so tudi na športnem področju, članom
omogočajo udejstvovanje v balinanju.
Na zboru sta naziv podpoveljnika prejela Pavle Dolenec in Jure Svetlin,
plaketo tovarištva Vili Frelih in plaketo humanosti Franci Dolenec. Priznanja
za različne obletnice je prejelo še več drugih članov.
Jure Ferlan

njihovi dejavnosti jih podpirajo gorenjevaška
občina prek razpisov za športno dejavnost
ter sponzorja. V 12 letih obstoja kluba je bilo
vzgojenih 18 mojstrov, ki so dosegli črni pas. Za
dosego tega je potrebne vsaj pet let vadbe.
Posamezni člani skoraj vsako leto gredo na
Japonsko, kjer v Tokiu obiščejo sedež JKA (Japan
karate association). Ker zveza s svojim delovanjem
ohranja tradicionalne japonske vrednote, jo finan
cira japonska vlada. JKA Slovenije se drži prvotnih
pravil in tradicije. Črni pas podeljujejo izključno
mojstri, ki pridejo iz Japonske.
Jure Ferlan

43. Pokal Loka – spet na domačih strminah

Foto: arhiv Pokala Loka

ZŠAM s člani iz cele doline

Stopnje v karateju se sicer delijo na šolske
(kyu), ki jih je 9, in mojstrske (dan), ki jih je 10.
V karateju so pomembna načela, ki izhajajo
iz bushida, kodeksa samurajev. Eno glavnih
je spoštovanje: vsak, ki vstopi v dojo (prostor
za vadbo), se prikloni. V ta prostor se ne sme
vstopati obut. Karateka (udeleženec vadbe)
mora biti urejen, brez prstanov, dolgih nohtov,
da ne poškoduje soborca. Kimono, ki ga nosi,
je vedno bel, barva simbolizira urejenost in
čistost. Povezava posameznih karatejskih
gibov, ki se imenuje kata, se začne z obrambo,
saj po tradiciji karate ni bil napadalna, ampak
obrambna disciplina.

Skupinska slika po razglasitvi zmagovalnih ekip
Tradicionalni Pokal Loka so organizatorji po nekaj letih premora zaradi
slabe zime spet lahko izpeljali na STC Stari vrh. S promenado 29 držav
udeleženk z 227 mladimi smučarji tekmovalci so ga odprli 9. februarja v
Škofji Loki, naslednja dva dneva pa so smučarji in smučarke, stari od 13
do 16 let, merili svojo hitrost na smučišču Stari vrh.
Slovenske barve je zastopala 21-članska reprezentanca, med katerimi
sta bili tudi Sara Peternelj iz Hotovlje in Ana Rupar iz Javorij, smučarki SK
Alpetour, ki sta smučarske začetke naredili v SK Poljane. Sara je v kate
goriji U14 v slalomu osvojila 7. mesto, Ana pa 29. mesto v kategoriji U16.
V veleslalomu je Sara žal odstopila, Ana pa je zasedla 39. mesto med 50
tekmovalkami, ki so prišle do cilja. Njun trener Uroš Peternel v SK Alpetour
je bil z nastopoma zelo zadovoljen, še posebej s Sarino uvrstitvijo, medtem
ko je Ana po njegovih besedah na treningih pokazala veliko več kot na
tekmovanju. Kljub temu Peternel verjame, da bo že na naslednjih tekmah
pokazala svojo pravo pripravljenost in borbenost.
Slovenska reprezentanca je sicer osvojila pet odličij: dve zlati medalji,
eno srebrno in dve bronasti. Prva Slovenska reprezentanca (slovenska
reprezentanca je bila razdeljena v tri ekipe) je z odličnimi uvrstitvami osvojila
tudi ekipno zmago pred ekipo Norveške in Finske. Za smučarske upe se tako
T. D.
v Sloveniji kot v Poljanski dolini očitno ni treba bati.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 10. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v
občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 20/17) in določb Letnega programa športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (sprejet na 19. redni seji,
15. 2. 2018) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2018
1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja:
• ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
- šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju,
- dodatna športna ponudba v osnovnih šolah,
- celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino.
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
- celoletni pripravljalni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
- celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
- celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
- dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
• Kakovostni šport (KŠ):
- uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
- dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
• Športna rekreacija (RE):
- celoletni športnorekreativni programi.
• Šport starejših (ŠSta):
- skupinska gibalna vadba starejših.
• RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
• ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• delovanje športnih društev.
• ŠPORTNE PRIREDITVE:
• prednostne športne prireditve, pomembne za občino:
Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, Pokal Blegoš, Kolesarska dirka Poljane–Stari Vrh, Visoški tek,
Ržkov memorial, Kolesarska dirka Javorč, Hotaveljska grča, Pohod na Blegoš, Pohod na Bevkov
Vrh, KBK – gorski tek na Blegoš, Kolesarska dirka na Pasjo Ravan, Švicbol, Pokal poljanskih puklov,
Regijsko tekmovanje cicibanov v VSL,
• druge športne prireditve občinskega pomena.
3. Upravičeni izvajalci LPŠ:
Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:
• športna društva, športni klubi in športne zveze, registrirani v Republiki Sloveniji,
• pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa in delujejo skladno z
zakonom, ki ureja delovanje teh ustanov,
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: zavodi VIZ), ki izvajajo javno veljavne
športne programe.
Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
• imajo sedež v občini,
• so na dan objave JR najmanj eno (1) leto registrirani skladno z veljavnimi predpisi,
• imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu,
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
programov,
• izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno, razen v primerih,
ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega
programa v merilih drugače opredeljen,
• imajo skladno z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter evidenco o udeležencih
programa,
• imajo najmanj 25 članov s plačano članarino, od tega pa ima najmanj dve tretjini (2/3) članov izvajalca
stalno prebivališče v občini (velja za športna društva in športne klube),
• izpolnjujejo druge zahteve skladno z merili za sofinanciranje LPŠ.
5. Merila za vrednotenje področij športa in posebni pogoji JR:
Na JR prispele vloge bodo vrednotene skladno z določbami Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje LPŠ in določbami LPŠ v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018, ki opredeljuje
naslednje posebne pogoje JR:
• Razvrščanje športnih panog, programov in izvajalcev LPŠ se v letu 2018 ne opravi; vse panoge,
programi in izvajalci LPŠ se razvrstijo v isto kakovostno skupino.
• Določba Pravilnika o minimalnem številu dejavnih tekmovalnih skupin (Splošni pogoji vrednotenja
področja športnih programov; tekmovalni športni programi, 2. alinea) se v letu 2018 ne upošteva.
• Pravilo: »isti udeleženec samo v enem športnem programu istega izvajalca« se pri šolskih športnih
tekmovanjih in dodatni športni ponudbi v OŠ ne upošteva.
• V razpisanih športnih programih (3. člen; tč. 1) se vsakemu izvajalcu prizna:
- ŠVOM prostočasno: največ po dva (2) programa v starostnih skupinah do 5, do 15 in do 19 let,
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- ŠVOM usmerjeni: največ po dva (2) programa v starostnih skupinah 6/7, 8/9 in 10/11,
- ŠVOM usmerjeni: največ po en (1) program v starostnih skupinah 12/13, 14/15, 16/17 in 18/19,
- KŠ: največ en (1) program,
- RE: največ pet (5) programov,
- ŠSta: največ dva (2) programa.
• Izvajalcem, ki nimajo usposobljenega in/ali izobraženega kadra za strokovno delo v športu, se število
točk za strokovni kader za takšne programe korigira s faktorjem 0,000.
• Izvajalcem, ki za izvedbo športnih programov uporabljajo brezplačne športne objekte oziroma ne
predložijo potrdila o najemu (uporabi) športnega objekta za vadbo, se število točk za športni objekt za
takšne programe korigira s faktorjem 0,000.
• Izvajalcem, katerih udeleženci tekmovalnih športnih programov dosegajo športne rezultate za društva,
ki imajo sedež izven občine, se število točk za takšne programe korigira s faktorjem 0,500.
• Izvajalci, ki v letu 2017 niso izpolnili vseh določil pogodbe o sofinanciranju LPŠ (neizvedeni športni
programi), z enakimi športnimi programi ne morejo kandidirati na razpisu.
• Pri vrednotenju šolskih športnih tekmovanj se upoštevajo samo tekmovanja, ki so razpisana v reviji
Informator 2017/18 – Šport mladih.
• Izvajalci športnih programov planinske dejavnosti (pohodi, izleti, vzponi, tabori in podobno) morajo ob
prijavi obvezno priložiti natančen program planiranih pohodov. Programi bodo ovrednoteni v dejanskem
obsegu, vendar največ do 60 ur letno za vsako prijavljeno skupino.
• Pri izpopolnjevanju strokovnega kadra (3. člen; tč. 3) se vsakemu izvajalcu prizna največ toliko
udeležencev programov izpopolnjevanja, kolikor bodo imeli v letu 2018 priznanih popolnih vadbenih
skupin, kjer se sofinancira strokovni kader (programi za pridobitev/potrditev vodniških/trenerskih licenc,
ki so bili izvedeni v obdobju: 1. maj 2017 – 31. marec 2018).
• Športna društva, ki delujejo v OŠ, niso upravičena do sredstev za delovanje športnih organizacij.
• Pri športnih prireditvah se najprej upoštevajo vse prijavljene prednostne športne prireditve. Komisija
prireditve ovrednoti na osnovi Pravilnika (preglednica št. 14) in za vsako izbrano posebej določi
korekcijski faktor.
• Pri drugih športnih prireditvah občinskega pomena komisija s primerno utemeljitvijo odloči o posebnih
primerih športnih prireditev, vendar potrdi še največ deset (10) najbolje ovrednotenih prireditev.
6. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 66.000 evrov. Proračunska sredstva so razporejena skladno s
sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2018 in LPŠ v občini za leto 2018.
7. Rok za porabo sredstev;
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2018.
8. Razpisni rok:
Rok za prijavo je do vključno 11. 4. 2018.
9. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila komisija in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog oziroma vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da
vlogo v sedmih (7) dneh dopolnijo. Če vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena!
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.
Predlagatelji bodo s sklepom direktorice občinske uprave o izidu razpisa obveščeni v roku osmih
(8) dneh po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal pogodbe o
sofinanciranju LPŠ za leto 2018.
10. Način dostave vlog:
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2018 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in
zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Vlogo (kopirana, podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in »IZJAVA«) je potrebno v zaprti ovojnici
poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas.
Vloga mora biti pravilno označena in sicer:
• polni naslov pošiljatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2018 – NE ODPIRAJ!«
• polni naslov prejemnika (Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas).
Izpolnjeno celotno dokumentacijo »RAZPISNI OBRAZCI« v elektronski obliki je potrebno poslati na
naslov: anja.hren@obcina-gvp.si
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s
priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka do 12. ure.
11. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Kontaktna oseba: Anja Hren, tel. 04/518-31-04, e-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si.
12. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine v času uradnih ur. Dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani občine: www.obcina-gvp.si.
Župan Milan Čadež

Pohodna sezona na Starem vrhu odprta!

15 let organiziranih pohodov na Brda

nah. Na tej 18-kilometrski poti, ki vodi čez Stari vrh,
se nahaja 22 ponudnikov, povezanih s turizmom.
V sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane
načrtujejo enotno označitev ponudnikov in s tem
povečanje njihove prepoznavnosti. Na novo je
oblikovana tudi turistična znamka Doživite Stari
vrh. Organizatorji vabijo k udeležbi na pohodih in
drugih prireditvah. Tako kot prejšnja leta tudi letos
zveste udeležence tradicionalnih pohodov čakajo
nagrade.
Jure Ferlan

Foto: arhiv TD Stari vrh

Prvi izmed pohodov na območju Starega
vrha je potekal že 24. februarja. Po besedah
Janeza Šturma iz TD Stari vrh si je letos zimski
pohod v polnosti zaslužil to ime, saj so pohodniki uživali v snežni idili. Hodili so po poteh,
kjer je zapadlo do meter snega. V letošnjem
letu poleg že omenjenega društvo pripravlja
še sedem pohodov. Prvi bo šolski pohod Meteoritkov, ki ga bodo izpeljali 14. aprila skupaj
s PŠ Javorje. Pod vodstvom mentoric Barbare
Dolenec in Maje Kokalj so člani turističnega
krožka, ki ga sestavljajo učenci od 3. do 5. razreda pripravili program, s katerim se potegujejo
za nagrado tudi na tekmovanju 32. festivala
Turizmu pomaga lastna glava.
Poleg priprave pohodov društvo načrtuje še
krajevno čistilno akcijo pred prvomajskimi prazniki, obnavljanje pohodnih poti in priprave na Dan
oglarjev, v katere vložijo precej prostovoljnega
dela. Na novo urejajo kulinarično-panoramsko
cesto od Birta v Praprotnem do Vidma v Polja-

Ustanovljeno Zgodovinsko
društvo Rapalska meja

Foto: Vladimir Koračin

Začetki organiziranega pohodništva na Brda segajo v leto 2003. Pobudnika Janko
Oblak (Jernačkov) in Slavko Ferlan, ki sta na Brda že zahajala, sta na Brdih
postavila prvo omarico za vpisno knjigo, ki jo je izdelal Janko, Slavko je prispeval
vpisno knjigo. 13. marca 2003 se je kot prvi v vpisno knjigo vpisal Janko Oblak.

Vesela družba pohodnikov na Brda po tradicionalnem prednovoletnem pohodu
Dvojici so se pridružili še Milena Trček,
Pohodniki redno skrbijo za urejenost po
Milka Čeferin in Janko Oblak (Hrvatov) ter hodnih poti. Tudi ob žledolomu leta 2014 so
drugi, in na Brda je pričelo zahajati vedno več poti očistili toliko, da so bile prehodne. Vladi
pohodnikov. Lastnik zemljišča, domačin Jur mir Koračin, ki zadnja tri leta vodi sekcijo,
man, je bil nad pohodniki tako navdušen, da se lastnikom zemljišč, po katerih so speljane
je na mestu ob omarici postavil klop. Danes pohodne poti, zahvaljuje za razumevanje.
na tem mestu stojita nova lesena omarica za Število pohodnikov upada, saj se starejši zaradi
vpisno knjigo, delo Janka Oblaka, in klop, ki zdravstvenih razlogov pohodov ne morejo več
jo je postavila KS Gorenja vas.
udeležiti, mlajši pa se ne vpisujejo. »Pohodov
Sekcija organizira vsakomesečni pohod ob na Brda se udeležujejo mlade družine, zato smo
polni luni in prednovoletni pohod z druženjem. v sekciji dali pobudo PD Gorenja vas, da bi se
»V preteklosti se je decembra zbralo več kot na relaciji Gorenja vas–Brda uredila trim steza z
100 pohodnikov, zadnja leta nas je približno 45. nekaj telovadnimi orodji.« V sekciji vabijo vse
Druženje nadaljujemo ob domači hrani in pijači na tiste, ki jim je mar za svoje zdravje, da se jim
kmetiji pr’ Petelin. Ne manjka niti domača glasba pridružijo. Mir, lepa narava, svež zrak … to je
za katero poskrbi harmonikarica Anja Koračin,« le nekaj razlogov za vzpon na Brda. Zaželen pa
pove Janko Oblak, ki je sekcijo vodil do leta 2015. je tudi vpis v vpisno knjigo.
Lidija Razložnik
V poletnem času organizirajo tudi piknik.

Februarja je bil v Idriji prvi občni zbor lani
ustanovljenega Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki ima sedež v Podbrdu in katerega
namen je ohranjanje dediščine ob nekdanji
rapalski meji, ki je obstajala v letih 1920–1947.
Skupno se je rapalsko obdobje dotaknilo 47
slovenskih občin, ena na od teh je tudi naša.
»Želimo preprečiti zgodovinsko pozabo
obdobja, ki je bilo tako za Slovenijo kot slo
venski narod težka preizkušnja in za utrjevanje
domoljubne zavesti zelo pomembno,« zatrjujejo
v društvu, katerega člani so raztreseni po vsej
Sloveniji in izven meja. Kar nekaj članov je
tudi iz naše občine, kjer sta doslej že bila tudi
dva sestanka ožje skupine, ne nazadnje je
Kraljevina Jugoslavija ob rapalski meji gradila
Rupnikovo linijo, ki je najbolje ohranjena prav
na območju naše občine.
Najbolj je izkušnja življenja ob rapalski meji
zaznamovala območje Sovodnja, kjer imajo
v TD Sovodenj tudi svojo sekcijo Kontrabant,
katere člani nazorno prikazujejo ob nekdanji meji
izredno cvetoč ilegalen posel. Lani septembra
so skupaj s TD Žiri in Zgodovinskim društvom
Rapalska meja organizirali odmevno prireditev
– vseslovenski pohod ob rapalski meji s spominsko slovesnostjo ob koči na Mrzlem vrhu. Tako
so najlepše obeležili 70. obletnico priključitve Primorske k matični domovini in prenehanja obstoja
krivične meje leta 1947.
P. N.

Foto: arhiv društva

Druženje vse leto

Utrinek s prvega občnega zbora Zgodovinskega društva Rapalska meja, ki so se ga
udeležili tudi naši občani.
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Iz OŠ Poljane

Bravo, košarkarji in skakalci!
Če smo januarja občudovali cvetoče trobentice in telohe, smo se februarja in marca
le naužili prave zime. Malo narobe, kajne, ampak na koncu je vse prav!

Šola v naravi

Šestošolci so januarja dočakali in preživeli zim
sko šolo v naravi – smučanje na Črnem vrhu. A niso
le smučali – tudi plavali so, poslušali predavanje
o Islandiji, obiskali muzej v Cerknem, spoznali
pravila FIS, zadnji večer pa je zaznamoval ples.
Zadnji dan so takole opisale Ana, Lena in Taja:
»Vstali smo ob sedmih, pozajtrkovali in se z
avtobusom odpeljali na smučišče. Po kosilu smo
šli še za uro in pol smučat. Takoj, ko smo prišli
v hotel, smo lahko odšli v trgovino, potem na
počitek. Popoldne smo imeli učno uro in reševali
»smučarski izpit«. Večerjali smo, potem pa šli v
disko. Bilo je zelo dobro. Ko smo se punce ravno
ogrele, je bilo konec plesa. Fantje so bil večino
časa stisnjeni v kotu. Ko smo končali s plesom,
smo takoj odšli spat.«

Na travi ali na snegu

Prvošolci so za zimski športni dan izbrali lep
sončen dan in odšli na pohod v Vinharje. Takrat
snega še ni bilo, so pa srečevali cvetoče troben
tice in že razcvetene telohe. Učenci 2. razreda
pa so se februarja in kasneje še marca že lahko
odpravili na sneg. Drsali so se, se kepali, valjali,
lovili … ter ustvarjali in oblikovali – zgradbe,
obzidje, ceste … Prva skupina mladih planincev
je osvojila Ermanovec, osmošolci so eno dopoldne
preživeli v Muzeju pošte in telekomunikacij v
Polhovem Gradcu, učenci devetih razredov pa so
na smučišču Cerkno tekli na smučeh in smučali.

22

Zdravje

Šolska skupnost

Zelo dejavna je bila tudi šolska skupnost.
Pod okriljem natečaja Planetu prijazna Zem
lja so se srečali z gospodom Bogdanom, ki je
prinesel svežo ekološko idejo o predelovanju
odpadnega olja pod sloganom Dišeča sveča
– odpadno olje spreminja na bolje. To lahko
storimo na okolju prijazen in zabaven način
reciklaže odpadnega jedilnega olja, sveče pa
lahko naredimo kar doma. Izdelava je preprosta
ter zagotavlja veliko zabave za vso družino,
poleg tega pa ščiti naravo.
Našo šolo so preplavili modri srčki. Ponovno
smo se vključili v Niveino akcijo ustvarjanja
modrih src za dobrodelni namen. Z modrimi
srčki na hodnikih in stopniščih smo popestrili
šolo in pritegnili marsikateri radovedni pogled.
Z lepimi mislimi, napisanimi na srcih, smo
privabili nasmeh na obraze mimoidočim.

Medobčinski otroški parlament

Diplomirani dramski igralec Aleš Kolar je
za učence 4. in 5. razreda uprizoril predstavo z
naslovom Hrup je za ušesa strup, ki je bila na
menjena seznanjanju s škodljivimi posledicami
hrupa ter načini varovanja pred tveganji zaradi
izpostavljenosti hrupu pri delu.
Jaka iz 4. a: »Všeč mi je bila glasba in
zgodba o Napu, ker je bilo veliko smešnih
prizorov. Iz tega sem se naučil, da ne smem
biti v prostoru, kjer je preglasno, in da moram
paziti na ušesa.«

2. medobčinski otroški parlament je potekal
v OŠ Žiri, in sicer na temo Šolstvo in šolski
sistem. Učenci so imeli priložnost predstaviti
svojo idealno šolo in na glas »pokritizirati«, kar
jim ni všeč. Na razrednih urah in na šolskem
parlamentu so pripravili sklepe o tem, kaj si v
šoli želijo spremeniti. Imeli so različne ideje –
od več pouka v naravi, več izbirnih predmetov,
neobveznih domačih nalog, manj učenja na
pamet in več učenja za življenje, vključeno
gibanje med poukom, zgodnejši začetek pouka
in še bi lahko naštevali.

Kultura

Košarka

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom
so običajno šolsko dopoldne polepšali naši
učenci, ki so z mentorji pripravili lepo prireditev
in nam skozi besedo, pesem in inštrumentalno
glasbo približali umetnost.
Zadnji petek pred zimskimi počitnicami so
učenci likovnega snovanja, člani zgodovin
skega krožka in nadarjeni obiskali Ljubljano.
Najprej so se v Mestnem gledališču ljubljan
skem pod vodstvom dramaturginje in režiserke
Ire Ratej sprehodili po labirintu gledališkega
zaodrja. Videli so delavnico lasulj, krojačnico,
garderobe igralcev in več različnih odrov. Sledil
je ogled Muzeja iluzij, kjer so učenci lahko
na lastni koži preizkusili različne vizualne in
umske prevare. Vsem je bil najbolj všeč vortex
tunel, ki je nekaterim pošteno zmedel občutek
ravnotežja.
Lani so naši učenci sodelovali na
natečaju Otroci pomagajo otrokom, s
podnaslovom Ker mi je mar povsod
in za vsakogar. Izmed 900 poslanih
del je bilo izbranih 30 likovnih del za
razstavo, ki bo na OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas.
Učenka 6. a razreda Manca Buh je
za svoje delo prejela priznanje, učenka
6. b razreda Tinkara Tušek pa se je
uvrstila na tretje mesto. Za svoje delo
bo prejela lepo nagrado – vikend paket
na Debelem rtiču za štiri osebe.

Mlajši učenci do sedmega razreda so
uspešno nastopili na medobčinskem turnirju v
košarki, zmagali in se tako uvrstili na področno
tekmovanje v košarki za mlajše dečke, kjer
so osvojili 2. mesto na Gorenjskem in se tako
uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Našo šolo zastopajo Domen Rakovec,
Gašper Čadež, Ožbej Krek, Nejc Rant, Tilen
Mrak, Luka Kalamar, Domen Rant Todorovič,
Dominik Pisk, Lena Grebenc, Nejc Milinovič
in Jaka Kalamar. Med mlajšimi dečki igra tudi
šestošolka Lena Grebenc, ki se med fanti zelo
dobro znajde.

Skoki

V Žirovnici je potekalo področno tekmo
vanje v skokih z alpskimi smučmi za nekatego
rizirane učence od 1. do 4. razreda, ki smo se ga
udeležili tudi Poljanci. Najboljši skakalci so se
uvrstili na državno tekmovanje, kjer je Andraž
Šubic iz 1. a postal državni prvak! Prislužil si
je glavno nagrado – ogled kvalifikacij za tekmo
svetovnega pokala v poletih v Planici, pridružil
pa se mu bo lahko še cel razred.
Odlično so nastopili tudi drugi učenci in
učenke ter osvojili: Anamarija Jurčič in Tadej
Kisovec 4. mesto ter Leon Božnar in Jerca
Gantar 5. mesto. Vsem naštetim se je na glavi
ob odhodu svetila nova čelada, ki so jo prejeli
za nagrado.
Bernarda Pintar

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Diši po pomladi
Najlepša zima je tista, po kateri komaj čakaš pomlad. Letošnji februar nam je
podaril obilo zimskih užitkov v bližnji okolici šole, saj smo več tednov uživali v
zimski pravljici. Okolica naše šole ima edinstveno lego, saj samo stopiš skozi
izhodna vrata in že si v nordijskem centru. Kot se spodobi, si sredi marca želimo,
da se sneg poslovi in da na plan pokuka pomladno cvetje.

Smo državni prvaki v teku na smučeh!
V soboto, 10. marca, je v Planici potekalo
državno prvenstvo v teku na smučeh. Nastopilo
je 14 naših učencev. Odlično sta se odrezali
Hana Oblak med nekategoriziranimi in Mojca
Krek med kategoriziranimi tekmovalkami, ki sta
postali državni prvakinji. Med kategoriziranimi
sta se povzpela na stopničke še Nik Lučin z
2. mestom in Filip Krek s 3. mestom. Blizu
kolajnam sta bila še Rebeka Čadež s 4. mestom
in Anej Čadež, ki je na ciljni ravnini s 3. padel
na 6. mesto. Ekipno je naša šola tako zasedla
1. mesto! Zasluge za to gredo tudi hišnikoma, ki
sta odlično pripravila smuči. Čestitke tekmovalni
in spremljevalni ekipi!

Športni uspehi
Čisto prava zima je letos ponudila obilo športnih užitkov!
7. februarja je na naši šoli potekala proslava
v spomin največjemu slovenskemu pesniku
Francetu Prešernu, kjer smo se znova poučili o
njegovem življenju in delu. Učenci od 1. do 9.
razreda so zrecitirali celotno Zdravljico, ob kateri
smo se ponosno zavedali naše države in pripad
nosti. Med posameznimi kiticami smo poslušali
glasbene nastope naših učencev in recitacijo pes
mi Borisa A. Novaka, letošnjega Prešernovega
nagrajenca. Proslavo je povezoval devetošolec
Anej Čadež, oblikovali pa sta jo knjižničarka
Marija Frelih in učiteljica Jana Oblak.

Šola v naravi v CŠOD Fara

Drugošolci so v začetku februarja odšli v šolo
v naravi v CŠOD Fara. Pripravili so postelje,
uredili omare, pojedli kosilo in po kratkem počitku
odšli na sneg. Zelo so se zabavali. Po popoldanski
malici so imeli učno uro o astronomiji, po večerji
pa so spoznali še delo lončarja. Za zaključek
dneva so sledili še umivanje, pravljica o Emilu
in zasluženo spanje. Naslednji dan so po jutranji
telovadbi in poštenem zajtrku streljali z lokom in
izdelovali vetrnice. Po obilnem kosilu so odšli
na pohod proti slovensko-hrvaški meji, kjer so
jim policisti predstavili svoje delo. Po vrnitvi so
se, ob spremstvu večerne zarje, zadnjič zabavali
na snegu, zatem pa odšli na večerjo. Po njej so
napisali razglednice, nato pa skupaj zaplesali in
prisluhnili krošnjarjevi zgodbi. Bila je zelo za
nimiva in poučna. Zadnji dan so se spet zbudili z
jutranjo telovadbo, nato pa jih je po zajtrku čakalo
pospravljanje prtljage in sob. Sledil je ogled mul
timedijske predstavitve in razstave v TIC Kostel,
nato zgodnje kosilo, podelitev priznanj najboljšim
lokostrelcem in dolga vožnja domov.

S planinskim društvom na Jelencih

V petek, 2. marca, smo se popoldan odpravili
iz Leskovice proti Jelencem. Pot je bila sicer
zasnežena, a lepo shojena, tako da večjih
težav nismo imeli. V uri in pol smo prispeli na

Jelence, se okrepčali, pogreli in si pripravili
ležišča. Sledil je učni del večera. Predsednik
Planinskega društva Gorenja vas Rafael Krvina
je za planince pripravil odlično predstavitev
dela markacistov, kjer so spoznali veliko novih
in zanimivih stvari, obnovili že usvojeno znanje
in se preizkusili v risanju markacij.
Naslednji dan smo se po zajtrku čez Kravjo
dolino odpravili na vrh Blegoša. Pot je bila zaradi
snega bolj zahtevna, a smo vsi srečno in varno
prispeli na vrh. Spustili smo se do koče, se tam ogreli
s čajem in nato nadaljevali na Jelence, kjer nas je že
čakalo kosilo. Počasi smo spakirali ostale stvari in
se odpravili proti Leskovici. Drsanje po snegu nam
je še polepšalo že tako lep zimski tabor.

Hana Oblak, Mojca Mezeg Drmota, Neža
Erznožnik in Martin Oblak

Skupni pohod in dan odprtih vrat v Agati
Konec januarja smo se vse štiri skupine II. starostnega obdobja iz centralnega vrtca odpravile
na zimski pohod proti Brdom. Pot smo začeli po
pešpoti nad šolo čez »Ameriko« in naprej proti
našemu cilju. Tam smo pojedli malico in se po
drugi strani, mimo sv. Križa, odpravili nazaj proti
vrtcu. Vmes smo naleteli na kar nekaj ovir, kjer
so se otroci morali tako ali drugače gibalno znajti.
Pri nekaterih smo jim pomagale vzgojiteljice, pri
drugih so se znašli sami in se tako uspešno,
prijetno utrujeni po treh urah in skoraj sedmih

Foto: arhiv Vrtca Agata

Proslava ob Prešernovem dnevu

Februar je bilo zelo uspešen na športnem
področju. Področnega prvenstva v badmintonu v
Škofji Loki se je februarja udeležilo šest učencev
naše šole. Po prvih podatkih je med starejšimi
deklicami slavila Lara Istenič, pri mlajših deklicah
pa je Bina Čadež osvojila 3. mesto. Med dečki
se je najbolje odrezal Filip Peternel s 4. mes
tom. Tekmovali so še Anže Jereb (5.–8. mesto),
David Ušeničnik (5. –8. mesto) in Nika Stržinar
(4. mesto). 1. marca je bilo v Kranju področno
prvenstvo v košarki za mlajše dečke. Tekmo
vanja se je udeležilo šest ekip. Naši so dosegli
nehvaležno 4. mesto. 13. februarja je v Žirovnici
potekalo področno prvenstvo v smučarskih skokih
z alpskimi smučmi. Udeležilo se ga je sedem
učencev naše šole, najboljši rezultat, 5. mesto, pa
je dosegla učenka 3. razreda Sara Tomažin.

prehojenih kilometrih vrnili v dolino.
Kot je postalo že tradicija, smo iste skupine
izvedle tudi dan odprtih vrat. Tokrat smo v
svojih igralnicah pripravile dejavnosti v zvezi
z raziskovanjem vode. Strokovne delavke
smo ostale v svojih skupinah in 15-minutno
dejavnost izvedle za otroke, ki so krožili od
ene do druge igralnice. V prvi igralnici so otroci
raziskovali agregatna stanja od ledu do pare, v
drugi ustvarjali s pisanimi milnimi mehurčki, v
tretji ustvarjali s čarobnimi ledenimi barvami in
slikali na led, v četrti
pa so se seznanili
z mešanjem tekočin
in senzoričnimi
vrečkami s temi istimi
tekočinami. Prav vsi
so uživali v dejavnostih in nihče nima več
težav pri menjavi igralnic, saj smo ta sistem
dela že dobro vpeljale
v naš vsakdan.
Mateja Matjašec
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Vsako pridobljeno znanje šteje

Gorenjevaški gasilci so tudi potapljači
Pred skoraj štirimi leti se je skupina gorenjevaških gasilcev navdušila nad
rekreativnim potapljanjem ter opravila začetni potapljaški tečaj, s katerim
so pridobili licenco za samostojno potapljanje do globine 20 metrov. Danes
potapljaška sekcija združuje 12 članov in eno članico.

Foto: arhiv gasilcev – potapljačev iz Gorenje vasi

ničimer ne bremeni PGD Gorenja vas, v okviru
katerega deluje.

Pomagajo tudi na čistilnih akcijah

Skupina gorenjevaških potapljačev na božičnem potopu v Piranu.
Začetnemu tečaju je kaj hitro sledil na
daljevalni. »Tečaje organiziramo v sodelovanju
s prijateljskimi društvi: Društvo za podvodne
dejavnosti Kranj in Klub potapljačev in jamar
jev Kranj,« pojasnjuje Jure Trlep. »Tečaji se
opravljajo na mednarodno priznanih šolah po
tapljanja: CMAS, PSS in NAUI.« Glede na to,

da so gasilci vajeni nenehnega izobraževanja,
niso imeli nobenih težav z obiskovanjem le-teh
tudi pod vodo. »V poletnem času organiziramo
več taborov na hrvaški obali, kjer s pomočjo
izkušenih inštruktorjev širimo naše potapljaško
znanje,« še pove Trlep. Potapljaška sekcija se
v celoti financira iz lastnih sredstev članov in z

Nekateri člani so poleg gasilstva aktivni še v
regijski enoti Civilne zaščite Kranj, kjer se redno
udeležujejo izobraževanj in usposabljanj tako
v Sloveniji kot tujini. Eden izmed njih je član
mednarodne reševalne enote iz sifonov (jamsko
potapljanje). Sicer pa je potapljanje šport, ki se
lahko ob primerni opremi izvaja skozi vse leto.
Najbolj zagnani člani so aktivni vse leto, ne glede
na temperaturo vode. Gorenjevaški potapljači
se ne potapljajo zgolj zato, da občudujejo pod
vodni svet, temveč tudi, da pomagajo. Redno se
udeležujejo čistilnih akcij in tovrstnih dogodkov
tako v Sloveniji kot tudi čez mejo. V aprilu jih
že čaka nekaj čistilnih akcij, med drugim tudi v
Blejskem jezeru. Jeseni pa načrtujejo tudi potop
v Rdečem morju.
Lidija Razložnik
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ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

OBJAVLJA RAZPIS
ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC

RAZPISUJE PROSTA MESTA ZA OTROKE

V VRTCU AGATA POLJANE
za otroke iz OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, starejše od 4 let.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah vrtca,
na spletni strani Vrtca Agata
www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 26. 03. 2018–30. 03. 2018.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00,
• torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v septembru 2018.
Metka Debeljak, ravnateljica
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V spomladanskem času bodo organizirali
začetni in nadaljevalni tečaj potapljanja. Več
informacij dobite pri članih sekcije oziroma
jih lahko kontaktirate na Facebook strani
Potapljači Gorenja vas ali pišete na e-naslov:
potapljacigv@gmail.com. Edini pogoj je, da ste
starejši od 16 let.

V REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE,
V REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v
enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni strani Vrtca Agata
www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 26. 03. 2018–30. 03. 2018.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00,
• torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v maju 2018.
Metka Debeljak, ravnateljica

Moška vokalna skupina Pozdrav

Prepevali ob odkritju nagrobnika skladatelju Benjaminu Ipavcu
10. februarja smo se pevci Moške vokalne skupine Pozdrav ter predstavniki iz podjetja
Marmor Hotavlje odpravili v avstrijski Gradec na slovesnost ob odkritju nagrobnika
znamenitemu slovenskemu skladatelju in zdravniku dr. Benjaminu Ipavcu.

Pevci MVS Pozdrav smo nastopili na slovesnosti
spominske plošče Benjaminu Ipavcu.
Izhajal je iz znane družine zdravnikov in glas
benikov, ki izvira iz Šentjurja pri Celju. Je avtor
prve operete v slovenskem jeziku (Tičnik, 1866),
prve slovenske opere (Teharski plemiči, 1890), bil
je med ustanovitelji Glasbene matice, uglasbil je
številne slovenske narodne budnice (Prešernova
Zdravljica, Vodnikova Ilirija, Razlagova Domovi
ni), je začetnik slovenske komorne glasbe, zato ga
poznavalci upravičeno nazivajo z očetom slovenske
glasbene ustvarjalnosti. Poleg vseh dejavnosti na
področju glasbenega ustvarjanja in domoljubja pa
je opravljal delo primarija v otroški bolnišnici v
Gradcu vse do svoje smrti 20. decembra 1908.

V podjetju Marmor Hotavlje so
oblikovali in izdelali nagrobni ka
men iz hotaveljčana, poleg tega pa
so dva kosa, vsak tehta tono, tudi
postavili na pokopališču v Gradcu.
Posebnost nagrobnika je izrez v
obliki naše najvišje gore Triglava,
napis na nagrobniku pa krasi lira
v spomin na izjemne glasbene
ob odkritju dosežke Benjamina in drugih članov
rodbine Ipavec iz Šentjurja.
Slovesnost je potekala v dveh delih. Prvi del
se je odvil na pokopališču svetega Petra. Ob
blagoslovu župnika in spremljavi pevskih zborov
sta dr. Ludvik Karničar in šentjurski župan mag.
Marko Diaci odkrila nagrobnik. Drugi del je
potekal v župnijski dvorani St. Leonhard z nago
vori številnih zbranih uglednih gostov ter nastopi
treh pevskih zborov (MVS Pozdrav, oktet Zven,
pevski zbor Skladateljev Ipavcev Šentjur).
Pevce MVS Pozdrav je v Gradec povabil
profesor slovenistike na graški univerzi, dr.
Ludvik Karničar, sicer tudi idejni oče in do
nator pri postavitvi spominskega obeležja v
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Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

OBJAVLJAMO RAZPIS

ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC
V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
za otroke OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, stare nad 4 leta.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah ali na spletni strani
vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni strani Občine
Gorenja vas - Poljane.

Izpolnjeno vlogo oddajte

od 26. 3. 2018 do 30. 3. 2018
v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek pa tudi od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v septembru 2018.
Izidor Selak,ravnatelj

Foto: arhiv MVS Pozdrav

Domoljubje v Gradcu
in Poljanci?

neposredni bližini nekdanjega Benjaminovega
groba. Zastopali smo Poljansko dolino, od
koder prihajamo vsi pevci in od koder izvira
kamen postavljenega nagrobnika. Pevci MVS
Pozdrav smo se odločili, da naša pevska oblačila
vsebujejo barve hotaveljčana. Simbolika je
bila opažena tudi na slavnostni akademiji po
odkritju nagrobnika. Na dogodku smo zapeli
dve Ipavčevi pesmi – Slovenska dežela in Tebi
le se glasi, kot tretjo pa pesem Mojo srčno kri
škropite Vinka Vodopivca.
Kulturna slovesnost se je zaključila s hkrat
nim zvenenjem vseh treh pevskih zborov v
pesmi Oj, Triglav moj dom, s čimer smo se na
najboljši možen način poklonili ne le skladatelju
in zdravniku, ampak tudi narodnemu buditelju.
Uroš Gantar
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Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE
V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
V ENOTI DOBRAVA,
V ENOTI SOVODENJ
IN ENOTI LUČINE.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v enoto ali
drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/
v meniju obrazci ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Izpolnjeno vlogo oddajte

od 26. 3. 2018 do 30. 3. 2018
v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek pa tudi od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v mesecu maju 2018.
Izidor Selak,ravnatelj
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Čilenec in Španec navdušena nad turistično ponudbo naše občine

Prevzeli vodstvo v akciji Turistična patrulja, Svet24

Foto: arhiv Zavoda Poljanska dolina

V sklopu akcije časopisa Svet24, kjer so tuji turisti ocenjevali
razvitost turizma po občinah v Sloveniji, je naša občina do
zdaj prejela največ točk, 94 od 100 možnih. Podelitev najbolje
ocenjenim občinam bo 14. aprila v Termah Dobrna.

Andres (tretji z leve) in Juan Carlos (skrajno desno) po vrnitvi od
medvedke. Skrajno levo je Lucija Kavčič iz Zavoda Poljanska dolina,
ob njej Olga Šubic, med ocenjevalcema stoji Roman Oblak.
Celotni projekt, ki ponuja prav poseben vpogled v ponudbo ter bisere
in pomanjkljivosti slovenskega turizma, traja štiri mesece. Medtem turisti
obiščejo 16 slovenskih mest in jih ocenijo, njihove potopise pa lahko
bralci preberejo v časopisu Novice Svet24.
Našo občino sta v začetku tega meseca obiskala Juan Carlos iz Čila in
njegov prijatelj Andres iz Španije, ki sicer študirata v Sloveniji in tu bivata že
približno pol leta. S super izleta sta se Čilenec in Španec vrnila z medaljo, je bil
naslov članka 7. marca, v katerem so bili opisani njuni vtisi z obiska pri nas.
Zanju je bilo marsikaj v naši dolini čisto nova izkušnja. Svojevrstni vtis jima
je zagotovo pustila s snegom bogata zima. Nastanila sta se pri Boštjanovcu na
Hotavljah, obiskala Šubičevo hišo, sirarno Pustotnik ter si privoščila sankanje
na Starem vrhu. Na Golem Vrhu sta si ogledala utrdbo Rupnikove linije, kje je

V Vili Čira čara skrbimo za zdravo prehrano

Na Golavi se je spet smučalo

Foto: Andrej Dolenc

Vsako leto, če je le dovolj snega, je na Golavi, hribu nad Poljanami,
veleslalomska tekma. Letos se je tako na pustno soboto več kot 80
smučarjev vseh starosti pomerilo v spretnosti vijuganja med količki. To je
po besedah predsednika Smučarskega kluba (SK) Poljane Pavla Logarja,
ki je bedel nad pripravo proge in izvedbo tekme, lepa številka, a da je bila
včasih udeležba še večja.
Podelili so štirinajst kompletov medalj, nagradili najmlajšo smučarko,
štiriletno Ajdo Bogataj, in najstarejšega 80-letnega Pavla Čadeža ter se
družili. Progo so v nekaj dneh »poštamfali« člani in simpatizerji SK Poljane,
da bi kasneje lahko tudi okoliški otroci smučali in uživali v zimskih radostih.
A Logar opaža, da med mladino ni veliko zanimanja za to. »Mogoče bo
Golava spet kdaj dobila več veljave, ko otroci ne bodo več toliko časa
preživeli pred televizijo in za računalniki in se bodo znali z vrstniki družiti ob
smučanju, sankanju in drugih zimskih športih,« je še povedal.
T. D.
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‘piko na i’ dodala še tekma v balinanju, kjer
sta si prislužila medaljo.
Sledil je obisk v Mlinu, pri Olgi in Janezu,
ki sta pokazala, kako se iz lesa izteše korito in
žleb. Za malico sta okusila še topel domač kruh
z zaseko, dišeč zeliščni čaj in nekaj žlahtne kap
ljice, saj ju je že čakala naslednja preizkušnja:
po celem snegu pregaziti skozi Zalo do
medvedke Štefke. Navdušenja nad snegom
nista skrivala in sta povedala, da je bilo to eno
najbolj nepozabnih doživetij. »Ta izlet je bil
nepozabno doživetje in domačini so naju toplo
sprejeli,« je povedal Juan Carlos, ki je skupaj z
Andresom naši občini prisodil najvišje število
točk. Zadovoljna je bila tudi Lucija Kavčič, v.
d. direktorice Zavoda Poljanska dolina, ki je
večji del sobote preživela z gostoma: »Vemo,
da smo se res odrezali maksimalno in hvala
vsem, ki ste mi pri tem pomagali! Največje
veselje pa je, da smo dosegli najvišje število
točk v tej akciji nasploh.«
Uradna razglasitev bo 14. aprila 2018 v
Termah Dobrna, kjer priznanje za svoj trud
prejmejo najbolje uvrščeni.
P. N. Tako sta Čilenec in Španec
ocenila turistično ponudbo
v naši občini.

Otroci iz skupin Miške in Škratki Vrtca Agata že zelo dobro vedo,
kako pomembno se je zdravo prehranjevati. Na obisku smo imeli organizatorko prehrane, učiteljico Ireno Tehovnik, ki je otrokom predstavila,
koliko sladkorja je v različnih priljubljenih pijačah ter kako sladkor vpliva
na naše zdravje.

Z otroki smo se dogovorili, da bomo skupaj izdelali zdravo sladico. Tako
smo zmiksali mešanico oreščkov in suhega sadja ter dodali malo domačega
medu. Vsak otrok si je sam izdelal slastne kroglice, ki jih je povaljal še v
kokosovi moki in jih z užitkom pojedel. Ker nam je nekaj mešanice oreščkov
in rozin ostalo, smo naslednji dan naredili še zdravo presno torto.
Ker nas je zanimalo, kako potuje hrana po našem telesu in kaj se z njo
zgodi, ko jo zaužijemo, smo prisluhnili zgodbici Novice z vlaka trebušaka.
Na maketi človeškega telesa so otroci spoznali prebavila in nato v svoje
zvezke še sami narisali pot hrane po telesu.
Vzgojiteljici Jana Kloboves in Aleksandra Frelih

PD Cempin

Ledeni biser v Žetini
Plezanje po gladkem ledu je za nas plezalce
posebna poslastica. Užitki, ki jih doživljaš
pri gibanju po navpičnem ledu, so nepopisni.
Plezalec izraža svobodo gibanja po ledu, saj
vsak sam vidi svojo pot in prehode do vrha.
S pomočjo ostrih cepinov in derez napreduješ
proti vrhu svojega željenega cilja.
V Slovenji je veliko slapov, vpisanih v register
slapov. Med njimi tudi slap Rancka v Žetini.
Leta 1999 je bila zima radodarna z mrazom
in snegom. Kot mlad, nadobuden plezalec sem
raziskoval Poljanske grape in skočnike. Pot me
je zanesla pod 18 metrov visok zmrznjen slap
Rancka v Gorenji Žetini. Nisva se dolgo spogle
dovala, kljub temu da nisem imel soplezalca, da
bi me varoval, je bila strast v meni premočna.
Nadel sem si dereze, ostre kot nož, običajno
imam v levi roki bajlo, v desni cepin. Spom
nim se, da sem cepin odločno zapičil v trd led,
drugih misli ni bilo v glavi kot le vrh. Skrbno
sem si utiral pot proti vrhu, cepini so dobro
prijemali, drobir ledu in sveče, ki so padale po
slapu, so mi igrale veselo melodijo. Na vrhu
sem globoko zajel sapo in izdihnil. »Lep slap,«
sem glasno rekel sam sebi. »Še pridem, drugič
s soplezalcem, da se bova varovala!« Na poti
proti Andrejonu srečam prijetnega možaka,
Sokovega Pavleta. Zanimalo ga je, kje sem

hodil s tako čudno opremo, derezami, čelado,
cepini. »Tale vaš slap sem splezal, kako se pa
sploh imenuje?» »Kok?« se je začudil. »Je kar
šl’,« sem mu odvrnil. Povabil me je v hišo,
mama je prinesla čaj, ata pa žganje. Dolgo smo
se pogovarjali. V meni pa je vedno bolj zorela
ideja, da ta led povečamo na levo in desno stran
naravnega slapu.

Rancka v letošnji zimi spet do izraza

Jeseni leta 2000 se je pod Koprivnikom
naredil velik podor. Tudi slap je doživel velike
poškodbe in njegova lepota ni več prišla do
izraza, ne poleti ne pozimi. Zasul ga je mulj in
spremenil njegov tok, prostega pada je bilo le
še za približno osem metrov. Leto pozneje, ko
je mraz spet pritisnil, sem privlekel drenažne
cevi in jih napeljal iz potoka desno od naravnega
slapa. Začela se je prikazovati ledna stena,
zaenkrat le začasno. Izkušnje, ki jih je potrebno
imeti za izdelavo umetnega ledu, so bile takrat
še preskromne, in tako je minila zima brez
ledu. S Pavletom sva poskušala vsako leto najti
kakšno novo idejo. Pozimi 2003 nam je uspelo
narediti mogočno ledno steno, na kateri smo
21. februarja organizirali prvo tekmo v hitrost
nem plezanju za pokal Poljanske doline. Nato
je sledilo nekaj zelenih zim, ki so omogočile
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Po dolgem času nam je narava pokazala, kakšna je prava zima. Letos je bila
še posebej radodarna s snegom, zato je bil pršič idealen za turne smučarje.
Zahvaljujoč nizkim temperaturam po grapah in slapovih je voda zmrzovala in
nastajal je trd led.

Veličasten slap Rancka v Žetini je letos po več
letih ob pravi zimi spet zaledenel.
sanacijo podnožja slapu. Leta 2009 in 2010 sta
bili organizirani še dve tekmi. Oba dogodka
sta bila izredno dobro obiskana. V Žetino so
prišli plezalci tudi od drugod. Letos nam je
ponovno uspelo zaledeniti vse kapacitete. Na
slapu tako izvajamo tečaje v lednem plezanju
za naše mlajše člane Plezalnega društva Cem
pin. Pridružijo se nam tudi plezalci iz Kranja,
Ljubljane, Škofje Loke, Žirov in bližnje oko
lice. Obiskujejo ga tudi turisti in pohodniki na
Blegoš. Glede na to, da nam je s sanacijo uspelo
slap povrniti v prvotno obliko, je vreden ogleda
tudi v poletnem času.
Drago Frelih, predsednik PD Cempin

Kolesarsko društvo (KD) Belaunce

17. februarja so se na prvem občnem zboru zbrali člani lani ustanovljenega
edinega kolesarskega društva na dolini, KD Belaunce iz Gorenje vasi. Zbora
se je udeležilo 34 članov.

Prvič so se skupinsko začeli družiti in
kolesariti leta 2015, resneje pa so o društvu
začeli razmišljati nekoliko kasneje, je pojasnil
predsednik društva Marko Pustavrh: »Ideja o
ustanovitvi se je rodila zgodaj spomladi 2017.
Že takrat smo delovali kot društvo, ne glede na
to, da še nismo bili registrirani. Začeli smo kole
sariti skupaj in se poimenovali Belaunce.« Tako
so sodelovali tudi na različnih tekmovanjih in
druženjih po Sloveniji in tudi drugod.
Njihovi načrti za letos so organizacija
različnih kolesarskih ‘rund’ znotraj društva za
vse tipe in starosti kolesarjev, v ustanavljanju
so različne sekcije – cestna, treking in MTB

downhill, v upravljanje pa bodo prevzeli tudi
115 kilometrov dolg kolesarski krog Občine
Gorenja vas - Poljane. V maju tako pripravljajo,
kot pravi Marko Pustavrh, odprtje kolesarskega
kroga z blagoslovom koles. »Želimo, da bi bil
to večji dogodek, ki bo pritegnil večje število
kolesarjev. Tu računamo na sodelovanje z
občino na celodnevni prireditvi.«
Že v aprilu planirajo tudi kolesarski sejem
v Gorenji vasi, sledili bod o ogled etape
Gira d’Italia v Zoncolanu, tekmovanja na
različnih dirkah, tudi na Maratonu Franja ter
v Pokalu polanskih puklov, pripravili bodo
večdnevno kolesarjenje po tujini, računajo
tudi na organizacijo t. i. ‘Polanske runde’.
Medse vabijo kolesarje različnih tipov in
starosti ne le z doline, pač pa tudi od drugod.
Več o letošnjih načrtih pa tudi na njihovem
Facebook profilu.
D. P.

Foto: Romana Pustavrh

Edino kolesarsko društvo na dolini
v novo sezono s prvim občnim zborom

Prvi predsednik KD Belaunce je Marko
Pustavrh.
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45 let društva upokojencev

Zadovoljni z delom v preteklem letu
Foto: Jure Ferlan

Društvo upokojencev za Poljansko dolino, ki letos praznuje 45 let obstoja, je 4.
marca pripravilo v gorenjevaškem Sokolskem domu redni letni občni zbor.

V Društvu upokojencev za Poljansko dolino je
podelil predsednik društva Franci Fortuna.
Za prijeten uvod je poskrbela gledališka
skupina pod vodstvom Milene Kejžar, ki je z
besedo in glasbo na šaljiv način povabila člane na
društvene prireditve v tem letu. Prisotne so nago
vorili: državnozborski poslanec Žan Mahnič ter

predstavniki prijateljskih društev iz Cerkna, Idrije,
Sovodnja in Žirov. Pregled delovanja društva v
preteklem letu so v poročilih podali predsednik
Franci Fortuna, blagajničarka Minka Oblak ter
predsednik nadzornega odbora Vladimir Koračin.

Jure Ferlan

Pred največjim krščanskim praznikom

Tržnica na Trg Ivana Regna v Gorenji vasi
vabi vsako drugo soboto v mesecu.

Nekaj velikonočnih zanimivosti

Velika noč velja za največji praznik krščanstva, ko praznujemo Kristusovo
vstajenje od mrtvih tretji dan po njegovi smrti na križu. Praznuje se vedno na
nedeljo po prvi pomladanski polni luni. Letos bo velika noč 1. aprila.
do velike sobote zvečer zvonovi
v spomin Kristusovega trpljenja
niso zvonili. Namesto tega so v
zvonikih ob urah, ko bi mora
lo zvoniti, ropotali z velikimi
ragljami. Po župnijskih cerkvah
so v velikem tednu postavljali
velike kulisne Božje grobove, ki
so ohranjeni le še redkokje. Na
veliko noč je bil zjutraj v cerkvi
obred vstajenja in nato procesija
z banderi po vasi. V Gorenji vasi
je bila do sredine 20. stoletja že
v soboto popoldne. Vstajenjsko
Vstajenjska procesija v Gorenji vasi je bila do sredine 20. sto- procesijo poznamo le v Sloveniji
in nekaterih čezmejnih okoliških
letja že v soboto popoldne.
pokrajinah, predvsem v Avstriji.
V Poljanski dolini so ob tem velikem pomla
Drugje
po
svetu
je ne poznajo.
danskem prazniku v preteklosti kot drugod na
Gorenjskem veljali splošni običaji. Ljudje so se
v preteklosti praviloma držali postnega časa 40
dni pred praznikom, posebej so upoštevali strogi
post na pepelnico in veliki petek. Na cvetno
nedeljo, nedeljo pred veliko nočjo, se blagoslovi
zelenje. V naših krajih so tradicionalne zelene
cvetnonedeljske butarice, okrašene predvsem
z bršljanom in vresjem. Po izročilu naj bi bile
iz sedmih vrst lesa. Oljčne vejice in pisane
ljubljanske butarice iz oblanja so se pojavile
kasneje, v 20. stoletju. Blagoslovljene butare so
ponekod spravljali na podstrešje za varstvo pred
strelo in požarom. Od velikega četrtka popoldne

Jure Ferlan
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V Gorenji vasi je bila 10. marca prva tržnica
kmetijskih pridelkov in izdelkov v tem letu.
Razvojna agencija Sora jih že 19. leto zapored
organizira v občinskih središčih občin Škofja
Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri, in sicer v
Gorenji vasi vsako 2. soboto v mesecu od 8.
do 12. ure na Trgu Ivana Regna.
Na stojnicah se predstavljajo lokalni ponudniki visokokakovostnih izdelkov, običajno
s ponudbo mesnih izdelkov, izdelkov iz
sadja in zelenjave, sadik, mil in drugih naravnih
kozmetičnih izdelkov, čipk in aplikacij s čipko ter
drugih izdelkov domače in umetnostne obrti.
Razvojna agencija Sora vabi k sodelovanju
vse ponudnike izdelkov, da s prodajo na tržnici
navežejo stik s kupci in spoznajo njihove želje,
obenem pa vabi tudi kupce, da se vsako drugo
soboto v mesecu, vse do konca leta, ustavijo ob
stojnicah in preverijo ponudbo, ki bo vsekakor
zanimiva.
Dodatne informacije: Razvojna agencija
Sora, Škofja Loka, 04/50-60-225, kristina.
miklavcic@ra-sora.si.

Foto: Jure Ferlan

Z marcem spet tržnica
v Gorenji vasi
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na občnem zboru priznanja zaslužnim članom

V preteklem letu je društvo pripravilo številne
dejavnosti, ki jih je zabeležil in v kroniko vestno
zbral in uredil Valentin Bogataj. Med drugim so
pripravili društvena srečanja, hodili na izlete,
meddruštvena srečanja, obiskovali so kulturne
prireditve in se udejanjali v različnih športih. Po
zabili niso niti na obisk starejših jubilantov, članov
društva. Z obiski in programom so polepšali dneve
občanom v domovih za ostarele.
Na občnem zboru so podelili so tudi društvena
priznanja zaslužnim članom. Najvišjega, plake
to društva, sta prejela Jože Novak za pomemben
prispevek k delovanju in razvoju društva in
Danica Oblak za dolgoletno organizacijsko
in administrativno delo. Priznanje društva sta
prejela Andrej Derlink za poverjeniško delo
in za sodelovanje na kulturnih prireditvah in
Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih,
s. p., za vestne in varne vožnje na društvene
prireditve, pohode in izlete. Zahvale društva za
poverjeniško in društveno delo so dobile Slavka
Čadež, Katarina Demšar in Olga Šubic. Občni
zbor so zaključili s pogostitvijo in druženjem
ob glasbi instrumentalnega Tria Ržen.

Raglja iz gorenjevaške cerkve

Najava dogodkov
za Podblegaške novice
Spoštovani organizatorji dogodkov! Na
Zavodu Poljanska dolina zbirajo vse
informacije o dogodkih in aktivnostih, ki jih
pripravljate različna društva in drugi. Najave
dogodkov pošiljajte na naslov: lucija.
kavcic@poljanskadolina.com, vse ostale
informacije dobite tudi na tel. št.: 031/720573. Dogodke za naslednji mesec pošiljajte
do 10. v tekočem mesecu. Dogodke
objavljamo v Podblegaških novicah tako
kot doslej, objavljene so tudi v koledarju
prireditev na Škofjeloškem.

Z 20. aprilom spet
na ogled zbirke v dvorcu
na Visokem!
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20. aprila vrata odpira Tavčarjev dvorec na
Visokem. V lepo prenovljenih prostorih si lahko
ogledate razstavo Kalanove rodbine, originalno
ohranjeno črno kuhinjo, zbirko Ivana in Franje
Tavčar ter predstavitev stavbne dediščine
domačije na Visokem.
Razstave so odprte:
• ob petkih od 16. do 19. ure,
• ob sobotah in nedeljah od 10. do 18. ure.
Po predhodnem dogovoru so možni ogledi
tudi izven odpiralnega časa.

Povabilo v Javorje
Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in
besedi, ki je bila predvidena za 20. februar
2018 ob 20.00 v Javorjah, je bila zaradi
tehničnih težav (izbor za EMO) preložena
na torek, 3. aprila 2018. Tudi tokrat bo od
20.00 do 21.00 v telovadnici OŠ v Javorjah.
Oddaja bo v živo z neposrednim prenosom
na prvem programu Radia Slovenija.

Kam
marca in aprila?
• 22., 29. marec ter 5., 12., 19., 26. april od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ (vad-

ba za možgane) s Sašo Bergant v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.
si, 04/511-25-00.
• 24. marec ob 10.15: Delavnica izdelovanja butaric in pirhov za odrasle v Šubičevi hiši v Poljanah.
Organizirajo Zavod Poljanska dolina, Zavod O, VGC Gorenjske in Šubičeva hiša. Dod. inf.: Apolonija
Kandus, apolonija@zavodo.org, 040/477-640. Obvezne so prijave.
• 26. marec ob 17. uri: Spoznavanje glasbil in pravljica v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Dod. inf.:
info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 27. marec ter vse torke v aprilu (po predhodnem dogovoru) od 13. do 15. ure: Računalniške urice v
Krajevni knjižnici Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 29. marec ter 5., 12., 19., 26. april ob 10.15: Brezplačna delavnica Gib za dušo in telo v Šubičevi hiši
v Poljanah. Organizirajo Zavod Poljanska dolina, Zavod O, VGC Gorenjske in Šubičeva hiša. Dod. inf.:
Apolonija Kandus, apolonija@zavodo.org, 040/477-640.
• 29. marec ter 5., 12., 19., 26. april ob 18. uri: Petje ljudskih pesmi v Šubičevi hiši v Poljanah z muzi
kologinjo dr. Uršo Šivic. Organizirajo Zavod Poljanska dolina, Zavod O, VGC Gorenjske in Šubičeva
hiša. Dod. inf.: Apolonija Kandus, apolonija@zavodo.org, 040/477-640.
• 6. april ob 17. uri: Ura pravljic za otroke od 4. leta naprej: Zakladnica pravljic z Romano Hafner
v Krajevni knjižnici Poljane. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 7. april ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. Organizira Zavod
Poljanska dolina. Cena vodenja: 5 evrov. Dod. inf.: lucija.kavcic@poljanskadolina.com, 031/720-573.
• 9. april ob 17. uri: Beremo z nasmehom s psičko Ito in Zalo Špegu v Krajevni knjižnici Gorenja vas.
Obvezne so predhodne prijave. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 10. april od 17. do 19. ure: Delavnica animiranega filma za osnovnošolce z Andrejo Goetz v Kra
jevni knjižnici Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 12. april ob 19. uri: Predavanje z naslovom Vrtnarjenje na visokih gredah v mali dvorani Sokol
skega doma v Gorenji vasi. Predava Vanes Husić. Organizirata Klub Gaia in Krajevna knjižnica Gorenja
vas. Dod. inf.: Klub Gaia, 080/81-22.
• 14. april: Začetek jamarske šole, ki obsega treninge jamarskih veščin v obsegu 8 srečanj po 5 ur. Orga
nizira: Jamarsko društvo Gorenja vas. Dod. inf.: Luka Jelovčan, luka.jelovchan@yahoo.co.uk, 040/631-926.
• 14. april ob 10. uri: Ustvarjalna delavnica: Morska bitja s Polono Homec v Krajevni knjižnici So
vodenj.
• 14. april ob 10. uri: Pohod Po poti meteorita. Izhodišče: Gostilna Blegoš Javorje. Organizira TD Stari
vrh. Dod. inf.: Janez Šturm, 040/190-701.
• 14. april ob 19.30: Koncert ob 5-letnici delovanja Moške vokalne skupine Pozdrav v avli OŠ Ivana
Tavčarja v Gorenji vasi.
• 16. april ob 17. uri: Ura pravljic za otroke: Ekološka pravljica s Karlo B. Rihtaršič v Krajevni
knjižnici Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 17. april ob 18. uri: Odprtje razstave Vrata v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Razstavljajo člani KUD
Trata in KUD LIK Naklo. Razstava bo na ogled do sredine junija. Dod. inf.: Jana Rojc, 031/250-723.
• 20. april ob 17. uri: Delavnica za spretne prste: Ptičje gnezdo s Sašo Ambrožič v Krajevni knjižnici
Poljane. Dod. inf.: info@knjiznica-skofjaloka.si, 04/511-25-00.
• 21. april: Odprtje pohodne sezone v Gorenji vasi s pohodom po tematski poti Rupnikove linije do
Hrastovega griča in koče na Javorču nazaj v Gorenjo vas. Izhodišče: Trg Ivana Regna Gorenja vas.
Organizirata Občina GVP in Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: lucija.kavcic@poljanskadolina.com,
031/720-573. V primeru slabega vremena pohod odpade.
• 21. april ob 15. uri: Salamijada Visoko 2018. Organizira Društvo ljubiteljev salam Poljanske doline.
Dod. inf.: Tomaž Žežko, 041/645-128.
• 22. april ob 9. uri: Pohod med drevesi, travniki in kulturno dediščino – pohod na Goro, Malenski vrh
s Francem Miklavčičem. Zbirno mesto: Hleviše, sedlo ob cesti Javorje–Žetina. Organizirata: Informacijska
točka Europe Direct Gorenjska in Razvojna agencija Sora. Dod. inf.: Jerneja Lotrič, 04/50-60-222.
• 23. april ob 17.30: Zaključna prireditev ur pravljic z lutkovno predstavo za otroke: Opičja uganka ali Mamica, kje si? v izvedbi Lutkovnega gledališča Fru-fru v veliki dvorani Sokolskega doma
gorenja vas. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka s krajevnimi knjižnicami.
• 30. april ob 20. uri: Kresovanje na Visokem s skupino Raubarji. Organizira PGD Poljane. Dod. inf.:
Damjan Vidmajer, 040/607-306.

Opravljamo vse
storitve v zvezi
s sadjarstvom v
vaših sadnih vrtovih.

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.
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Kulturni večer v Krnicah

Že desetič prešerno obeležili Prešernov dan
Foto: Lidija Razložnik

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika se je v Krnicah pri Novakih
zbralo staro in mlado iz Krnic, Leskovice, Robidnice, Kopačnice, Slajke, Cerkljanskega Vrha in Novakov, da bi na svoj način obeležili omenjeni praznik.
Letošnje druženje je bilo že deseto zapored.

Praznovanja kulturnega praznika v Krnicah ni brez harmonike in domače pesmi.
Da je kultura še kako živa tudi v vaseh, bolj veselo vzdušje so s harmoniko poskrbeli
oddaljenih od centra, so dokazali vsi, ki so se Jože Reven, Klemen Mezeg in Metod Buh, Aleš
zbrali pri Dimšarju. Če so starejši poskrbeli Demšar na kitari in Jaka Šturm z baritonom. Ob
za prebiranje in deklamacijo pesmi ter petje, tej priložnosti je »krniški pesnik« Janko Rejc
so mlajši imitirali znane Slovence in ljudi iz spisal pesem z naslovom Bodočnost vaških
bližnje okolice ter pripovedovali šale. Za še korenin. Prav tako pa je hudomušno pesem z

Milka uspešna na Evropskem gozdarskem biatlonskem
prvenstvu

Biathlon Competition) je tekmovala v disciplinah
prosto in biatlon v kategoriji nad 60 let. Tekmovanje je potekalo v Antholzu v pokrajini Južna
Tirolska od 28. 1. 2018 do 3. 2. 2018. Dosegla
je odlično 2. mesto! Milki iskreno čestitamo tudi
iz uredništva Podblegaških novic.

Foto: arhiv Milke Dolenec

V uredništvo smo pred kratkim od bralke
Barbare prejeli naslednje sporočilo:
V priponki vam pošiljam fotografijo, na kateri
je na drugem mestu naša mami Milka Dolenec iz
Podobena. Na Evropskem gozdarskem biatlonskem prvenstvu (EFNS – European Forester´s

Salamijada na Visokem 2018
Poljanski salamarji vabijo na Salamijado na Visokem, ki bo v soboto, 21. aprila, od 15. ure dalje.
Salame bodo kot prejšnja leta poleg strokovne
komisije ocenjevali tudi obiskovalci. Poleg tega
bo organiziran tržni dan s pestro ponudbo, poskr
bljeno bo tudi za glasbo in postrežbo. Posebej
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povabljeni izdelovalci salam, da prinesete vzorce
v ocenjevanje pred samo prireditvijo. Datum sprejema vzorcev v oceno bo objavljen naknadno.
Visoška Salamijada je edina na Gorenjskem,
ki omogoča možnost uvrstitve na vseslovensko
Salamijado.
Jure Ferlan

naslovom Vas Krnice spisal Franci Kokalj iz
Kopačnice.

Iz Bližnjega vzhoda v Krnice

Kulturni večer je bil poseben tudi zaradi
obiska kolednikov, ki so letos prišli iz Bližnjega
vzhoda in so se zanimali za nakup vasi Krnice,
hkrati pa nasmejali zbrane v prepolni garaži.
Kot je povedal Drago Demšar, je dogodek letos
prvič potekal v garaži, a se je še ta na koncu
izkazala za premajhno. Ideja za organizacijo
kulturnih večerov v Krnicah je vzklila ob
praznovanju rojstnih dni. »Letošnji kulturni
večer v Krnicah je bil naravnost čudovit. Zelo
sem zadovoljen, da se je zbralo toliko ljudi. Če
jih ne bi bilo, ne bi bilo takega vzdušja, saj je
vsakdo prispeval kamenček v mozaik,« je pojas
nil Drago Demšar, organizator večera, ki mu je
v posebnem spominu ostalo tudi druženje izpred
štirih let. »Bilo je v času žledoloma. Ni se nas
zbralo veliko, saj ljudje od drugod niso mogli
priti. Bilo pa je takrat res posebno vzdušje …,
ves večer je bil v soju sveč.« Kulturni večer se
je ob dobri hrani in pijači nadaljeval še dolgo v
noč. »Zahvala vsem, ki so kakor koli prispevali,
posebej vaščanom Krnic. Ob letu osorej pa
ponovno povabljeni k Dimšarji.«
Lidija Razložnik

Postni dogodki 2018
na Sovodnju
Župniji Nova in Stara Oselica sta pripravili
sklop postnih predavanj v dvorani kulturnega
doma na Sovodnju. 7. marca je na moškem
večeru spregovoril dr. Karel Gržan in govoril
na podlagi svoje odmevne knjige 95 tez na
vrata svetišča kapitalizma. V njej sporoča, da
je sedanja ekonomska logika pravzaprav zajedavski hrematizem, preko katerega si manjšina
kopiči bogastvo ter da je prava ekonomija
skrb za dom in pravično porazdelitev dobrin
vsakemu človeku. Možem je položil na srce,
naj opravljajo vlogo moškega, ki je dosleden,
pogumen, načelen in varuh ognjišča. 8. marca
je na ženskem večeru predavala mag. Nataša
Ropret, direktorica inštituta Addictiva, zakonska
in družinska terapevtka ter članica ekspertne
komisije SŠK proti zlorabam. Izpostavila je,
da naj ženske od svojih dekliških let naprej za
znavajo vse, kar preži nanje, da zruši resnično
podobo ženske v družbi. To je predvsem
posledica medijske propagande. 11. marca
je bil spominski večer na 9. obletnico odkritja
Rova svete Barbare (Hude jame). Gostoval
je Jože Dežman, ki je opozoril, da je hkrati to
vseslovenski spominski dogodek v zvezi s to
obletnico, saj je bila tu edina pobuda za njegovo
organizacijo v Sloveniji. Župnik obeh župnij
Janez Cerar je povedal, da so bili dogodki
lepo obiskani.
Jure Ferlan

Veleslalom Leska

Prvi veleslalom za pokal Leska v Leskovici

Najmlajši tekmovalci skupaj s Telebajski, ki so poleg DJ Čavnarja poskrbeli za zabavo.
Ideja za organizacijo športnega dogodka Oblak, Petra Šturm in Anej Biček, Jure Alič, Tomaž
je mlade prešinila ob pogovoru, od kod izvira Trček in Andreja Trček pa v kategoriji od 16 do
30 let. V kategoriji od 30 let dalje je bil najhitrejši
poimenovanje vasi Leskovica.
S pripravami so pričeli že nekaj dni prej, saj je Janez Pisk, sledila sta mu Franci Trček in Lojze
bilo potrebno celotno progo urediti ročno oziro Klemenčič. Najhitrejši v vsaki kategoriji je bil
ma »preštamfati«, kar pa je bilo dokaj zahtevno. nagrajen s pokalom ter bonom za pico v Gostilni
Na dan tekmovanje je bila proga v odličnem Metka, drugouvrščeni so prejeli medaljo in veliko
stanju. Na prizorišču so postavili tudi velikega čokolado, tretjeuvrščeni pa so se razveselili medalje
snežaka, ki je na eni strani služil reklami, na drugi in čokolade. Tekmovalci v zadnji kategoriji so
poskrbeli tudi za nekaj zabave med tekmovanjem,
pa kot stopničke za zmagovalce.
saj so se po progi spustili našemljeni.
Najhitrejši dobitniki pokala in pice
Za dobro vzdušje so poskrbeli DJ Čavnar
V kategoriji do 16 let so bili najhitrejši Uroš in Telebajski, preizkusili so se tudi v smučanju

Pust, pust krivih ust 2018

Foto: Barbara Gantar

Foto: Arhiv TD Slajka Hotavlje

Zbrali smo nekaj utrinkov letošnjih pustovanj po občini.

30 maškar iz Leskovice in okoliških vasi je
na pustno soboto rajalo v Studorju, kjer jim
je Gostilna Metka odstopila prostor. Vsaka
maškara je najprej izdelala manjšo mapo za
fotografije, sledilo je druženje in pa fotogra
firanje vsake maškare posebej ter skupinsko.
Manjkalo ni niti okrepčilo, kot se za pusta
spodobi: krof in sok.

Tradicionalno pustovanje na pustno soboto
na Hotavljah je bilo v organizaciji TD Slajka
Hotavlje ponovno dobro obiskano. Za zabavo
v prepolni dvorani skrbel ansambel Raubarji.
Najboljše tri maske so bile tudi nagrajene.
Na tamkajšnjem otroškem igrišču so na
pustno nedeljo rajali tudi otroci iz Hotavelj in
okoliških vasi. Ti so se kljub mrazu neizmerno
zabavali, plesali, peli ter se sladkali z bomboni
in krofi.

in poželi kar nekaj smeha. »Vreme nam je bilo
zelo naklonjeno, tudi proga je bila lepo urejena
in utrjena. Veseli smo, da je tekmovanje potekalo
brezhibno. Zadovoljni smo tudi z udeležbo, saj za
prvič nismo pričakovali takega odziva,« je pojasnil
Damjan Košir, ki je skupaj s Tomažem Trčkom in z
drugimi prijatelji organiziral tekmovanje.

V Leskovici se (bo še) dogaja(lo)

Teden kasneje so se v stari šoli zvrstile
karaoke, na katerih je sodelovalo 14 talentov.
Komisijo je najbolj navdušil Janez Klemenčič,
na drugo mesto se je uvrstil Robi Gotič,
Jaka Šturm pa je bil tretji. Vsi trije so prejeli
simbolične nagrade. V stari šoli bo ponovno
veselo 24. marca, ko bo popoldanski proslavi
za materinski dan zvečer sledila še veselica s
skupino Jagoda. Ljubiteljem namiznega tenisa
pa so vrata stare šole odprta vsako soboto
zvečer. V prihodnjih mesecih pripravljajo še
turnir v namiznem tenisu in pohod.
Lidija Razložnik

Foto: arhiv TD Gorenja vas

Foto: Lidija Razložnik

Na pustno soboto so mladi iz Leskovice in okoliških vasi organizirali 1. veleslalom za pokal Leska. Na Novaškovem travniku se je zbralo približno 50
obiskovalcev, med njimi tudi 21 tekmovalcev, ki so se v veleslalomu pomerili v
treh kategorijah.

Turistično društvo Gorenja vas je tudi
letos pripravilo pustno rajanje za najmlajše
skupaj s starši, tokrat na trgu Ivana Regna v
Gorenji vasi. Zabavali so se bo glasbi, jedli
palačinke, obiskal pa jih je tudi dinozaver.
Vsaka maškara je dobila krof in čokoladno
mleko Sirarne Pustotnik ter darilce, lahko pa
so sodelovale tudi v nagradnem žrebanju, za
katerega so nagrade prispevali: Taverna Petra,
Gostilna Jager, Bife Silva, As’fit. Ranč Fifi je
prispeval glavno nagrado – eno uro jahanja.
Letos zaradi pomanjkanja prostora niso mogli
organizirati povorke, jo je pa predsednica TD
Gorenja vas Lea Bašelj že obljubila za prihod
nje leto.
L. R. in T. D.
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Letošnji fotografski natečaj najuspešnejši
Sodelujoči so morali v fotografski objektiv ujeti motiv vode, kar pa
niti ni bilo tako težko, saj je voda povsod okrog nas. Kot je pojasnil vodja
natečaja Darko Miklavčič, za uvrstitev na natečaj ni bilo pomembno, ali
gre za slano ali sladko vodo, niti ali je fotografija posneta pod vodo, nad
njo ali ob njej. Lahko je bila stoječa ali »brzeča«, torej voda v potoku,
koritu, kozarcu ali steklenici, voda, ki teče iz pipe ali prši iz slapa, zamrz
njena, snežena, ledena … Edini pogoj je bil, da je voda upodobljena na
fotografiji. Člani komisije, Denis Bozovičar, Izidor Jesenko in Darko
Miklavčič, so prejete fotografije ocenili samostojno, po svojih strokovnih
in estetskih merilih.

Zmagovalna fotografija: Ledvička Aleša Freliha

Na občnem zboru planincev v februarju so podelili tri diplome in tri
priznanja. Podelili so dve diplomi za 5. mesto, in sicer Milanu Mihaliču za
fotografijo Jutro v kanjonu in Simonu Kovačiču, zmagovalcu preteklega
natečaja, za fotografijo Slap Kozjak poleti. Fotografija Gorski požirek
je avtorju Gašperju Strniši prinesla diplomo za 4. mesto. Priznanje za 3.
mesto je prejel Roman Zupanc za fotografijo z naslovom Plitvice. Na 2.
mesto se je uvrstila fotografija z naslovom Zamrznjena dežela ob reki
Soči avtorice Tanje Gorjan. Najbolj je komisijo navdušila fotografija z
naslovom Ledvička avtorja Aleša Freliha. Prejemniki priznanj so prejeli
tudi praktične nagrade, vsi udeleženci pa tolažilne nagrade. Podelitvi je
sledilo odprtje fotografske razstave.

Fotografije na ogled v Javorjah in na Blegošu

»Merilo pri ocenjevanju ni bila le kakovost fotografije, temveč v
prvi vrsti izvirnost ter sledenje razpisani temi,« je pojasnil Miklavčič.
Vse fotografije
bodo na ogled
še v Gostilni
Blegoš v Javor
jah in planinski
koči na Blegošu.
Najboljših dva
najst bo kot že
tradicionalno
krasilo društveni
k o l e d a r. Z n a n
pa je tudi že na
slov naslednjega
natečaja, in sicer
»Vremenski raz
gledi z vaših hri
bov«. Zbiranje
fotografij se bo
pričelo 1. de
cembra. Razpis
natečaja pa bo
na spletni strani
društva na voljo
že v drugi polovi
ci maja.
Lidija
Razložnik

Foto: Aleš Frelih

Konec januarja se je zaključil že sedmi nagradni fotografski natečaj z naslovom »Voda v gorah« v organizaciji PD
Gorenja vas. Sodelovalo je 22 fotografinj in fotografov
z vseh koncev Slovenije, ki so prispevali 164 fotografij.
Tokratni natečaj je bil najuspešnejši: tako po odzivu kot
tudi po kakovosti poslanih fotografij.

Ledvička ̶ zmagovalna fotografija natečaja

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
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