Letnik 43 ∙ številka 124 ∙ december 2017

Glasilo Krajevne skupnosti Poljane

Uvodnik

V odkrivanju
skrivnosti Vaščanove
ocene
Imam sedem polic, na katerih slonijo ‒ druga ob drugi ‒ knjige, revije, mape, zvezki, učbeniki in podobno
papirnato blago meni dragocenega ali vsaj uporabnega besednega izbora. Trudim se, da ima knjiga na
polici ob sebi vedno takšno, ki ji je v nečem podobna,
da ohranjam, kot se temu reče: red in mir ‒ bolj v svoji glavi kot med knjigami. In potem imam še manjšo in
še eno večjo mizo, ki rasteta obe v višino, ker pristajajo na njuni pisti tiste knjige in papirji, ki sodijo pod
oznako »neuvrščeni«. Bolj ko se leto nagiba k šolskemu koncu, več je »neuvrščenih« in dogaja se celo, da
morajo nekatere knjige kar na tla, kjer spet gradijo:
pločnike, stebričke, palače, stolpnice, vse dokler julija
ali avgusta ne napoči čas neusmiljenega rušenja nenavadnega papirnatega mesta.
In tako sem letos v času rušenja ‒ ko sem »neuvrščenim«
iskala na polici pravega soseda ‒, prislonila svojo misel ob
naslov sveže natisnjene Tavčarjeve knjige: Cvetje v jeseni …
lahko bi jo uvrstila med botanične priročnike, sem hudomušna za hip pomislila, in potem naslov na glas prebrala.
Cvetje v jeseni … hm … to je tako, kot bi rekel nekdo Bilo je
grozno lepo ali Prijazno me je nadrl. ‒ Zgodilo se je srečanje
dveh med sabo na smrt sprtih pomenov. V neki znanosti bi
temu kratko rekli paradoks. Jaz pa preprosto nesmisel. Pozorna sem bila potem na vsa nesrečna trčenja besed okoli mene.
Presenetila me je pogostost njihove navzočnosti. Kadar so v
uporabi, štrlijo iz besedila, zaustavljajo miselni tok in silijo na
smeh. Eden od njih me je še prav posebej razvedril in zaposlil.
Da je Vaščan preveč kulturen, sem ujela nenavadno oceno, ki
so jo obesili nekaj njegovim preteklim številkam. Grenka kritika ali sladek kompliment? Vzemimo, da je kompliment, ki
ga je razumeti nekako takole: če kulturo pripisujejo človeku,
kadar ta ustvarja ‒ na materialnem, družbenem ali duhovnem
področju ‒ s čimer plemeniti in gradi sedanji in prihodnji svet,
potemtakem preveč kulturni Vaščan morda že presega meje
človeške ustvarjalnosti in vstopa v območje božanskosti. Hvala za tako globok poklon. Skromni, kakor smo, se raje držimo
Zemlje in stanja njene gravitacije.
A če ocena preveč kulturni Vaščan pomeni kritiko, ki je nastala po merilih sodobnega spletnega izražanja, se takšne kritike naravnost veselimo. Naj razjasnim. Bili so časi, ko je bila
beseda pri nas še vklenjena, skozi sito oblasti za javnost presejana. Takšni časi so za nami, hvala Nebu. A ko brskajoč po
spletu naletim na kakšnem »trgu« ‒ latinsko forumu ‒ pogovore tja zahajajočih »tržanov«, spreleti me včasih strah in groza. Kakšna le postaja nekoč tako zelo visoko cenjena svobo-
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dna kultura izražanja! Kar se bere, bi bilo poučno včasih še
za podivjanega Vandala. Vsak na svojem koncu, udobno skrit
pod ščitom neznanega imena ‒ nikomur odgovoren ‒ vpije,
žali, bije, zmerja … ruši vse pred sabo in sovraštva mišice napenja. Če bi njihov virtualni svet prestavili v realnega, vam
napovem, ponovno bi »krvava tekla« prenekatera slovenska
reka. In če takšnemu izražanju reče kdo kultura, potem Vaščan s ponosom ostaja veliko več od tega, če je treba, tudi
preveč kulturen.
Ostaja še tretja, najverjetnejša razlaga nesrečno skovanega izraza. Kultura se včasih ‒ zmotno ‒ enači z umetnostjo, zato
domnevam, da je v glasilu slednja tista, ki vam je moteča.
Morda niti toliko umetnost, bolj njena širina sama. A umetnost je zgolj nitka, morda pas široko razprte kulturne tkanine,
tudi v našem glasilu. Zato razpredam misli še naprej … in se
mi utrne … da sporočilo skrivnostne ocene morda tiči v želji po še večji vsebinski barvitosti. Povabljeni, povejte nam,
česa v kraju nismo opazili in bi moralo pod nujno na Vaščanove strani. Odprti smo za vsakogar in vse, da le ni nagnjenja k uničevanju, žaljenju in sramotenju kraja ter ljudi. Kar
spet ne pomeni, da s tem odpade kritika. Nasprotno, po vsebini zdrava, napisana v duhu spoštovanja, usmerjena k izboljšanju, nadgradnji, izpopolnjevanju bo med Vaščanove strani
vselej toplo sprejeta. Prav tako, kot bila je tudi ta, ki sem ‒ v
nastajanju pričujoče številke ‒ si z njo belila glavo ter iz nje
uvodnik spletla.
In še voščilo. Ob praznikih spustite se v sredino človeškega
srca, v novo leto pa vstopite zdravi, veseli in polni upanja.
Jerneja Bonča,
urednica
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Nagovori

Spoštovane krajanke
in spoštovani krajani!
Prišli smo na konec koledarskega leta. Leto se je hitro obrnilo
in z njim odhaja že skoraj tudi mesec december, v katerem si
vselej zaželimo vse dobro, obilo sreče in zdravja. Tisoč in ena
dobra misel se na pragu novega leta pretoči med nami in ob
njej tli v nas goreča želja, da se čim več dobrega tudi izpolni.
Ob slovesu starega leta pa je tudi čas, ko se ozremo nazaj, potegnemo črto pod staro leto ter se z upanjem in pričakovanji v
popotnici pogumno podamo v novo leto.
V letu, ki odhaja, smo v naši krajevni skupnosti naredili
največ na cestni infrastrukturi. Vsa razpoložljiva sredstva,
ki so v proračunu krajevne skupnosti za ceste, v višini
103.000,00 €, smo namenili za tekoče vzdrževanje in za novo
asfaltiranje cest. Kar v treh vaseh so bili krajani veseli, saj so
se do svojih domov končno pripeljali po asfaltni cesti. Asfaltirali smo: v Lovskem Brdu – odcep Krvina v dolžini 710 m, v
Smoldnu – odcep Jaka Stanonik v dolžini 300 m in v Kremeniku – odcep Premetovc v dolžini 420 m. S sredstvi iz tekočega vzdrževanja cest pa smo financirali razširitev mostu pri
Drnovškovem mlinu v Hotovlji. V poletnih mesecih so nam
pogoste in močne padavine poškodovale ceste, zato smo kar
precej sredstev namenili za popravilo bankin in sanacijo poškodovanih makadamskih cest. Nekateri vaški odbori so se
sami organizirali in šli v delovno akcijo, zato se vsem krajanom, ki ste se lotili popravila poškodovanih cest in bankin,
prav lepo zahvaljujem.
Tudi iz občinskega proračuna se je kar nekaj sredstev namenilo za krajevno skupnost Poljane. Izvajalec del Edo Krek je
na dolžini 720 m na novo utrdil in zemeljsko pripravil odsek
ceste Volča–Zakobiljek, ki bo v letu 2018 tudi asfaltiran. Podjetje Zare, d. o. o., iz Zadobja pa je izvajalo kompletno sanacijo odseka ceste Drnovškov mlin–Drnovšk v dolžini 320 m,
kjer se je položil tudi grobi asfalt. Sredi novembra so potekala gradbena dela v Hotovlji, kjer se je na zožanem delu ceste
odstranila hiša. To hišo je občina pred leti odkupila od la-

stnice, ki živi na Primorskem, z namenom, da jo poruši in s
tem zboljša preglednost in pretočnost prometa. Z novim letom
bomo premestili tudi ekološki otok iz stare lokacije v Hotovlji
(pred kapelico) na novo lokacijo, kjer je odstranjena hiša. Tudi
za varnost voznikov smo skrbeli, saj se je na nevarnih odsekih
cest postavilo 80 m kovinske varnostne ograje.
Z občinskimi in državnimi sredstvi se je uredil tudi nov uvoz
za Dobje in OŠ Poljane. Projekt za celotno ureditev krožnega
obračališča za potrebe OŠ Poljane in novega križišča z glavne ceste je izdelalo podjetje PNG iz Ljubljane. Projektantska
ocena vrednosti del za potrebe obračališča, katere nosilec investicije je občina, je bila okoli 200.000,00 € z DDV, investicija iz državnega proračuna pa okoli 300.000,00 €. Z deli na
občinskem delu investicije je izvajalec Garnol, d. o. o., pričel
26. 7. 2017, na državnem delu investicije pa je izvajalec Tele
GM pričel 7. 8. 2017. Od takrat naprej so dela potekala na obeh
gradbiščih. S sprotnim usklajevanjem so se dela na občinskem delu investicije končala konec septembra, na državnem
delu pa konec oktobra 2017. Občinski del investicije je bil za
potrebe dovoza in odvoza otrok v šolo, skladno z dogovorom
šole, predan v uporabo 6. 11. 2017, torej po jesenskih počitnicah. Občinski del investicije je stal glede na dejansko izvedena dela približno 115.000,00 €. Vsa dela so bila zaključena v
skladu s predvidenim terminskim planom, za kar se izvajalcem in strokovnim službam na občini prav lepo zahvaljujem.
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je bila, ob prisotnosti predstavnikov šole in občine, v petek, 24. 11. 2017, na
novem krožišču celotna prometna ureditev slovesno predana
svojemu namenu. Po končani slovesnosti smo se preselili v telovadnico OŠ Poljane, kjer smo doživeli nepozaben večer ob
koncertu Orkestra Slovenske vojske s posebnim gostom večera, opernim solistom Janezom Lotričem.
Na krajevni skupnosti smo, kot vedno doslej, pripravili načrte za prihodnje leto in usklajevali proračun. Na 14. seji Sveta KS, ki je bila 24. 10. 2017, smo potrdili plan za leto 2018.
Največ sredstev iz proračuna krajevne skupnosti namenjamo
za asfaltiranje novih – makadamskih cest in tudi za njihovo
vzdrževanje. Tako se predvideva nadaljevanje asfaltiranja ceste v Kremeniku – odcep Premetovc – 150 m, v Poljanah za

Nov uvoz v Dobje in OŠ Poljane s krožnim obračališčem
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OŠ, odcep Gašper Krek – 250 m, v Zakobiljku – odcep Matej
Košir – 50 m in odcep Andrej Žagar – 150 m, v Delnicah – odcep Štantman – 280 m, v Poljanah, odcep Svejnakar – 200 m
in v Lomu, odcep križišče–vas Lom – 200 m. Sredstva za
odročne kraje za leto 2018 pa namenjamo za pokrivanje dela
stroškov za pripravo zemeljskih del na cesti Malenski vrh–
Ajnžuc.
V času, ko to pišem, se pripravlja drugi predlog občinskega
proračuna. Na prvi predlog za leto 2018 smo na svetu KS pripravili kar nekaj predlogov in pripomb in pričakujemo, da
bodo tudi upoštevane. Predvideno je dokončanje asfaltiranja
odseka ceste Volča–Zakobiljek v dolžini 720 m, nadaljevala
se bodo dela v Hotoveljski grapi.
Največja investicija v Poljanah, ki se bo odvijala v prihodnjih
dveh letih, bo izvedba projekta protipoplavne ureditve Poljan.
Na zboru krajanov Poljan, Predmosta in dela Hotovlje so bili
sredi januarja predstavljeni ukrepi in celoten projekt za protipoplavno ureditev. V mesecu aprilu pa so ministrica za okolje
in prostor Irena Majcen, župan Milan Čadež in direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar v Poljanah podpisali sporazum o financiranju investicije za namene poplavne varnosti
Poljan. Sporazum je vreden 3,3 milijona evrov, od tega bo ministrstvo prispevalo 2,5 milijona evrov, ostalo pa občina. Investicija naj bi bila zaključena leta 2019. Ob urejanju poplavne varnosti Poljan se bo ob izgradnji novega mostu čez Soro
zgradilo tudi krožišče, ki bo nadomestilo sedanje semaforizirano križišče.

Nova kapelica sv. Martina v Poljanah na mestu nekdanje

Ob šestindvajsetem rojstnem dnevu naše države je bilo na
kresni večer veselo tudi v Poljanah. Praznovanje se je začelo s
sveto mašo za domovino, ki jo je daroval župnik Jože Stržaj,
sledila je proslava v kulturnem domu. Zbrane je najprej nagovoril župan Milan Čadež. Slavnostni govornik, prof. dr. Jože
Osterc, pa je v svojem nagovoru spomnil na pomembne mejnike v zgodovini slovenskega naroda, ki so privedli do samostojnosti. Kot vsako leto smo tudi letos na svečani prireditvi
podelili priznanja zaslužnim krajanom, ki jim na tem mestu
še enkrat čestitam. Ob praznovanju občinskega praznika, 25.
novembra, pa so bila v Sokolskem domu podeljena občinska
priznanja za leto 2017. Med prejemniki priznanj sta bila tudi
dva zastopnika naše KS. Oba sta prejela plaketo Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017. Andrej Šubic, član kulturnega društva Poljane, je prejel plaketo za obsežno gledališko in
književno ustvarjanje v Poljanah. Župnija Poljane nad Škofjo Loko pa plaketo za šeststoletno duhovno poslanstvo ter za
ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini. Prejemnikoma plaket izrekam skrene čestitke.

ki jo je uredil in dopolnil s Herzogovo dramatizacijo v poljanskem narečju Andrej Šubic. Naslednji dan se je v Tavčarjevem dvorcu na Visokem najprej odprla dopolnjena Tavčarjeva
knjižna zbirka s knjižnico, ob mraku istega dne pred dvorcem
ponovno predstavila zgoraj omenjena knjižna novost, v večerni temi pa ponovno oživela pred množico gledalcev in v soju
luči zgodba Janeza in Mete v muzikalu Cvetje v jeseni z Nino
Pušlar in Matjažem Robavsem v glavni vlogi. Sobota, naslednje jutro. Na Visokem blizu dvorca urejena travnata površina zbira v belo oblečene dvojice z lesenimi loparji. Pomerili
so se v tenisu po starem v spomin na prvo teniško igrišče na
Slovenskem, ki je nastalo pred 120 leti prav na Tavčarjevem
Visokem, in v spomin na 30. obletnico Teniškega kluba Gorenja vas. Sončno nedeljsko jutro, 27. avgusta, je zvabilo na
plano več kot tristo pohodnikov iz občine in tudi od drugod.
Podali so se na novo markirano in prvič predstavljeno 15-kilometrsko pohodno pot z imenom Cvetje v jeseni, ki poteka
iz Poljan na Blegoš. Člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar
Poljane so na vmesnih postajah z odličnimi nastopi napravili
na pohodnike enkraten vtis. Praznovanje se je zaključilo šele
v ponedeljek, 28. avgusta, ko je kapelica nad Tavčarjevo grobnico na Visokem dobila nov doprsni kip dr. Ivana Tavčarja.

Verjetno letos ni bilo krajevne skupnosti v Sloveniji, ki bi praznovala tako odmevne in pomembne obletnice, kot so se v
letu 2017 praznovale v Krajevni skupnosti Poljane. Od 24. do
28. avgusta so se ob praznovanju 100. obletnice Tavčarjeve
povesti Cvetje v jeseni, ki je v nadaljevanih izhajala v podlistku Ljubljanskega zvona, v Poljanah in na Visokem odvijali
številni dogodki. Praznovanje se je začelo v četrtek v kulturnem domu v Poljanah s predstavitvijo knjige Cvetje v jeseni,

Komaj smo se »pobrali« po vseh prijetnih dogodkih v avgustu, že je mesec september napovedoval praznovanje še dveh
pomembnih obletnic v naši krajevni skupnosti. Vsak večer,
od 11. do 17. septembra, smo se zbirali v župnijski cerkvi sv.
Martina v Poljanah in se pripravljali na osrednjo slovesnost
praznovanja šeststoletnice župnije. V duhovno-kulturnem tednu smo večer pričenjali s sveto mašo, kjer so maševali domači duhovniki, sledili so nastopi domačih in tujih umetniVaščan ∙ december 2017 | 3
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Polycom se seli v nove prostore

Največja investicija v krajevni skupnosti Poljane in v
občini se je začela v obrtni coni Dobje februarja 2017 s
položitvijo temeljnega kamna podjetja Polycom. Nova
proizvodno-poslovna stavba, ki bo nudila možnost za
nadaljnji razvoj, je po desetih mesecih praktično končana. Za vse zaposlene bodo pogoji dela bistveno spremenjeni, uravnotežili se bodo s pogoji v konkurenčnih podjetjih.
Obrtna cona Dobje je z vso potrebno infrastrukturo primerljiva industrijskim conam v večjih mestih.
Objekt so pričeli graditi marca in zaradi odličnega sodelovanja med izvajalci, projektanti, nadzorom in investitorjem
je »moderni Polycom« v Dobju praktično zgrajen. Prednost novih prostorov je predvsem ta, da je objekt narejen
»po meri«, da je prilagojen njihovim potrebam, tehnologiji. Tega na trenutni lokaciji ni bilo, saj so bili prostori prvotno narejeni za druge potrebe in so zato imeli marsikatero
omejitev.
Poslovno-proizvodni objekt zavzema skoraj 5700 kvadratnih metrov zazidalne površine, velik je 113 krat 60 kvadratnih metrov, visok pa slabih 17 metrov. Proizvodni del je v
dveh etažah, poslovni del (aneks) pa v štirih. Bruto tlorisne
površine je 9915 kvadratnih metrov in neto 9261 kvadratnih metrov. Posebej sta nadstrešnica za ekološki otok, ki
je sezidana na 232 kvadratnih metrih, in transformatorska
postaja na 52 kvadratnih metrih. Urejeni sta 102 parkirišči.
Gradbeno vrednost ocenjujejo na 12 milijonov evrov, kar
je v skladu z načrtom, razmišljajo pa že o investicijah v
novo opremo, v stroje. Do zdaj so proizvodnjo širili samo
v Črnomlju, po novem jo bodo seveda tudi na tej lokaciji.
Za drugo leto imajo že naročenih 16 novih strojev, večji del
jih bo ostal v matičnem podjetju, torej v Dobju, nekaj jih
bo šlo v Črnomelj.
V trenutnih prostorih v Poljanah bo logistični center. Na
novi lokaciji bodo samo skladišča vhodnih materialov, izdelke bodo imeli v Poljanah.
Povzeto po Polyanec, december 2017, intervju z Igorjem
Stanonikom
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Tovornjak v primežu Katretove in Malnske hiše v Hotovlji

kov ter poskušali smo domače dobrote in vina iz več vinskih
slovenskih pokrajin. Na sobotni slavnostni akademiji, kjer je
imel slavnostno besedo o zgodovini župnije p. dr. Metod Benedik, je bil predstavljen tudi novi zbornik župnije Poljane z
naslovom Stopinje v času. Več kot tristo strani je pod uredništvom sedanjega župnika Jožeta Stržaja popisalo triindvajset
avtorjev, s fotografijami pa olepšalo osem fotografov. Praznovanje se je zaključilo 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
po 63 letih zopet dobile kapelo na mestu nekdanje in z njo je
vas dobila prvi zidan sakralni objekt po drugi svetovni vojni.
V sredo, 20. septembra, je praznovala še OŠ Poljane, in sicer več okroglih obletnic. Zbrali smo se v telovadnici osnovne šole, kjer nas je, ob 30-letnici OŠ Poljane in Vrtca Agata,
20-letnici samostojne šole in 10-letnice dograjene telovadnice
nagovorila ravnateljica šole, Metka Debeljak. Častni pokrovitelj slavnostnega dogodka je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. V svojem nagovoru se je zahvalil vsem
učiteljicam in učiteljem ter ravnateljici za delo in trud, ki ga
vlagajo v slovensko mladino ter šoli poklonil zastavo Republike Slovenije.
Sredi oktobra so predstavniki Rdečega križa Poljane organizirali srečanje starejših krajanov naše krajevne skupnosti, ki
se je pričelo s sveto mašo v župnijski cerkvi in se nadaljevalo
v dvorani kulturnega doma. Za delo, ki ga opravijo člani rdečega križa, in za dobro organizirano srečanje, katerega se je
udeležilo več kot 80 starejših krajanov, se predsedniku Rdečega križa Poljane, Francu Dolencu, in vsem aktivnim članom
prav lepo zahvaljujem.
Na Miklavžev večer je v Kulturnem domu v Poljanah vse
pridne otroke obiskal prvi izmed treh dobrih mož, sveti Miklavž. Z organizacijo in izvedbo dogodka so Miklavžu pomagali člani kulturnega društva in KS Poljane. Tudi letos je
dvorana pokala po šivih, saj so bili po zapisih Miklavža otroci vse leto zelo pridni. Če bomo tudi v prihodnje imeli v naši
krajevni skupnosti toliko pridnih otrok, bo potrebno dvorano kulturnega doma povečati ali prestaviti Miklavžev obisk
v večji prostor.

Nagovori

Spoštovane občanke
in občani Krajevne
skupnosti Poljane!

Nova lokacija ekološkega otoka v Hotovlji na mestu porušene Katretove hiše

Leto 2017 se je v kraju zapisalo kot zelo bogato in pestro, posebno na družabnem področju. Ob tem ne moremo mimo številnih društev, ki so pripravila različne športne, kulturne in
družabne prireditve in dogodke. Bili so na visoki ravni. V Poljane so privabili veliko gostov in s tem prispevali k promociji in prepoznavnosti našega kraja in občine. Zato se želim
lepo zahvaliti vsem organizatorjem prireditev, predsednikom
in članom društev in obenem izrekam čestitke vsem, ki ste
dosegli odlične rezultate na športnem, kulturnem in drugih
področjih.
Za odlično sodelovanje in uspešno ter konstruktivno delo v
letu 2017 se lepo zahvaljujem tudi vsem članicam in članom
sveta KS, krajanom in vaškim odborom, županu in celotni občinski upravi. Hvala tudi osnovni šoli, vrtcu in našemu župniku. Odlično smo sodelovali. Na pragu nove zime ne smem
pozabiti izvajalcev zimske službe, ki pogosto tudi ponoči krajankam in krajanom zagotavljajo varnejšo vožnjo po naših cestah. Tudi vam izrekam zahvalo za opravljeno delo. In ne nazadnje, da danes lahko beremo že 124. številko Vaščana, se
moram zahvaliti vsem članom uredniškega odbora.

Iztekajoče se leto 2017 bo Krajevni skupnosti Poljane in celotni Občini Gorenja vas - Poljane prav gotovo ostalo v spominu kot leto Tavčarjevega Cvetja v jeseni, saj smo skupaj pripravili niz izjemno odmevnih dogodkov ob 100. obletnici izida
znamenite povesti. V kar petdnevnem ciklu praznovanj ste
Poljanci velikemu Poljancu v čast pripravili odlično predstavitev filmskega kolaža Cvetje v jeseni in istoimenske knjige v
poljanskem narečju. Lep dogodek je bilo odprtje dopolnjenih
zbirk na Dvorcu Visoko in muzikal Cvetje v jeseni, nič manj
odmeven ni bil sobotni Tenis v belem na Visokem. Z vseh koncev Slovenije so se nam pridružili pohodniki na Pohodni poti
Cvetje v jeseni, ki vodi iz Poljan na Blegoš. Zaključili smo s
slovesno postavitvijo novega doprsnega kipa dr. Ivana Tavčarja v kapelici nad njegovo grobnico, in sicer prav na obletnico njegovega rojstva. Ob tej priliki se želim posebej zahvaliti vsem, ki ste kakor koli prispevali k pripravi praznovanj,
ki smo jih v preteklem mesecu zaokrožili s prav tako zelo odmevno slovesno akademijo ob občinskem prazniku; potekala
je namreč v znamenju Cvetja v jeseni.
Da lokalna skupnost zgledno skrbi za dediščino našega znamenitega rojaka, so prepoznale tudi najvišje državne ustanove, saj je Vlada Republike Slovenije ravno v dneh praznovanj
obletnice razglasila Dvorec Visoko za kulturni spomenik državnega pomena. Posebej nas veseli, da smo k sodelovanju
pri obnovi dvorca letos pritegnili tudi Restavratorski center
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je občina v letih
postopne obnove vsa dela financirala iz lastnih sredstev. Na
občini bomo nadaljevali koncept postopne obnove dvorca, ki

Spoštovane krajanke in spoštovani krajani, veseli me, da
so pred nami spet najlepši prazniki v letu. Želim vam, da
bi toplina prazničnih dni ogrela vaša srca in domove, da
bi božični prazniki napolnili vaša srca z veseljem, mirom,
novim upanjem in medsebojno ljubeznijo. Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo v teh dneh, kot enega pomembnih mejnikov naše
zgodovine, na poti k uresničitvi samostojne države. Praznujmo ga ponosno in na pročelje hiš izobesimo slovenske
zastave. V leto 2018 pa naj vas spremljajo zdravje, razumevanje in jasen pogled v prihodnost.
Anton Debeljak,
predsednik Sveta KS Poljane

Table in smerokazi ob poti Cvetje v jeseni
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cijo potrdilo ministrstvo, ki mora odobriti tudi objavo javnega
naročila za izbiro izvajalca del.
Smo pa toliko bolj zadovoljni z odobritvijo nove državne pomoči za odpravo škode po poplavah, ki je omogočila nadaljevanje obnove cestne infrastrukture v Hotovlji, na osnovi
česar smo letos uredili nov tristometrski odsek proti Drnovšku. Skupno smo v sanacijo cest po poplavah v Hotovlji že
vložili več kot 1,2 milijona evrov, sanacijo pa nameravamo
nadaljevati tudi v prihodnjem letu, ko bomo zaključili tudi
obnovo sedemstometrskega odseka ceste proti Lomu in Zakobiljku. Kot poseben doprinos kraju pa želimo izpostaviti izgradnjo novih prometnih ureditev pri poljanski osnovni šoli,
saj smo z izgradnjo varnega izvoza iz regionalne ceste, krožnega obračališča in osvetljene pešpoti pomembno izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej učencev
osnovne šole, saj se njihove pešpoti ne križajo več s prometno
obremenjenimi prehodi.
Prav z mislijo na najmlajše smo pospešili tudi priprave na izgradnjo prizidka vrtca Agata Poljane, saj prav v šolskem okolišu osnovne šole Poljane število rojstev najhitreje narašča – v
zadnjem desetletju kar za dobro četrtino. Gradbeno dovoljenje, s katerim bo šola poleg šestih igralnic pridobila tudi dve
novi učilnici, je bilo izdano konec avgusta – še pred praznovanjem 20. obletnice Osnovne šole Poljane, do katere smo obljubili pripravo projektov. Nadaljujemo pripravo dokumentacije
za kandidiranje na razpis Ekosklada, po odobritvi vloge pa je
predviden začetek gradnje.

Okoli tristo pohodnikov na Blegoš po poti Cvetje v jeseni

v prihodnjih letih obsega ureditev meteorne kanalizacije in
sanacijo temeljev dvorca, osnovna gradbena dela v kletnih
prostorih z ureditvijo sanitarij, obnovo streh na obeh objektih, ureditev otroškega igrišča v parku ob teniškem igrišču ter
ureditev osrednje gostinske sobe dvorca.
Nekoliko manj smo na občini zadovoljni s postopkom napredovanja za Poljane prav tako izjemo pomembnega projekta
izboljšanja poplavne varnosti Poljan, ki zaradi zahtevne koordinacije med različnimi državnimi ustanovami poteka počasneje, kot smo načrtovali. Z investicijo, ki po projektantskih
ocenah že dosega 4,5 milijona evrov, bo namreč mogoče začeti, ko bodo oddani dokumenti, in bo projektno dokumenta-
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V letu 2017 prav gotovo ne moremo mimo še ene izjemno
pomembne obletnice – 600. letnice župnije Poljane, ki je kot
prva prafara v Poljanski dolini obstajala še pred odkritjem
Amerike, kot rad poudari domači župnik Jože Stržaj, ki je ob
okrogli obletnici v imenu Župnije Poljane tudi prejel posebno
plaketo Občine Gorenja vas - Poljane.
Menim, da je prav, da se v bogato zgodovino kraja skupaj oziramo s posebnim spoštovanjem, velja pa tudi vabilo, da na
enak način ponosno pristopimo tudi k praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti naše države, ki danes enotnosti potrebuje v enaki meri kot v času osamosvajanja. Prav enotnost
in povezanost naj na novo vstopata v vse vaše domove tudi v
letošnjih božičnih praznikih, da bomo lahko dobre volje in s
pozitivnim pogledom zakorakali v novo leto 2018, v katerem
vsem krajankam in krajanom Krajevne skupnosti Poljane voščim vse dobro in srečno!
Vaš župan Milan Čadež

Nagovori

•

Melodija, ki odmeva ...
V čem je čar praznikov, ki so pred nami? Zbrani kot
družina začutimo pripadnost drug drugemu, pogled
pritegnejo jaslice, božično drevo zavzame del našega
vsakdanjega prostora. Po kadilu zadiši, skupaj blagoslovimo hišo in povezani v molitvi pred betlehemsko
votlino kličemo Božji blagoslov na vse družinske člane. Tudi vonjave iz kuhinje dodajo svoje …
Poseben navdih Božiču pa zanesljivo pričara glasba.
Tu ne mislim samo na pesem Sveta noč … »Prekrasno
to zveni, se sliši prav lepo«, prepeva prostaški in zahrbtni črni čuvar Monostatos skupaj s svojim oboroženim
spremstvom v Čarobni piščali, ko ob zvokih zvončkov
in piščali vsaj za trenutek pozabijo na svojo zlobo in
slabe namene. Med poskakovanjem in ob plesu spustijo jetnika ter odidejo. Nesmrtni Mozart je v tem prizoru
pokazal, kako nas glasba nagovarja, se nas dotakne in
nas ne pusti enake kakor prej. V naši notranjosti sproži
odmeve veselja, sreče, pa tudi žalosti, morda celo besa
in jeze. Kako v ta globoka čustva zareže napačen ton,
zgrešena melodija ali razglašeno glasbilo, tudi če nisi
preveč glasbeno nadarjen!
Nekaj podobnega velja za področje sporazumevanja in
odnosov med nami: kako pomembna je lahko le ena
sama beseda, kretnja, obnašanje, počutje … Napačen

pristop, morda ga drugi narobe razume, in že je razpoloženje drugačno, kakor smo pričakovali, mislili,
načrtovali …
»Današnji čas je razglašen«, piše družboslovec Hartmut Rosa v svoji knjigi Sozvočje, sociologija svetovnega reda. S tem je zamajal odgovor na prastaro vprašanje filozofije, iskanja modrosti: Kako prepoznamo
posrečeno življenje in kako ga doseči? Konec koncev,
ne živimo vsak le sam zase, ampak smo vključeni v
različne povezave, kjer nabiramo mnogovrstne izkušnje in se nanje različno odzivamo. Prav izkušnje sozvočja, usklajenosti z drugimi, odločilno vplivajo na
občutje uresničenega ali posrečenega življenja.
Prazniki, ki so pred nami, so pravzaprav izziv. Ob čarobnih zvokih je Monostatos s svojo skupino zaplesal
in zapel. Glasba je spremenila njegovo razpoloženje …
Kolikor bo sporočilo rojstva Božje Ljubezni spremenilo naš osebni svet, toliko ga bomo lahko približali
ali podarili drugim. Če se bo sprožil odziv pri naših
bližnjih, je pogojno odvisno tudi od nas.
Želim Vam »sozvočja« najprej v Vas, da ga boste mogli
živeti z drugimi!
Naj vse leto 2018 pozvanja v Vas melodija čarobnega
Božiča in odmeva v Vaši vsakdanjosti …  

Jože Stržaj, Vaš župnik
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Občinska in
krajevna priznanja
v letu 2017
Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga Občina Gorenja vas - Poljane praznuje 23. novembra, ob prvi pisni omembi naših
krajev, je župan Milan Čadež podelil letošnja priznanja.
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane je za obsežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah prejel Andrej
Šubic, Župnija Poljane pa za šeststoletno duhovno poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v
Poljanski dolini.
Priznanja Krajevne skupnosti Poljane
so bila podeljena na prireditvi ob dnevu
državnosti v Poljanah. Priznanja, ki jih
je podelil predsednik KS Poljane Anton
Debeljak, so prejeli: Janez Oblak, Matjaž Mazzini, Smučarski klub Poljane
in Vaški odbor Podobeno.
V nadaljevanju so predstavljeni dobitniki občinskih priznanj za našo KS in dobitniki krajevnih priznanj z utemeljitvami predlagateljev.

Dobitniki občinskih priznanj iz KS
Poljane v letu 2017

ANDREJ ŠUBIC
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane je
prejel za obsežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah.
Andrej Šubic se je rodil 21. 8. 1960 v
Hotovlji pri Poljanah. Osnovno šolo je
obiskoval v Poljanah in v Gorenji vasi,
gimnazijo pa v Škofji Loki. Leta 1986
je dokončal Medicinsko fakulteto v Ljubljani, specializacijo leta 1995. Od leta
1997 je zdravnik družinske medicine v
Škofji Loki, kjer tudi živi.
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Andrej Šubic, prejemnik občinske plakete

Jože Stržaj je prevzel plaketo občine za
Župnijo Poljane

Začetki njegovega kulturnega delovanja segajo v osnovno šolo in se nadaljujejo v gimnazijskih letih. V Poljanah je
z otroki naštudiral Čarobno košaro, ki
je bila posneta za TV Slovenija, Ptičke
brez gnezda, ki jih je odkupil Cankarjev
dom v Ljubljani … Izstopa dramatizacija in režija Tavčarjeve Šarovčeve slive
pa Dan žena in uspešnica Douhtar kar
tok. Kot igralec se je preizkusil v več kot
30 vlogah.

ŽUPNIJA POLJANE NAD ŠKOFJO
LOKO
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane je
Župnija Poljane prejela za šeststoletno
duhovno poslanstvo ter za ustvarjanje
in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini.

V Poljanah je kot organizator in izvajalec počastil jubileje pisatelja Ivana Tavčarja v letih 1981 in 1982 ter 2011 z izvedbo Tavčarjevega kulturnega tedna.
Ob 90-letnici pisateljeve smrti je pripravil Poljansko retrospektivo s štirimi predstavami v poljanskem narečju.
Z založbo Modrijan je izdal dramatizacije Tavčarjevih del v poljanskem
narečju: Šarucovo slivo, Ravbarskega
cesarja in zadnjo Cvetje v jeseni, ki je
izšla ob stoletnici njenega prvega izida.
Andrej Šubic deluje kot ljubiteljski igralec, režiser in organizator s posebnim
čutom za preprosto, razumljivo estetiko.
Dviga kulturno raven ljubiteljske dejavnosti in predvsem goji ljubezen do svojega domačega narečja in kulture, zato
je eden od letošnjih prejemnikov plakete.

Priznanje je prevzel sedanji župnik Jože
Stržaj.
Župnija Poljane je nastala kot prva samostojna župnija z zavetnikom sv. Martinom za celotno Poljansko dolino leta
1417 iz pražupnije sv. Jurija v Stari
Loki. Cerkvenopravno je tedaj pripadala Oglejskemu patriarhatu. Iz Poljan se
je vse od ustanovitve duhovno in materialno oskrboval osrednji in tudi zahodni del Poljanske doline. V letih 1787
do 1823 so bile Poljane tudi dekanija, ki
je združevala tri župnije, tri vikariate in
štiri lokalije.
Najtežji čas je bila druga svetovna vojna z dogodki po njej. Leta 1954 je bila
porušena veličastna baročna cerkev sv.
Martina, odvzet prosvetni dom, odstranjene številne kapelice. Sedež župnije je
bil dvajset let pri sv. Križu. Po zaslugi
župnika Mira Bonče in faranov se je sedež župnije leta 1970 vrnil v novo sezidano cerkev sv. Martina v Predmost pri
Poljanah. Leta 2008 so bili v Poljanah
najdeni temelji romanske, gotske in baročne cerkve.

KS in občina

MATJAŽ MAZZINI
Priznanje Krajevne skupnosti Poljane
je prejel za dolgoletno prizadevno delo
na športnem področju ter za pomemben
prispevek k razvoju športa v Poljanah.
Matjaž Mazzini je s svojim delovanjem
že od rane mladosti zaznamoval športno življenje v naši krajevni skupnosti pa
tudi širše.

Prejemniki priznanj Občine Gorenja vas - Poljane

Življenje župnije je opisano v dveh
zbornikih, Poljane, kdo bo tebe ljubil iz
leta 2010 in v letos izdanem, z naslovom
Stopinje v času.
Župnija Poljane je domača fara številnim umetnikom, ki so ponesli ime kraja
v svet, zgledno skrbi za kulturno dediščino, močno je vpeta v družabno življenje kraja in neguje duhovno življenje
ne le Poljan, ampak tudi širšega okolja
že šeststo let, zato je letošnja prejemnica
občinske plakete.

Dobitniki priznanj KS Poljane za leto
2017

JANEZ OBLAK
Priznanje KS Poljane je prejel za uspešno 40-letno delo v PGD Poljane ter za
izjemen prispevek na področju gasilstva v domačem kraju in O bčini Gorenja vas - Poljane.
Janez Oblak se je gasilcem pridružil
pred 40-imi leti. V začetku je sodeloval kot pionir in kasneje kot mladinec
pri tekmovanjih ter raznih dejavnostih
v društvu.
Eno mandatno obdobje je deloval v društvu kot predsednik mladinske komisije, kjer je pridobljeno znanje prenašal
na mlajši rod. V nadaljevanju je v gasil-

skih vrstah svoj čas namenjal predvsem
operativnemu delu. Med letoma 2008 in
2013 ‒ ko je bil izvoljen za predsednika
Prostovoljnega gasilskega društva Poljane ‒ pa je bil član upravnega odbora.
Po prevzemu vodstva v društvu je v gasilske vrste zavel nov elan, s katerim je
Janez ob pomoči članov še izboljšal položaj in status gasilskega društva v krajevni skupnosti kot tudi širše.
Kljub vodstveni funkciji v gasilski organizaciji pa je Janez človek, ki mu položaj ni pomemben. Ženeta ga strokovnost in delo, ki temelji na prostovoljstvu
in nesebični pomoči tistim, ki se znajdejo v stiski. Po njegovem prepričanju
mora biti prostovoljno delo v društvu
usmerjeno v razvoj celotne gasilske organizacije, ki mora zajemati vse ravni
lokalnega dogajanja in se dejavno vključevati na vsa področja življenja v kraju.
Zato je društvo pod njegovim vodstvom
prisluhnilo tudi željam in potrebam prebivalcev krajevne skupnosti in se med
drugim lotilo tudi organizacije glasbeno-kulturnih dogodkov v kraju.
Janez s svojo delovno vnemo stremi k
nenehnemu povezovanju gasilskega
društva z drugimi društvi ter ustanovami v kraju in občini, in tako prispeva k
skupni prepoznavnosti gasilskega društva in celotne skupnosti.

Dejaven član ŠD Poljane je že 20 let.
V začetku je bil dejaven predvsem na
področju nogometa. Bil je gonilna sila
ustanovitve male nogometne ekipe
KMN Polanci, ki je vrsto let uspešno
zastopala naš kraj na ligah in turnirjih
širom Slovenije.
Sočasno s športnim udejstvovanjem pa
je deloval tudi na področju umetnosti.
Pred leti je poskrbel za novo celostno
podobo ŠD Poljane. Njegovo delo je logotip Športnega društva Poljane, oblikovanje grafičnih podob Sitarjevih fackotov, priprava zbornika ob 30-letnici
društva in še mnogi drugi oblikovalski
detajli, ki vsi skupaj prispevajo k promociji in prepoznavnosti društva.
Na področju športa se je kasneje resneje lotil še rekreativnega teka ter uspešno
pretekel nekaj polmaratonov.
Kmalu pa je odkril novo športno disciplino ‒ šah ‒, ki se ji je v zadnjih letih
povsem posvetil. V okviru društva je
ustanovil šahovsko sekcijo, s katero že
tretje leto zapored uspešno organizira
sklop turnirjev za Pokal poljanske doline v šahu.
Matjaž že vsa leta podpira društveno
delovanje v kraju, saj je društvom vedno pripravljen nuditi svojo pomoč in
podporo.

SMUČARSKI KLUB POLJANE
Priznanje Krajevne skupnosti Poljane je
klub prejel za uspešno desetletno delo z
mladimi ter velik prispevek na področju
zimskega športa v domačem kraju in Občini Gorenja vas - Poljane.
Začetek organizirane smučarske dejavnosti v Poljanah sega že v leto 1970, ko
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• organizacija vseh rekreativnih tekmovanj na smučišču Cerkno, v sklopu Nacionalne panožne zveze organizacija vsaj po enega tekmovanja na
regijskem in državnem nivoju in organizacija tekmovanj v veleslalomu
z vrha Blegoša.

VAŠKI ODBOR PODOBENO
Priznanje Krajevne skupnosti Poljane je
vaški odbor prejel za uspešno desetletno delo in izjemen prispevek na področju družabnega življenja v vasi Podobeno in širše.
Prejemniki priznanj KS Poljane (Foto: Izidor Jesenko)

je bilo ustanovljeno Športno društvo Poljane, ki je imelo za svojo osnovno dejavnost prav smučanje. Društvo se je z leti
krepilo in z njim tudi smučarska dejavnost. V osemdesetih letih so uredili smučišče Golava, kjer so pridno trenirali in
lomili takrat še lesene smučarske količke, skoraj vsi poljanski osnovnošolci.
Letom zelenih zim, ko je smučarija v
Poljanah skoraj zamrla, je sledilo nadaljevanje začetega. Posodobili so smučišče Stari vrh, razvil se je timing in
zrasla je prva generacija ‘poljanskih
smučarjev’. Tako so leta 2001 ponovno
ustanovili alpsko šolo. Število vpisanih
otrok je raslo iz leta v leto. Prvi rezultati
pa so se pokazali že po nekaj letih, ko so
tekmovalci začeli nabirati kolajne.
Razvoj smučanja se je v novem tisočletju razvijal s silovito naglico. Stari vrh
je ponujal kakovostne treninge, smučalo se je tudi na Golavi in prirejala so se
smučarska tekmovanja. Poljanski smučarji so se udeleževali tudi tekem po celi
Gorenjski in Sloveniji.
Leta 2004 so se zaradi vidnih uspehov
odločili, da iz lokalne ravni prestopijo
na regijsko in državno. Pridružili so se
Smučarski zvezi Slovenije, zahodni regiji ter si zastavili za takrat nedosegljiv
cilj – povzpeti se na vrh otroškega smučanja v Sloveniji.
V sezoni 2006/07 so ponovno naredili korak naprej. Otroke so razvrstili v
dve rekreativni in dve rangirani skupi10 | Vaščan ∙ december 2017

ni. Z neizmernim požrtvovalnim delom
tako trenerjev kot tudi otrok so dosegali
uspehe, ki so jim jih zavidali tudi največji klubi v Sloveniji.
Leta 2007 je vse smučarske dejavnosti
društva prevzel Smučarski klub Poljane. V desetletnem obdobju od leta 2007
do danes se je v smučarskem klubu kalilo in udeleževalo treningov in tekmovanj več kot sto otrok od četrtega do
petnajstega leta starosti.
Danes v smučarskem klubu pridno vadi
in trenira 37 otrok, ki trenirajo v petih
skupinah. Mladi smučarji imajo vse leto
suhe treninge od tri- do petkrat tedensko, pozimi pa redne treninge na snegu. Starejši otroci se udeležujejo tekem
na državni ravni ter tekem zahodne slovenske regije, mlajši pa tekem za pokal
Ciciban. Tekmovalci dosegajo odlične
rezultate na domačih in mednarodnih
otroških tekmovanjih, tako da se klub
lahko pohvali tudi z otroškimi reprezentanti.
Dejavnost smučarjev pa seže tudi širše.
Med njimi naj navedemo le nekatere:
• postavitev brunarice na smučišču
Stari vrh,
• v sodelovanju s smučiščem Stari vrh
organizacija tekmovanja rekreativcev za Srečkov pokal,
• nočne tekme v slalomu na Golavi v
času bogatih zim,
• tekmovanja Pr Dolinc in smuk v Lučinah,

Krajani vaškega odbora Podobeno že
vrsto let skrbijo za popestritev družabnega, folklornega in kulturno-izobraževalnega življenja ne le na vasi, ampak
tudi v širšem slovenskem prostoru.
Gotovo najodmevnejša prireditev ‒ letos že deseta ‒ je Kulturno popoldne
na vasi. Iz prvega srečanja harmonikarjev, pred desetimi leti, je prireditev
prerasla v prijeten družabni dogodek v
dvorani – pod kozolcem. Na prireditvi
se vsako leto predstavijo pesniki, likovniki, športniki, pevci in glasbeniki domače vasi, Podobena, in sosednjih vasi:
Volče, Loma, Zakobiljka, Delnic in Gabrške Gore. Zadnja leta so na prireditev
vabili goste tudi od drugod. Na prireditvi nastopajo generacije vseh starosti in
nekatere glasbene skupine in posamezniki so se kalili prav na tej prireditvi.
Nekaterim nastopajočim je bila prireditev spodbuda za nastop v treh odmevnih oddajah nacionalnega radia z naslovom Slovenska zemlja v pesmi in besedi.
Poleg kulturnih ponudijo tudi izobraževalne vsebine. Društvo diabetikov jim
pripravi meritve srčnega tlaka, sladkorja in holesterola. Organizirajo tudi
zdravstvena predavanja. Akcija Očistimo okolje poveže mlado in staro na vasi.
Posebej prisrčna so druženja najstarejših vaščanov ob visokih obletnicah. Ob
tem pa je vsebina vselej le priložnost za
prijetno druženje, ki ga gospodinje vselej popestrijo še s skromno pogostitvijo.
Zbral in uredil Jaka Šubic
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Nadškof Stanislav Zore je daroval sveto mašo ob slovesnem prazniku 600-letnice župnije.

Sled, ki ostaja

Eržen. Ker je bilo vreme vedro, nam je
kar zunaj postregel Boštjan Poljanšek z
Gostilne na Vidmu.

Ob pogledu na leto 2017, ki se izteka, bi lahko s svetim Frančiškom Asiškim zapel
Hvalnico stvarstva ali Sončno pesem: »Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi
hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nihče ni
vreden tebe imenovati.« Namesto soncu, luni, zvezdam, vetru in zraku, vodi, ognju,
zemlji … naj velja izraz hvaležnosti vsem, ki ste pripomogli, da smo dostojno proslavili šeststo let župnije Poljane.
Ob deseti obletnici kolesarskih romanj
in z mislijo na šeststo let fare se nas je
na Krištofovo nedeljo enajst kolesarjev
odpravilo proti Bodenskemu jezeru, da
dokončamo drugi del romarske poti v
Kelmorajn (Köln am Rhein), ki smo jo
začeli lani. Tako smo spravili pod streho
vse tri znamenite romarske poti, osvojene, seveda, s kolesom: Compostelo, Rim
in Köln.
Zadnjo nedeljo v juliju nas je na »sejmu«
pri sv. Križu obiskal ljubljanski pomožni
škof Franci Šuštar in blagoslovil trud za
obnovo podružnične cerkve zagretih župljanov, ki spadajo pod ta zvon.
Počitnice so minevale v znamenju priprav na izdajo nove knjige Stopinje v
času, ki je posvečena sedanji župnijski
cerkvi. Zapuščina dveh albumov s fotografskimi posnetki nastajanja cerkve
nas je dodatno spodbudila, da smo ob
sodelovanju več avtorjev in številnih fo-

tografij domačih fotografov sestavili tri
sklope. Pogledali smo v preteklost, omenili nekaj v spomin zapisanih Poljancev
in se ustavili v času, ki ga živimo. Naj se
zahvalim vsem društvom in ustanovam,
ki so se v knjigi predstavili in tako pustili svoje stopinje … Hvaležni smo tudi
Občini Gorenja vas - Poljane, ki nam je
z 2500 evri pomagala pri izdaji knjige.
Samo praznovanje častitljive obletnice
župnije, ki se je podaljšalo v duhovnokulturni teden, je natančno popisal Andrej Tušek na spletni strani.
V ponedeljek, 11. septembra, je maševal brat kapucin Matej Štravs. Pri maši
je prepeval Škofjeloški oktet pod vodstvom Andreja Žagarja, ki je v kulturnem delu sodeloval z dvema pesmima.
Pridružila se je glasbena skupina Planinca pod vodstvom Antona Kreka, Poljanski orgličarji ter Pevska sekcija Društva
podeželskih žena pod vodstvom Štefke

V torek je maševal brat kapucin, prav
tako domačin, Jurij Štravs. Pri maši
je sodeloval zbor in ansambel Alfa in
Omega pod vodstvom naše znane pevke
Nade Žgur in njenega moža Deča. Približali so nam svet ameriške duhovne
glasbe in njenih ritmov. Po maši so nam
priredili lep duhovni večer s pričevanji
in glasbo. Ker je deževalo, smo poskušali sire poljanske doline kar v dvorani
pod cerkvijo.
V sredo je daroval sveto mašo dr. Peter
Nastran, župnik na Koroški Beli. Povabili smo ga, ker njegovi starši živijo v
naši župniji. Pri maši je pel nam vsem
dragi in poznani mešani pevski zbor
Lubnik iz Škofje Loke pod vodstvom
Urbana Tozona in ob orgelski spremljavi gospoda Vojeta. Po maši so kar pred
oltarjem zapeli še nekaj ljudskih pesmi.
Po nastopu so nam postregli z domačim
kruhom in lovsko pašteto, darom Lovske družine Poljane.
V četrtek je maševal domačin Jože Dolenc, sedaj župnik v Leskovici. Pri maši
so zapeli in zaigrali člani klape Bonaca
iz Šibenika. Kulturni del so zaradi dežja
nadaljevali kar v cerkvi. Poslušalci so z
navdušenjem spremljali dalmatinske peVaščan ∙ december 2017 | 11
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smi. Po maši so nam postregli z dobrotami naših kmetij, z odličnimi salamami.
V petek je maševal domači župnik, pri
maši je pel domači otroški zbor pod vodstvom Barbare Robba. Sledil je koncert
članov ansambla Gašperji. Ker je bilo
slabo vreme, so prepevali in igrali kar v
cerkvi. Najbrž se še ni zgodilo, da bi kak
ansambel prikorakal pred oltar z Avsenikovo Golico. Ljudje so to sprejeli z navdušenjem in tudi vsa druga Avsenikova
glasba je bila zaigrana s spoštovanjem in
v slavo Bogu.

Poljanski romarju so romali v Kelmorajn.

Oktet Dragonarji iz Unca v uniformah stare Avstrije je
zapel na slovesni akademiji.

se je naredilo lepo vreme. Ob 12. uri je
nadškof Zore v spomin na praznovanje
šeststoletnice župnije v ožjem krogu blagoslovil novo kapelico pri Strojarju ter
se srečal z glavnimi načrtovalci in izvajalci del pri kapelici.

2400 evrov. Praznovanje šeststoletnice
župnije je pripomoglo k na novo prebeljeni fasadi pri farni cerkvi, beljenju notranjosti cerkve in k na novo, z granitom
obloženim stopniščem. Uničujoče poplave deloma že v letu 2010, dokončno
pa v letu 2014 so pustile znatne posledice tudi v farni cerkvi. Spodnji prostori
(bivalni in službeni) so bili dober meter
visoko zaliti z umazano vodo in blatom. Poleg uničene celotne opreme so
bile deloma poškodovane tudi arhivske
listine (kolikor jih je še bilo). Stene so
se napojile z vlago in začele plesneti, v
lesene podboje vrat se je naselila goba.
Ves vlažen omet je odbit, stene smo na
novo ometali s sušilnim ometom in jih
trenutno pleskamo. Električno napeljavo
smo v celoti obnovili in jo dvignili nad
raven poplav. Nameščeni so novi kovinski podboji. Občina Gorenja vas - Poljane nam je pri prenovi kulturne dediščine po javnem razpisu pomagala s 4500
evri, za kar smo prav tako hvaležni.

V soboto zvečer je bila svečana akademija. Slavnostni govornik je bil kapucinski pater dr. Metod Benedik, nastopili pa
so Dragonarji – moški oktet z Notranjske. Oblečeni so bili v uniforme stare
Avstrije. Vezno besedilo je brala Mateja
Tušek, pesmi Lojzeta Grozdeta je recitiral napovedovalec z Radia Ognjišče
Blaž Lesnik. Ker je bilo vedro, so nam
člani župnijskega pastoralnega sveta s
prostovoljci postregli domače pecivo
kar zunaj. Praznovanje smo končali z
ognjemetom s Kovčka.

Glavna prireditev je bila ob 15. uri. Kapelico je blagoslovil novi dekan g. Gregor Luštrek iz Gorenje vasi. Zapel je
domači cerkveni zbor, slovesnost pa je
z igranjem na citre polepšal Tomaž Plahutnik. Po kratki predstavitvi zgodovine
gradnje kapelice, ki jo je podal Anton
Krek, sta svoje delo predstavila še slikarka Maja Šubic in kipar Metod Frlic. Vsi,
ki so kakor koli prispevali k izgradnji kapelice, so dobili za spomin na svoje dobro delo delček oltarne mize. Pogostitev
v Kulturnem domu sta pripravila Valerija
Čibej in Janez Kloboves – bila sta tudi
člana iniciativnega odbora za izgradnjo
kapelice – ter Jani Bogataj. Veliko število navzočih ljudi je najlepši dokaz, da
so ljudje to spominsko kapelico, ki nas
bo spominjala na veliko obletnico fare,
vzeli za svojo.

V nedeljo je sv. mašo daroval ljubljanski nadškof Zore ob somaševanju več
duhovnikov iz škofjeloške dekanije.
Domači zbor pod vodstvom Irene Debeljak in ob pomoči Škofjeloškega okteta
je na orglah spremljal g. Voje. Izvajali
so mašo Pavla Dolenca s Četene Ravni.
Slovesnost so polepšale številne narodne noše. Po maši so prostovoljci postregli vse ljudi s kosilom kar zunaj, ker

Kar zadeva letošnjih obnov, naj omenim
podružnično cerkev sv. Križa, ki smo jo
znotraj prebelili in obnovili križev pot.
Pri sv. Volbenku na Logu smo položili
nov kamniti tlak (kombinacija kamna iz
Kamnitnika in z Lesnega Brda), vgradili nova macesnova okna ter notranjost
v celoti prebelili. Hvaležni smo Občini
Škofja Loka, ki nam je po razpisu za obnovo kulturnih spomenikov prispevala
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Naj sklenem. Veliko je napisanega na župnijski spletni strani, v tedniku Družina,
Podblegaških novicah, Gorenjskem glasu
… Najpomembnejše pa je to, kar se je zapisalo v naše srce in nas radosti, da bodo
tudi za nami ostale stopinje v času …
Začel sem s svetim Frančiškom, naj še
končam z njim: »Hvalite in poveličujte
mojega Gospoda in zahvalite se mu in
služite mu v veliki ponižnosti.«
                      
Jože Stržaj, župnik
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V Šubičevi hiši vse
bolj živahno
Šubičeva hiša je postala središče
pestrega dogajanja. V njej se poleg
razstav odvijajo različni kulturni
dogodki, delavnice, izobraževanja,
predavanja in različne vadbe. Prav
vsak lahko najde vsebino zase.
Upravljanje Šubičeve hiše z novim letom 2018 prevzema Zavod za turizem
in kulturo Poljanska dolina. Za vsebino dogajanja v Šubičevi hiši tako skrbi
Lucija Klemenčič ob strokovni pomoči
zunanjega sodelavca Borisa Oblaka in
Lucije Kavčič, ki je prevzela funkcijo
v. d. direktorice zavoda. Zavod je pričel
z umestitvijo pestre vsebine v sodelovanju z Zavodom O, ki prireja brezplačne
dogodke za občane. Tako so se v preteklem letu zgodile ustvarjalne delavnice:
izdelava okrasne blazine v tehniki batik, delavnica izdelave naravne kreme
za telo, predavanje o metodi EFT, dišeča
delavnica, Zdravje tiči v trebuhu, izdelava naravne darilne kozmetike, predstavitev pletarstva, cikel predavanj Mojce Vozel, tečaj portretne karikature in
druge. Delavnica o uporabi pametnega
telefona se je izkazala za zelo koristno
in jo bomo še kdaj ponovili. Pričele so
se odvijati tudi redne vadbe Gib za dušo
in telo ter brezplačni tečaj angleščine
za naše občane. Prijeten kulturni večer
smo preživeli tudi z bosanskim književnikom, literarnim kritikom in novinarjem Amirjem Talićem.
Razstave v galeriji Šubičeve hiše
Galerija Šubičeve hiše vsako leto gosti
kar nekaj razstav in tako je bilo tudi v
letošnjem letu. Glede na majhno zanimanje občanov za razstave smo število razstav nekoliko zmanjšali, a vseeno
ohranili pestrost, ki še vedno privablja
predvsem šolske skupine. Najodmevnejša razstava je bila zagotovo razstava
keramičnih izdelkov varovancev VDC
Škofja Loka, skozi leto pa so prostore
galerije obarvale še: Portreti Tita Nešovića, razstava stripov Bernarda Kolle, kolonija Iveta Šubica ob počastitvi
90 let od smrti Ivana Franketa z naslovom Potovanja in razstava Dunje Škofic
z naslovom Šepetanje duše. V programu

za prihodnje leto je že lep nabor razstav,
upamo pa, da se uspemo dogovoriti še
za kakšno več.
Maruša Košir zbira vsebino Šubičevih pisem, ki bo objavljeno v knjigi
pisem.
V sklopu projekta Kjer domujejo zgodbe
ob izteku leta pozornost posvečamo nastajajoči knjigi, kjer bodo predstavljena
izbrana Šubičeva pisma. Vsebino pripravlja Maruša Košir, ki ob tem ugotavlja:
»Iz pisem spoznamo odnos med družinskimi člani, ki je temeljil na spoštovanju in pomoči drug drugemu, vsakdanje
delo in težave, delovanje podobarske delavnice, šolanje otrok, njihovo doživljanje tujine in razmere med sorodniki in
prijatelji. Povezovalna vez med vsemi je
bil Štefan Šubic in ljubezen do očeta in
domače hiše se med otroki čuti tudi po
očetovi smrti, leta 1884.«
Knjiga naj bi izšla v začetku leta 2018, o
čemer bomo vsekakor obvestili javnost
na naših spletnih straneh, na novih spletnih straneh Zavoda Poljanska dolina in
drugih medijih.
Prihajajoče dejavnosti Šubičeve hiše
bodo usmerjene v programe za družine
Projekt Kjer domujejo zgodbe prinaša
novosti za vsebino Šubičeve hiše, ki bo

Razstava VDC Škofja Loka je požela veliko zanimanje.
(Foto: Lucija Kavčič)

v prihodnje vsebinsko še bolj prilagojena družinam in njihovemu ustvarjanju.
Projekt bo tekel v sodelovanju s projektnimi partnerji: Javnim zavodom Ratitovec, DUO Centrom, Muzejem Škofja Loka in Občino Žiri, ki vsi skrbijo
za kulturno dediščino v obliki različnih
muzejskih zbirk. Zbirka sama po sebi ni
dovolj, zato smo se odločili, da se zbirke obarvajo z zgodbami in naredijo zanimive za družine z otroki. Vse točke
smo med sabo povezali z enako grafično podobo, ki jo je izdelala Ana Basinn, izdelana bo enotna spletna stran,
promocijska zgibanka, ki bo ustvarjalno obarvana, za male nadobudneže pa
bojo na voljo pobarvanka in križanke. Z
obiskom vseh muzejev si bodo obiskovalci prislužiti tudi nagrado. Na ta način
bomo vzpodbujali kulturo in ustvarjalnost ter hkrati povezali vse sodelujoče
partnerje k usklajeni promociji. V nadaljevanju se bo predvidoma izvajal še
projekt Impresije Škofjeloškega, ki bo
še nadgradil skupno promocijo in vsebine kulturnih ustanov na Škofjeloškem.
Projekt je trenutno še v fazi potrjevanja,
partnerji pa upamo, da bo prijava uspešna. Projekt se bo začel izvajati v začetku prihajajočega leta.
Ogledi najavljenih skupin
Skozi vse leto so hišo obiskale številne
skupine. Največ je bilo osnovnošolskih
skupin ter upokojencev. Sama zgodba
hiše in pa odličen vodnik, Boris Oblak,
sta idealna kombinacija, ki zagotavlja,
da se skupine iz leta v leto vračajo. Tako
smo gostili: OŠ Stara Cerkev, OŠ Loški
potok, OŠ Dragomer - Log, OŠ Horjul,
OŠ Idrija, OŠ Solkan. Izvedli smo tudi
kulturni dan za naši domači šoli, OŠ
Poljane in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas. Skupine, predvsem upokojenske,
nam pripelje tudi turizem Škofja Loka.
Hišo je obiskalo tudi kar nekaj posameznikov in manjših zaključenih družb. V
sklopu kulturnega praznika je bil obisk
zelo velik, zato bomo imeli brezplačne
oglede tudi v prihodnjem letu. Pridružili jim bomo še kakšno ustvarjalno delavnico in predavanje.
Apartma v Šubičevi hiši bomo pričeli
resneje tržiti
Promocijo in trženje Šubičeve hiše z
novim letom 2018 prevzema Zavod Poljanska dolina, ki bo upravljal tudi z
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apartmajem Šubičeve hiše. Poizkusili bomo s trženjem preko Bookinga, ob
čemer se nadejamo, da se bo posledično povečalo zanimanje tudi za Šubičevo
hišo in njeno kulturno vsebino. Trenutno se apartma še malenkostno ureja in
opremlja, da bo primeren za nastanitev
gostov. V samo nastanitev želimo vplesti tudi zgodbo, ki bo zagotovo lepa dodana vrednost.
Trgovinica z izdelki naših lokalnih
ponudnikov
V sklopu Šubičeve hiše deluje simpatična trgovinica s spominki in darili naših
domačih rokodelcev in proizvajalcev.
V njej si tako lahko kupite kaj lepega
zase ali pa kot darilo vaši dragi osebi.
Na voljo so klekljani izdelki, keramika,
vitraž, leseni izdelki, slike, magnetki,
različen nakit, razni uporabni predmeti, jakne in majice z logotipom Poljanske
doline in drugi spominki.
S številnimi navdihi naprej
V prihodnost zremo optimistično in
predvsem z veliko mero ustvarjalnosti.
Veseli smo, da je hiša s pomočjo številnih dogodkov v zadnjem delu leta zaživela. V naslednjem letu se torej veselimo novih projektov, začetka oddajanja
apartmaja, velikih skupin ter vsakega
posameznika, ki bo prestopil prag Šubičeve hiše. Prav vsi ste več kot dobrodošli.
Naj omenimo še to, da je v zgornjem
nadstropju na voljo večnamenski prostor, ki kar kliče po različnih dogodkih.
Možen je tudi njegov najem za predavanja, izobraževanja, literarne in kulturne
večere in druge dogodke. V sodelovanju
s podjetniškim krožkom iz OŠ Poljane
pa snujemo tudi vsebino za otroške rojstnodnevne zabave. Tako da ste v zimskih mesecih vabljeni na praznovanje
rojstnega dne vašega otroka kar v Šubičevo hišo. Učenci bodo skupaj z mentorico pripravili različne tematike rojstnodnevnih zabav in poskrbeli, da se bodo
povabljenci kar se da zabavali in se ob
tem tudi kaj novega naučili.

Iz spominskega
skladišča o
Kulturnem društvu
v letu 2017
Predolga ne bom. Ne smem. Ne upam.
Da Vaščan ne bo že spet preveč s kulturo obtežen. Pardon, z umetnostjo.
(Za boljše razumevanje preberite letošnji uvodnik.)
Pa saj bi se ponavljala, če bi podrobnosti pisala. Mislim na kulturni praznik,
dan staršev, večer z orglicami na Vidmu, dan državnosti, oratorij, Miklavžev
večer, ki so v kraju stalnica že desetletja. Tako kot vselej nova pesem na staro
melodijo uglasbena … ali vsako leto isti
sod z isto sorto vina, ki je vselej nekoliko drugačno, odvisno pač od letine ali
pridelka. In še dobro, da ne trpimo žeje,
lakote, da so med nami še zanesenjaki,
ki mar jim je za dušni blagor kraja.
In kakšna je tokrat letina Kulturnega društva? Da bi hvalili se z obilico,
ne gre. Če vprašate po kakovosti, vam
bomo rekli: sredina ‒ nekaj vsakdanje
namiznega, nekaj suho trpkega in nekaj sladko desertnega. Česa več, preveč,
česa manj, premalo … prepuščam sodbo vam, ki ste dogodke spremljali in jih
v svoj spomin, verjamem, vestno, s tinto
finega okusa zabeležili. Tudi moj jih je.
A moj spomin ni najlepše uskladiščenje,
kaj šele sistematično urejen arhiv, zato

mi ne zamerite, če bom iz njega tokrat
potegnila, kar mi je prikladno, na dosegu roke. Naj pobrskam, torej.
Spomnim se v februarju Maka Sajka,
moža v častitljivi beli bradi, že na pogled umetniškega diha, ki je z Bernardo
Jesenko Filipič v pogovoru pred nami ‒
poslušalci ‒ nastopil z oživelimi spomini iz sveta dokumentarnega filma. Njegove oči so v ustvarjalni vnemi gledale
pogosto tja, kamor se ni smelo. Videle
so brez olepševanja več, videle so stvarnost na umetniški način in videle pomembnejše. Spomnim se ob koncu prireditve skritega sramu, ker nisem med
nami dotlej poznala filmov niti avtorja
svetovnega slovesa.
Spomnim se zgodaj spomladi vrveža
nemirne mladine. Na odru, pod odrom,
za odrom, povsod je migetalo, čebljalo,
žlobudralo. Kot bi gledališče imelo mlade. Potem so odrasli rekli: »Začenjajo
se vaje!« in mladostni Babilon se je kakor ustavil. Le odru je življenje teklo dalje, ki – naj poudarim – zasluži si aplavza: za uspehe za nazaj (za uprizoritve
Ostržka, za odigrane odlomke iz Cvetja v jeseni, za dramsko uprizoritev na
Miklavžev večer) in tudi v spodbudo za
naprej.
Ne vem točno, od kod in kdaj me je dosegla vesela vest, da glasbena skupina Planinca še vedno poje. A spominu,
ki mi pravi, da je letos trikrat nastopila, prav zares verjamem. Številka pa se
je povzpela, ko preštevam nastope Poljanskih orgličarjev. Okrog dvajset. Med
njimi močno izstopa Mokronog, nastop

Lucija Kavčič,
v. d. direktorice Zavoda Poljanska dolina

Z avtorji o knjigi in poljanskem narečju, ki ga je izvrstno vodila Minka Mlakar.
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na festivalu Ah, te moje orglice, ki je
dal Orgličarjem tudi domačega aplavza
vredno srebrno plaketo. Čestitamo.
O, kaj pa je tu? Ta spomin je pa še svež,
skoraj topel. Diši po medenjaku. Preberem napis: Sto let od prve objave Cvetja v jeseni. »Kar je pred sto leti izšlo,
zakaj ne bi še v naših časih, ob prazniku stoletnice?« morda razmišljal je Andrej, ko je v spomin na Tavčarjevo Cvetje rojaku postavljal spomenike. Prvi,
največji, v tiskani obliki dobi se na policah skoraj vsake knjižnice. Vprašajte
po Herzogovi dramatizaciji Cvetja v jeseni v poljanskem narečju in dobili boste Tavčarjevo knjigo, v razširjeni obliki ozaljšano z vinjetami, ilustracijami,
Majine umetniške veščine.
Drugi spomenik, izveden v sodelovanju
z občino in krajevno skupnostjo, spominjal je na Kristusov pasijon ali na življenje samo. Strma pot na Blegoš, na poti
množica, vmes postaje, na njih prizori
izmite lepote, trpljenja, ljubezni, hrepenenja Tavčarjeve Mete, Janeza, starke
Luce, hlapca Denijela in dekle Lize. In
na vrhu konec, ki je: izpolnjena ljubezen, smrt.
Stoji še tretji spomenik. V filmski obliki. Vrtel se je na platnu v Poljanah (na
prireditvi ob predstavitvi knjige Cvetje
v jeseni) in v Gorenji vasi (na osrednji
občinski prireditvi v prepletu z igranimi prizori). Trdi zven gorenjske govorice (odlomki Klopčičevega filma) je stal
ob mehki melodiji poljanskega narečja
(posnetki Herzogove dramske uprizoritve Cvetja). Mestoma kar speče, ko
poslušamo Poljanci v tuji gorenjski govorici naše domače Cvetje. Le zakaj je
moral Klobčič v prekrasnem kultnem
filmu napraviti Poljancem to gorje?
Zaključim naj drugače, lepše, obetavnejše. Kulturno društvo se letos spet
veseli občinskega priznanja, pravzaprav plakete, na kateri piše: Andrej Šubic prejme plaketo Občine Gorenja vas
- Poljane za obsežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah.
Čestitamo in še tako naprej.
Jerneja Bonča

Udarni vozili MAN TGA 18,480 AC 1660 in MAN GVV2 na vaji pri Klobovsu v Poljanah

Ob koncu
petletnega
obdobja v
gasilskih vrstah
Mineva pet let, ko je sedanje vodstvo gasilskega društva prevzelo vajeti v svoje roke. Bilo je pestro obdobje z veselimi ter žalostnimi trenutki.
V začetku petletnega obdobja smo
si zastavili načrt, ki smo ga v večji
meri tudi izpolnili. Ostala nam je le
velika želja po povečanju gasilskega
doma, vendar pa se je ta zaradi protipoplavne zaščite v Poljanah, ki naj bi
jo zgradili v naslednjih letih, za nekaj
časa oddaljila.
Vsekakor nam v spominu najbolj ostaja leto 2014, ko smo praznovali 120-letnico našega obstoja ter jo tudi uspešno
proslavili. To leto je prineslo tudi nemalo težav. V začetku leta žled, ki je veliko težav povzročil v sosednjih krajih, v
jeseni pa je narava z vodno ujmo pokazala moč v Hotoveljski grapi ter okolici.
Leto, ki se ga ne da pozabiti.
Po odplačilu zadnjega obroka za avtocisterno smo več denarja namenili za
operativne gasilce. Dokupili smo nove
zaščitne obleke, AED, toplotno kamero,
opremo za tehnično reševanje … Naša
operativna enota, ki je osrednja enota v
občini Gorenja vas - Poljane in šteje 38
članov, ima sedaj večino opreme, ki jo
potrebuje za uspešno delovanje. Želje še

vedno ostajajo. Poleg osnovnih dejavnosti, ki jih opravljamo, smo pričeli še z izvažanjem na prometne nesreče, z ekipo
prvih posredovalcev priskočimo na pomoč pri zastoju srca, z ekipo za reševanje sodelujemo tudi s smučiščem Stari
vrh v primeru, da sedežnica obstane za
dalj časa.
Vsekakor ne moremo mimo dela z mladimi. V Poljanah imamo odlično ekipo mentorjev, ki z 80 mladimi dosega
odlične rezultate na vseh ravneh gasilskih tekmovanj. Skoraj vsako leto se
naši mladi uvrstijo na državna tekmovanja, kjer dosegajo odlične rezultate.
Klub temu da z mladimi delamo dobro,
opažamo, da jih je vedno težje obdržati
v gasilskih vrstah. Po prestopu iz osnovne v srednjo šolo se zanimanje za gasilsko dejavnost opazno zmanjša. Ko iščemo vzroke, zakaj je tako, pridemo do
spoznanja, da imajo mladi na voljo nemalo privlačnih dejavnosti, izogibajo se
odgovornosti ali pa preprosto rečejo: se
mi ne da. Težavo je torej treba obravnavati širše, zadeva namreč celotno družbo, njene vrednote in ravnanja.
V tem obdobju smo v pogon ponovno
spravili naše starejše gasilce, ki se radi
vračajo v gasilsko društvo. Udeležujejo se tekmovanj, raznih družabnih dogodkov, radi pa priskočijo na pomoč pri
organizaciji prireditev, ki jih organizira
naše društvo vsako leto.
Podobno je z našimi članicami, ki prav
tako sodelujejo na vseh nivoji društva.
Pohvalimo se lahko, da našo operativno enoto sestavljata tudi dve članici.
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Poljanski gasilci, kolesarji, na startu kolesarskega kroga po gasilskih domovih v občini

Gasilci organiziramo nemalo dogodkov
v krajevni skupnosti, od kresovanja, veselic, koncertov do kulturnih prireditev.
Organizacija prireditev vzame nemalo časa z iskanjem vseh dovoljenj, ki v
zadnjem času presegajo že meje razumnega. Poleg tega so cene nastopajočih za naše razmere dokaj visoke. Zato
se nam postavlja vprašanje o smotrnosti izvedbe teh prireditev, posebno če se
zalomi še pri obisku. Morda bo kdo rekel, da organiziranje prireditev ne sodi
med osnovno gasilsko dejavnost in bi se
ji gasilci lahko tudi odpovedali. Toda za
drago gasilsko opremo skromen gasilski proračun ne zadostuje. Dodatna denarna sredstva si društvo poskuša pridobiti prav z organizacijo omenjenih
prireditev.
Kljub vsem težavam, s katerimi se srečujemo, se bomo gasilci še naprej trudili in priskočili na pomoč vsakemu, ki jo
potrebuje.
Ob zaključku petletnega mandata se zahvaljujem vsem, ki ste nam stali ob strani ter nas podpirali. Vsem članom hvala
za vaš trud ter prosti čas, ki ga vlagate, da lahko uspešno delujemo. Ob prihajajočih praznikih pa vam želim obilo
zdravja in sreče.
Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ!
Janez Oblak, predsednik PGD Poljane
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Ob koncu
20-letnega
operativnega dela
v gasilski enoti
Gasilsko društvo je v nizu različnih
društev nekoliko posebno. Ima večjo odgovornost, posebno njena operativna enota, od katere se pričakuje
ustrezen odziv na različne nepredvidene dogodke, predvsem ob elementarnih nesrečah. Ostala društva dejavnosti lahko načrtujejo, prilagajajo
času posameznikov, izbirajo najustreznejše termine, prestavljajo dogodke
itd. Pri gasilcih za večino dogodkov to
ni mogoče, preprosto se zgodijo. Izjema so le izobraževanja, te lahko načrtujemo vnaprej.
Zagotovo vsak član tako ali drugače doprinese k dobremu slovesu, ki ga društvo ima. Nemogoče je popisati vse podrobnosti, ki se morajo sestaviti, da tako
velika organizacija dobro deluje.
Sam že od leta 1998 v društvu opravljam delo poveljnika, ki je odgovoren
za intervencijsko pripravljenost gasilske
enote, organizira in nadzira strokovno
usposobljenost, skrbi za kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote, odgovoren je za operativni načrt društva, skrbi za brezhibnost zaščitne in reševalne
opreme, za izboljšave pri tehnični opremljenosti, za disciplino, poveljuje pri izvajanju intervencij in nadzoruje izvaja-

nje povelj, skrbi za varstvo pri delu pri
opravljanju gasilske službe in še in še.
Z ozirom na zahtevnost vodi intervencijo. Presoditi mora in sprejeti pravilne
in pravočasne odločitve ter jih posredovati strokovno usposobljenim sodelavcem. Med intervencijo spremlja dogajanje in po potrebi okrepi, prerazporeja
operativce oz. spremeni potek akcije. V
primeru, da sodeluje pri intervenciji več
gasilskih društev, poveljnik skrbi za koordinacijo. Od znanja, izkušenj in sposobnosti sprejemanja hitrih in pravilnih
odločitev poveljnika je odvisna uspešnost intervencije.
Moji začetki v vlogi poveljnika gasilskega društva v Poljanah niso bili lahki.
V tistem času je bilo veliko sprememb
na področju delovanja gasilstva. Za naše
društvo še posebej, saj smo kot osrednja
enota v občini prevzeli vodilno nalogo.
Začeli smo s 15 operativnimi člani. Za
enoto tretje kategorije, ki mora imeti po
pravilu gasilske službe najmanj 32 članov, in za osrednjo enoto v občini je bila
to takrat velika odgovornost. Začeli smo
z izobraževanji članov, prizadevanji za
nabavo nove opreme, saj je bila prejšnja
že zastarela in izrabljena. Napredek se
je obrestoval, saj smo v kratkem času
izpopolnili članstvo za delo v operativni enoti. To je bilo tudi glavno vodilo v mojem dvajsetletnim delovanju, da
v operativno enoto pripeljemo čim več
mlajših članov, ki so pripravljeni delati v enoti.
V času pred dobrimi dvajsetimi leti je
imel gasilec delovno obleko, ki ni zagotavljala nikakršne zaščite. »Zaščitni čevlji« so bili gumijasti škornji, roke pa so
ščitile navadne delovne rokavice. Nekdanja vozila so bila neprimerna za hribovit teren naše občine. Zgodilo se je,
da so gasilci prišli na kraj prepozno prav
zaradi težav s prevozom. Po ustanovitvi
občin se je iz leta v leto posodabljal vozni park, kakovost zaščitne opreme se je
izboljševala, raven usposobljenosti gasilcev je vedno višja, a zlasti potem, ko
smo se začeli usposabljati v Centru za
usposabljanje gasilcev na Igu. V veliko
pomoč pa nam je tudi regijski center za
obveščanje Kranj, ki nas v trenutku, ko
izvozimo na intervencijo, seznani z dogodkom in lokacijo.
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Danes je gasilec opremljen in usposobljen za vsakovrstne intervencije, saj
so ob predpostavki zadostnih finančnih sredstev na trgu zelo izpopolnjeni osebna oprema, delovni pripomočki,
moderna in zmogljiva vozila. S sodobnim načinom obveščanja smo reakcijski
čas zelo zmanjšali. Od 38 operativcev,
ki imamo pozivnike v poljanski gasilski enoti, je ekipa okoli 12 do 15 članov
v povprečju v 3–5 minutah pripravljena
za intervencijo.
Uorng klan v škotskem višavju na prelazu med vasjo Laggan in mestom Fort Augustus

Letno imamo okoli dvajset intervencijskih izvozov, ki pa se zelo razlikujejo
med sabo. Srečujemo se z vsemi vrstami požarov na stanovanjskih in poslovnih objektih, v naravi in na vozilih, prometnih nesrečah. Intervencije izvajamo
tudi ob poplavah, plazovih, manjših nesrečah. Aktivirajo nas tudi za iskanje
pogrešanih oseb, utopljencev, nesrečah
v gozdu in manj pomembnih, kot so odpiranje vrat ob izgubi ključev ipd. V zadnjih dveh letih smo se dejavno vključili
v sistem prvih posredovalcev, ki je nekakšna podaljšana roka nujne medicinske pomoči. Znanje in licenco za prve
posredovalce je iz naše enote pridobilo
kar 22 članov.
V času mojih štirih mandatov je bilo
veliko intervencij. Mnogokrat je težko
reči, da je akcija uspešna, vendar pa je
nepopisno dober občutek, če rešiš življenje človeka ali premoženje krajana.
Zmeraj pa ni tako in se je tudi že zgodilo, da smo pri požaru reševali osebo,
ki je ostala v stanovanju, pa smo, žal,
bili prepozni. Takšen dogodek še dolgo
»hodi« s tabo, še dolgo te črviči, mori
z vprašanjem: zakaj nas niso poklicali
prej, da bi lahko še pomagali. Pri vseh
dejavnostih, tako na vajah kot na intervencijah, pa je obenem stalno prisotna
tudi misel in skrb za tovariše, ki izvršujejo naloge. Ob koncu 20-letnega operativnega dela v društvu lahko zaključim
svojo misel: delo je bilo odgovorno, včasih težko, a vredno truda.
Matjaž Rudolf,
poveljnik PGD Poljane

Skavti v Poljanski
dolini
Steg Poljanska dolina 1
Blegaš, Sora, svina! … Polanska dolina!
V zadnjem letu smo se skavti podali na
mnogo dogodivščin in marsikaj doživeli. V decembru smo, kot vsako leto,
ponesli lučko miru po naših župnijah,
obiskali starejše občane ter se z njo podali tudi na Blegoš. V februarju smo se
med zimskimi počitnicami odpravili na
krajše zimske tabore, kjer ni manjkalo iger, smeha, druženja in ustvarjanja
novih spominov. V postno-velikonočnem času smo izdelovali butare. Naredili smo tudi butaro velikanko, ki je
nato stala pred cerkvijo svetega Tilna v
Javorjah.
Seveda pa ne smemo pozabiti na poletne tabore. Teh se otroci najbolj veselijo,
od voditeljev pa zahtevajo največ časa
in truda, saj je za dober tabor potreben
dober načrt. Ob veselju in navdušenju
otrok je ves ta trud poplačan, saj skupaj
z mladimi skavti uživamo tudi njihovi
voditelji.
Volčiči in volkuljice so se na poletni tabor odpravili na Vrh Svetih Treh Kraljev. Skozi svet risank so ustvarjali, se
igrali in spoznavali naravo. Tabor so
popestrile vodne igre, peka hrenovk,
spanje v šotorih, nočna igra ter seveda
dobra družba.
Izvidniki in vodnice so letos odšli v
Radovljico na Kvajdej 2017. To je tra-

dicionalni tabor gorenjskih čet, ki je letos potekal že petič. Na Kvajdeju so se
srečali izvidniki in vodnice, popotniki
in popotnice ter njihovi voditelji iz kar
12 gorenjskih stegov. To so bile čete iz
Poljanske doline, Domžal, Homca, Komende, Breznice, Kamnika, Kranja, Žirov, Škofje Loke, Radovljice, Železnikov in Moravč. Skoraj petsto skavtov je
v Radovljici taborilo od 17. do 23. julija 2017. Geslo tabora se je letos glasilo:
»Gora ni nora! Noro je na poti, odgovorno se je loti!« Osnovni namen tega
tabora je druženje gorenjskih skavtov,
ki preko zanimivega programa, dejavnosti in katehez spodbuja mlade k razmisleku o odgovornosti do sebe, skavtstva in družbe. Naši skavti so na taboru
uživali, se učili novih veščin, pridobivali uporabna znanja in sklepali nova
prijateljstva. Najpomembneje pa je, da
so se domov vrnili polni skavtskega
duha in lepih spominov.
Klanovci so se letos podali na potovalni tabor na Škotsko. Ogledali so si
kar nekaj mest, med drugim London,
Edinburg in Glasgow. Tri dni so potovali od mesta Laggan do jezera Loch
Ness v Škotskem višavju, kjer na poti
ni trgovin, preverjeno pitne vode ter
stranišč – spremljali so jih le neskončni travniki in polja, potoček in na vsake
toliko časa kakšna ovca ali krava. Čeprav so te tri dni živeli na kruhu, mesu,
testeninah ter juhi iz vrečke, je bila to
nepozabna izkušnja, saj so, kot pravijo,
zares videli vse lepote Škotske ter se še
bolj povezali kot klan. Nekaj dni kasneje so se tudi povzpeli na najvišji vrh Velike Britanije – Ben Nevis, ki pa je vseeno nižji od Blegoša!
Klara Demšar
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Športno društvo
Poljane v letu 2017
ŠD Poljane je v februarju 2017 zamenjalo svoje vodstvo. V upravnem odboru delujejo podpredsednik Gašper
Debeljak, blagajničarka Sabina Podobnik, tajnica Tina Grebenc Kokalj
in vodje sekcij Aleš Hren, Gašper Mesec, Primož Oblak, Primož Drnovšek
in Miha Pustavrh. V svojem nagovoru je Gašper Klinec, ki je stopil na
predsedniško mesto namesto Davida
Oblaka, poudaril, da mu je funkcija
vsekakor velik izziv, veselje in čast.
Društvo kot samo ima veliko dejavnosti, od šaha do Blatfejsta.

Ema Klinec, poletna državna prvakinja 2017
(Foto: Gašper Klinec)

Tako kot v preteklih letih smo v domačem kraju organizirali več odmevnih
športnih dogodkov: Viskoški tek, Švicbol, kolesarsko dirko in kot največjo prireditev na dolini Blatfejst, na katerem se
je ponovno udeležilo več kot 800 tekmovalcev. Več o samem delovanju sekcij lahko preberete v nadeljevanju.
Blatfejst
Blatfejst je naša največja prireditev in
na njej smo ponovno dokazali, kaj vse
zmoremo Poljanci. Več kot 800 navdušenih tekmovalcev je preteklo traso z 19
ovirami. Med samim tekom pa smo z
blatnimi ovirami poskrbeli in upravičili
ime Blatfejst, saj ni bilo tekmovalca, ki
ne bi bil blaten. Z lesenimi ovirami smo
nekoliko utežili samo traso. Tekmovalci
so se prvič povzpeli do zastave na Kuclju, kjer so lahko za nekaj časa uživali
v prekrasnem razgledu na Poljane z Blegošem v ozadju. Največje zanimanje je
bilo znova na Soteski pogumnih, kjer so
se udeleženci lahko spustili po ˝drči˝ in
uživali v hitrosti do 40 km/h. Na koncu je sledil še zabavni del z Ansamblom
Ikebana, ki se je zaklučil v zelo dobrem
vzdušju. Zahvala za uspešno izvedbo
prireditve gre vsem, ki so kakor koli pomagali, posebno prostovoljcem.
Skakalna sekcija
Skakalna sekcija v letošnji sezoni ni stala križem rok. Dejavni smo bili v poletni in zimski sezoni. Dokaz za to je lepa
bera dobrih rezultatov. V zimski sezoni 2016/2017 smo osvojili dva zelo od18 | Vaščan ∙ december 2017

Marcel in Nika z ekipo veseli naslova ekipnega
državnega prvaka do 18 let (Foto: Jernej Kumer)

mevna rezultata. Ema Klinec je bila 5.
na svetovnem prvenstvu v Lahtiju, njen
uspeh pa je s 13. mestom dopolnila Nika
Križnar. Ema in Nika sta na poletnem
članskem prvenstvu osvojili 1. in 2. mesto. Skupaj z ekipo sta postali tudi državni prvakinji na mešani ekipni tekmi.
Marcel Stržinar je postal državni prvak in zmagovalec skupnega seštevka
pri mladincih do 16 let. Nika in Marcel
sta z ekipo mladincev do 18 let postala državna prvaka v Planici. Prav tako
imamo nekaj mlajših skakalcev, ki pridno trenerajo in zelo odlično tekmujejo.
Skakalna sekcija je tako rekoč podružnica smučarskega skakalnega kluba
Alpina iz Žirov.
Floorball sekcija
V lepem in sončnem vremenu, z izjemo
kratkotrajne popoldanske plohe, se je
turnirja 12. Švicbola udeležilo 19 ekip,
večinoma iz Poljanske doline, Škofje
Loke, prišle pa so tudi ekipe iz Ljubljane in Zgornjesavske doline. Na koncu

sta se za prvo mesto ter osvojitev prehodnega pokala pomerili ekipi Hipijev
in Debilkotov. V izjemno izenačenem
obračunu so po izvajanju kazenskih
strelov daljši konec potegnili Debilkoti. Najboljši strelec turnirja je bil Sašo
Bizjak iz ekipe Lord A.G.C.#9, med
ženskami pa je največ zadetkov dosegla
Karin Žavbi iz ekipe Brezimenski. Polanska Banda je še enkrat uspešno združila slovensko floorball družbo, za katero menimo, da je bila več kot zadovoljna
z organizacijo. K boljši izvedbi turnirja
pa gre poleg članov in članic FBK Polanska banda velika zahvala tudi vsem,
ki so na kakršen koli način pomagali pri
organizaciji. Zagotovo se ponovno vidimo naslednje leto. Članski ekipi sta se
v avgustu tradicionalno udeležili največjega turnirja na svetu v Pragi. Fantje so
s svojo borbeno igro izenačili najboljši slovenski rezultat na tem turnirju. Izmed 128 amaterskih ekip so prišli med
32 najboljših. To je do takrat uspelo le
eni slovenski ekipi. Dekleta so prav tako
prišla med 32 najboljših ekip, kar je zelo
lep uspeh. Poljanski floorballisti že kar
nekaj časa krojijo sam vrh slovenskega
floorballa in tako bo tudi v prihodnje,
za kar bodo poskrbele članske in mlajše
generacije, ki pridno trenirajo večkrat
tedensko v telovadnici OŠ Poljane. Vse,
ki bi se radi preiskusili v tej igri, pa lepo
vabimo, da nas obiščete na spletni strani
www.polanskabanda.si ali nas kontaktirate po facebooku na strani Polanska
Banda, kjer boste izvedeli vse potrebne
informacije.
Kolesarska sekcija
Sedemnajsta kolesarska dirka iz Poljan
na Stari vrh je za nami, izpeljali smo jo
zelo uspešno, saj so dirko vsi udeleženci zapuščali veseli in zadovoljni. 15. 7.
2017 se je dirke udeležilo 131 tekmovalk in tekmovalcev. Prvič je zmagal
Dean Bratuš iz Idrije, pri ženskah pa
Maja Škrlj iz Vipave. Dirka je štela za
občinsko prvenstvo in za Pokal Polanskih puklov. Občinski prvaki so postali
Miha Alič, Jaka Trček, Aleš Hren, Simon Alič, Marko Pustovrh in Franc Peternelj.
V sekciji smo z rezultati naših kolesarjev v letu 2017 zelo zadovoljni, Tilen Potisk je nastopal predvsem v vzponih po
Sloveniji, dobro se je odrezal na dirki na
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tujemo ohranitev obstoječega števila
turnirjev, ponovitev simultanke na Golem vrhu ter izvajanje nadaljnjih dejavnosti za promocijo šahovske igre.

Zmagovalci kolesarske dirke Stari vrh (Foto: Tilen Harc)

Katarino z drugim mestom in dirki na
Javorč, kjer je bil tretji, na dirki na Lubnik je bil osmi, v Voklem pa deveti.
Miha Alič je imel zelo dobro sezono,
predvsem v Italiji, saj je dočakal svojo
prvo zmago v absolutni konkurenci v
Faedisu, prvi je bil še na zadnji dirki v
Pantianicu in odličen tretji na maratonu
Corsa per Haiti. V Sloveniji je na Mali
Franji že tretjič zapored zasedel drugo
mesto, 5. mesto je zasedel na dirki na
Stari vrh in Pasjo Ravan.
Aleš Hren je letos postal državni prvak
v kategoriji masters na dirki Argonavtski maraton, zmagal je še na več dirkah, in sicer na Maratonu Franji, na cestni dirki v Voklem, zelo dobro mu je šlo
tudi v vzponih, saj je zmagal na dirkah
na Stari vrh in Javorč, na Lubnik je bil
drugi ter tretji na dirki na Pasjo ravan in
Blegoš. V Italiji je imel odlično sezono,
saj je zmagal v Canevi in na maratonu
Corsa per Haiti, drugo mesto je osvojil
na dirki v Pantianicu, Reana del Rojale in Faedis.
Miha in Aleš sta se udeležila tudi petetapnega Gira del Friuli, letos je potekal
v zelo močni konkurenci z močno zasedbo ekipe Tuš Mobil. Aleš je po petih
etapah na koncu zasedel res odlično 9.
mesto, Miha pa 16.

pila Športna zveza Škofja Loka, s katero smo izpeljali več turnirjev, ki so šteli
tudi za točkovanje Športno rekreativnih
iger Škofja Loka 2017. V navezi z edinim delujočim šahovskim klubom s tega
območja, Šahovskim klubom Kolektor,
smo izpeljali lep turnir v Idriji, z Javnim
zavodom Ratitovec pa zelo dobro obiskan turnir v Železnikih. Skupno število izpeljanih turnirjev v letu 2017 je tako
osem, poleg zgoraj navedenih še v Poljanah, Gorenji vasi, Žireh, Škofji Loki ter
na Starem vrhu. Skupno se je turnirjev
povprečno udeleževalo več kot 30 igralcev na turnir, skupaj več kot 60 različnih igralcev z našega območja ter tudi
iz ostalih delov Slovenije, celo iz Rusije in Hrvaške. Po udeležbi je ciklus tako
postal eden številčnejših amaterskih šahovskih tekmovanj v tem delu Slovenije.
Skupaj z balinarskim praznikom v utrdbi na Golem vrhu je bila 18. 11. 2017 izpeljana tudi repriza šahovske simultanke izpred petih let, med FIDE mojstrom
Srečkom Kolarjem in igralci Poljanske
doline. Tudi tokrat je ob odsotnosti najboljših poljanskih igralcev premočno
zmagal Kolar. V naslednjem letu načr-

Tekaška sekcija
Tekači smo vztrajni ljudje in zato dejavni v vseh letnih časih na redni tedenski
vadbi v poljanski telovadnici ali v okoliški naravi. Kar lepo število naših tekačev se je letos preizkusilo na večjih tekaških prireditvah: Istrski maraton ob
slovenski obali (21 oz. 42 km) – deset
naših tekačev; 100 milj Istre (42 oz. 69
km) – štirje naši tekači; 19. Visoški tek;
Tek štirih mostov v Škofji Loki; Gorski
maraton štirih občin v Podbrdu; 22. Ljubljanski maraton – 25 naših tekaščev).
Nekateri od njih so tekli tudi na cestnih
in gorskih tekih na Gorenjskem in Primorskem.
Množična prireditev z najdaljšo tradicijo v našem društvu, 19. Visoški tek, je
ponovno postregela s krasnim vremenom ter športnimi boji. Tekmovanja, ki
je štelo tudi za občinsko prvenstvo, se je
udeležilo 269 tekačev, od tega kar 162
tekačev iz naše občine. Najmlajši so se
pomerili v desetih starostnih kategorijah, tekli so po sedaj že ustaljeni progi,
ki vodi okrog obeh Tavčarjevih dvorcev
na Visokem.
Absolutna zmagovalca sta postala Tajda
Bogataj (Sportka) in Gregor Kustec (ŠD
Osovnikar), ki je ubranil lansko zmago.
Prihodnje leto, 26. maja 2018, v Športnem društvu Poljane prirejamo že 20.
izvedbo Visoškega teka. Potrudili se
bomo, da bo prireditev nekaj posebnega.
Zbral in uredil Gašper Klinec

Šahovska sekcija
Četrta ponovitev ciklusa šahovskih turnirjev za Pokal Poljanske doline Simplygood 2017 se je v letošnjem letu razširila z območja Poljanske doline tudi na
Idrijo in Železnike in tako zaokrožila
šahovski utrip v tem delu Slovenije. K
izvedbi turnirjev je v veliki meri pristoNajhitrejši na 19. Visoškem teku
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Cempinovci
dejavni celo leto
V okviru plezalnega društva Cempin
se izvajajo raznovrstne dejavnosti skozi celo leto. Poleg alpinistične sekcije so
v društvu dejavni tudi pohodniki, turni smučarji, gorski tekači in turni kolesarji.
Za varno pot v visokogorje se je treba temeljito pripraviti, da je tura zanimiva in
predvsem varna. Da zmanjšamo število
napak in nesreč, lahko največ naredimo
sami s pridobitvijo potrebnega znanja in
pravilnega rokovanja z opremo. V plezalnem društvu Cempin je bila prav s
tem namenom ustanovljena alpinistična
šola, v okviru katere tečajniki pridobijo vsa potrebna znanja za varno obiskovanje gora. Alpinistična šola za pridobitev naziva Starejši pripravnik poteka že
peto leto zapored. V dvoletnem programu tečajnik pridobi potrebna znanja za
plezanje v skalnih, lednih, snežnih smereh ter osnove gibanja po ledeniku. Za
pridobitev naziva starejši pripravnik je
potrebno opraviti izpite vrvne tehnike,
športnega plezanja, reševanja padlega v
navezi in zimske tehnike.
V letu 2017 je bilo opravljenih veliko
vzponov in turnih smukov, med katerimi najbolj izstopa plezanje četverice na
znameniti Matterhorn po Levjem grebenu (Matterhorn via Liongrat). Vzpon
so opravili v dveh dneh, celotna tura pa
je trajala štiri dni. V društvu potekajo
tudi družabne dejavnosti, kot so tradicionalni kostanjev piknik v Paklenici,
krst novopečenih pripravnikov, piknik
ob zaključku alpinistične šole ter druge
dejavnosti, povezane z delovanjem društva.
V zadnjih nekaj letih pod okriljem našega društva poteka tudi plezalna šola
za šolske in predšolske otroke. Število
otrok vsako leto narašča, za kar so zaslužni predvsem naši odlični plezalci, ki
so že vrsto let v samem vrhu svetovnih
tekmovanj. V našem društvu so že tretje leto zapored tri velike skupine otrok,
od tega ena tekmovalna ter dve mlajši.
Otroci se udeležujejo tekem zahodne
lige, naš cilj pa je vsekakor tudi ude20 | Vaščan ∙ december 2017

Zadnji raztežaj pod vrhom 4478 m visokega Matterhorna

ležba na tekmovanjih državnega prvenstva. Treningi skupin potekajo v prostorih KD Poljane ob torkih in četrtkih po
uro in pol, pod vodstvom trenerjev Anje
in Robija Buha. Ker se število otrok z
izjemno željo po plezanju vsako leto
veča, je zelo pomembna inovativnost,
intenzivnost ter razgibanost treningov.
Trenerja skrbita, da so treningi kar se da
zanimivi, da se otroci vsakič kaj novega
naučijo, izboljšajo svoje predhodno znanje ter navsezadnje, kar je najpomembnejše, da v plezanju uživajo. Za naše
najmlajše plezalce je ključnega pomena tudi igra, zato se jim plezanje poskuša prikazati predvsem skozi igro. Pomembni pa so tudi dejavniki, ki vplivajo
na učinkovit in razigran trening, zato je
bila letos izvedena popolna prenova plezalne stene, na kateri se izvajajo treningi. Naša največja želja je spodbuditi
otroke k želji po plezanju samem in ne
le k tekmovanju, zato se v društvu trudimo, da so predvsem v lepem vremenu
treningi organizirani v naravnih pleza-

liščih. S tem namenom je bil že dvakrat
organiziran plezalni tabor, kjer pa nam
je vsakič zagodlo vreme, zato smo bili
primorani treninge izvesti na umetnih
stenah, vendar v veliko večjih plezalnih centrih, kakor smo jih vajeni. Veselje otrok je bilo neizmerno, zato se tudi
v našem društvu prizadevamo za širitev plezalne stene v nove, večje prostore, kar se nam obeta v prihodnjih letih.
Če želite pridobiti znanje s področja plezanja, varne hoje v gore in alpinizmu,
ste vabljeni, da se nam pridružite.
Zbral in uredil Peter Oblak
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Oborožen Poljanec
na poti skozi gozd
zavije Na Videm –
lovska je ta
Letos slovenski lovci praznujemo 110
let svojega delovanja, poljanski lovci pa smo lani praznovali 70 let ustanovitve Lovske družine. Čeprav smo
v lokalnem prostoru aktivno prisotni
že dolgo časa, opažamo, da naše delo
ljudje in lastniki zemljišč zelo slabo
poznajo. Pogosto se sliši, da je lovec
nekdo, ki vzame puško, gre v gozd,
ustreli prvo žival, ki jo vidi, potem pa
ga pot pelje v gostilno.
V nadaljevanju bom poskusil razložiti,
kako poteka načrtovanje in izvedba plana odvzema divjadi iz lovišča. Odvzem
pomeni odstrel in vse izgube. Med izgube štejemo pogine, bolezni, povoze,
vkose in izgube zaradi psov. Evidentira
se vse najdene ostanke divjadi, po spolu
in mestu najdbe.
Lovci smo za gasilci društvo z največ
opravljenimi prostovoljnimi delovnimi
urami. Z eno razliko. Gasilci se financirajo iz proračuna, lovci pa za svoje delovanje plačujemo koncesijo, nekaj nad
1200 € letno. Kaj je koncesija? Najlažje razložim s komentarjem iz občnega
zbora lovske družine. Koncesija je »dajatev, ki jo plačaš, da ti nekdo predpiše,
kaj si dolžan storiti«.
Odvzeme in posege v populacijo divjadi načrtuje Zavod za gozdove (ZGS).
Načrtuje jih na večjem območju, odvisno od življenjskega prostora posamezne divjadi. Srnjad in gams na področju
Poljanske doline in Polhograjskega hribovja, jelenjad na ozemlju Gorenjske,
medved in volk pa na površini cele Slovenije. Območje načrtovanja je odvisno
od gibljivosti posamezne vrste divjadi.
Srnjad se zadržuje na manjšem območju, krdelo volkov pa lahko dnevno prehodi tudi do 160 kilometrov. Zato različni okviri načrtovanja.
Vpliva na višino letnega odvzema lovske družine praktično nimajo, razen od-

Prvi medved v 70-letni zgodovini Lovske družine

stopanja do 10 %. V javno razpravo se
daje samo desetletni lovsko gospodarski načrt. Neizvršitev ali preseganje načrta zunaj predpisanega okvira nadzira
in sankcionira lovska inšpekcija. Kazni
so zelo visoke. Od 4200 do 125 000 €
za lovsko družino, in 420 do 2100 € za
odgovorno osebo. Zato je potrebna velika previdnost in doslednost, da se držiš
predpisanega načrta.

čev in enoletnikov, šele potem je bil dovoljen odstrel svinje in merjasca. Sedaj
je režim lova bolj sproščen in so odrasli primerki manj zaščiteni. Je pa lov na
divje prašiče zelo težaven, saj brez sledenja v snegu ostane edina možnost čakanje na preži. Pri tem načinu lova pa je
potrebno veliko potrpljenja in tudi sreče, da si ob zadostni svetlobi istočasno s
prašiči na istem mestu.

Poglejmo, na kaj vse je treba biti pozoren pri odstrelu, na primeru srnjadi. Planiran je odvzem 220 primerkov srnjadi.
Odvzeto mora biti 110 primerkov moškega, in 110 primerkov ženskega spola.
Od tega mora biti polovica, 55 primerkov, mladičev in enoletnikov pri obeh
spolih, ostalo so starejši osebki. Najprej se evidentira vse izgube in povoze,
pokošene mladiče, potem pa se razpoložljiv preostanek odstreli. Konec leta
mora biti plan realiziran po spolni in
starostni strukturi, ki je planirana.

Jelenjad je v Poljanski dolini opredeljena
kot nezaželena, čeprav je je vedno več
in tudi škode zaradi objedanja in zimskega lupljenja so vedno večje. Odstrel
mlade jelenjadi je sproščen, samo odstrel odraslega jelena je potrebno »pokriti« z odstrelom odrasle košute. Naša
težava je v tem, da pri vsaki divjadi nov
prostor najprej naselijo mladi samci. Samic za »pokrivanje« odstrela samcev pa
ni. Tako so mladi samci jelena praktično
zaščiteni in jemljejo prostor manj problematični srnjadi in gamsu.

Mnogo težje je uskladiti odvzem pri
gamsu, kjer je letni plan samo 20 primerkov. Razred starejših osebkov se
deli še v tri podrazrede in pri odstrelu
je treba dosledno slediti planu. Morebitno odstopanje je obvezno izravnati naslednjo lovno sezono, sicer sledi kazen.

Letos je bil odstreljen prvi medved v Poljanski dolini. Za odstrel vsakega medveda ministrstvo izda posebna odločbo, ki dovoljuje odstrel. Vso škodo, ki jo
povzroči medved, evidentira in ocenjuje Zavod za gozdove, ne lovska družina.

Jazbec, lisica, kuna in zajec imajo ravno
tako planirano število možnega odvzema. Od ptic so lovna divjad samo vrane,
šoje, srake in race mlakarice, ki imajo
lovne dobe. Vse ostale ptice so celo leto
popolnoma zaščitene.
Posebna zgodba so divji prašiči. V preteklosti je bila svinja zaščitena na način,
da je bilo treba odstreliti deset mladi-

Na kratko sem opisal delovanje Lovske
družine Poljane. Za nami je leto z uspešno realiziranimi nalogami in z veliko
lovskega užitka.
V imenu Lovske družina Poljane vam
v letu 2018 želim obilo zdravja, veselja
med dragimi in uspehov v tem, kar delate.
Franc Miklavčič
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Naši dosežki in podvigi

Značilnost prvih dni dirke čez Ameriko so vročina, obsežne ravnine in obcestni poštni nabiralniki.

Raamanje čez
Ameriko

ralnimi opravki, sestanki, pripravo vozil in opreme ter uradnimi ocenjevanji ustreznosti spremljevalnih vozil in ekip, s
fotografiranjem in učenjem nalog, ki jih bodo posamezniki
izvajali med dirko.

Z Urošem Stoklasom in Markom Balohom smo se v karavani ultramaratonskih kolesarjev v letošnji dirki čez Ameriko – RAAM (Race Across America) znašli v dveh slovenskih ekipah kar trije Poljanci. Poleg mene, ki sem bil v ekipi
Uroša Stoklasa, sta bila v ekipi Marka Baloha še Simon
Krek in Aleš Prijatelj. Malo za šalo, v odstotkih smo bili v
času dirke najmočneje zastopana slovenska vas v Ameriki.

Dneve pred začetkom dirke smo sicer prebili v avtodomu,
parkiranim pred nizkim motelskim poslopjem, v katerem je
spal vodstveni del ekipe. Zanimivost tega, na videz sicer novejšega motela so bili ščurki, ki so se povsem brez strahu sprehajali po tleh kopalnice, ter številni brezdomci, ki so v sosednjih ulicah spali v svojih avtomobilih. Kulturni šok, videti
človeka z vso svojo kramo v avtu, kjer spi pred odhodom v
službo, je bil velik in težko dojemljiv.

Priprave na dirko

Torek, 14. junija 2017, je bil startni dan in zaznamoval ga je
nepredviden dogodek, ki bi lahko končal našo dirko še pred
njenim začetkom. Namreč dve uri pred začetkom dirke je prenosni računalnik, na katerem smo urejevali fotografije in je
bil priključen na enega od dveh akumulatorjev velikega Fordovega avtodoma, tega v dveh urah povsem izpraznil. Panika
je bila velika, a na srečo hitro rešljiva. S kabli, kupljenimi na
bližnji črpalki, smo povezali akumulatorja obeh naših avtomobilov, ostal pa je neprijeten občutek, da je dirka prvič pokazala svoje ostre zobe.

Kaj je pravzaprav RAAM? RAAM je po ocenah najtežja dirka na svetu, težja tudi od Havajskega triatlona ali klasičnih
maratonov, tako zaradi dolžine proge, trajanja kot skrajnih naporov. Tekmovalec mora v 12 dneh prekolesariti 5.000 km od
Tihega do Atlantskega oceana. Dirka je skrajna v vseh pogledih, tako za tekmovalce kot za spremljevalne ekipe. Cilj namreč v tem spopadu približno tridesetih najvzdržljivejših zemljanov doseže le dobra polovica.
Resnici na ljubo moram zapisati, da o samem RAAM-u pred
odhodom nisem kaj dosti vedel, z izjemo tega, da je na dirki
večkrat zmagal legendarni Jure Robič ter da je stalni udeleženec dirke tudi Marko Baloh. Priprav v domovini, razen dveh
spoznavnih sestankov, nismo imeli. Spremljevalna ekipa je
bila zbrana z vseh vetrov, zares smo se začeli spoznavati šele
na letu iz Benetk proti Los Angelesu.

Spoznavanje z dirko

Poljanci iz obeh ekip smo se v Ameriki bežno srečali trikrat,
prvič v dneh pred startom, na značilni peščeni tihomorski
plaži v startnem mestu Oceanside, blizu San Diega. Čas pred
začetkom dirke je namreč zelo nasičen s številnimi procedu-

Uroš Stoklas na startu dirke na značilni mestni tihomorski promenadi
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Start dirke na značilni mestni obmorski promenadi je bil ob
12. uri. Kolesarji so skupaj s spremljevalnimi vozili starta-

Naši dosežki in podvigi

Spremljevalni avto vozi za kolesarjem samo od poznega popoldneva do jutra.

Izurjenost ekipe je ključ do uspeha.

li posamično v razdobju ene minute in po dobrih 300 metrih
so se vključili v mestni promet ter se samostojno namenili
proti prvi časovni postaji. Ena od značilnosti kolesarske dirke čez Ameriko je, da kolesarji vozijo po običajnih cestah,
tudi po avtocestah, na katerih promet poteka nemoteno. Zaradi tega je izjemno veliko poudarka na varnosti, tako kolesarjev kot spremljevalnih ekip. Kolesa, kolesarji in tudi vsi člani
spremljevalnega moštva morajo upoštevati stroge varnostne
protokole, biti opremljeni z odsevniki na vseh izpostavljenih
mestih, tudi na rokah in nogah, nositi morajo rumene brezrokavnike in natančno upoštevati prometni režim. Vsako nespoštovanje se na mestu samem kaznuje s časovnimi pribitki, po
treh napakah tudi z diskvalifikacijo kolesarja. Na dirki je bilo
namreč v 36 letih že zelo veliko nesreč, tudi smrtnih.

Spremljevalna ekipa šteje do deset ljudi, ki se na pot preko
celine običajno podajo v dveh vozilih – v spremljevalnem vozilu ter velikem avtodomu. Dolžnosti v ekipi so praviloma
vnaprej določene. V spremljevalnem vozilu, ki stalno spremlja kolesarja, se menjata po dva voznika, navigatorja ter
pomočnika za pripravo napitkov in hrane. Podobno je v avtodomu, kjer se poleg voznikov in navigatorjev na dolžnostih izmenjujejo še serviser, zdravnik, maser in kuhar. Izmene običajno trajajo po osem ur, glede na okoliščine tudi več.
Vozila so praviloma ves čas v pogonu, saj kolesar dnevno
vozi od 20 do 22 ur. Spanje v teh razmerah je zato zelo velik
luksuz, saj se spi po potrebi in na zasilnih ležiščih v avtodomu med vožnjo oziroma med redkimi postanki. Na glavnem
ležišču v avtodomu pa praviloma spi tekmovalec, pri čemer
v času, ko on spi, vsi ostali zapustijo avtodom in počakajo na
nadaljevanje dirke pred njim.

Poleg varnosti je posebna pozornost namenjena navigaciji. Z
ameriškimi cestami se večina spremljevalnih članov sreča prvič in zaradi nekoliko drugačnih cestnoprometnih predpisov
tudi malce z nelagodjem. V vsakem od spremljevalnih vozil
je zato poleg voznika obvezno prisoten tudi navigator, ki po
navodilih, zapisanih v brošuri z načrtom trase ter na podlagi podatkov iz Garmina, usmerja voznika. Verjetno je slišati zelo preprosto, vendar se odločitve navkljub zelo izčrpno
opisani poti pogosto sprejemajo intuitivno, tako da pogosto
prihaja do napak. Prva taka situacija se nam je v spremljevalnem vozilu pripetila že takoj po startu, na prvem križišču po
izhodu iz startne ravnine, ko se je bilo treba v hipu odločiti,
na katero stran zaviti. Takratni navigator se je zmedel in odločitev voznika, da zapeljemo desno, je bila intuitivna, vendar
na srečo pravilna.

Je kolesarstvo ekipni šport?

Kolesar na ultramaratonski dirki je v največji meri odvisen
od svoje pripravljenosti, telesne in duševne moči, vendar brez
ekipe, ki ga vodi in usmerja, tovrstne dirke sam ne more končati. Dobra ekipa zato predstavlja tisto piko na i, zaradi katere tekmovalcem sploh uspe prekolesariti predvidenih 5000
kilometrov. Na kolesu namreč preživi cel dan skupaj z nočjo,
na njem uživa hrano in pijačo, medtem ko v avtodomu spi
praviloma med eno in dvema urama na dan. Najhitrejši, med
katerimi je bil pred leti tudi Jure Robič, pa prva dva dni sploh
ne spijo, temveč neprekinjeno vozijo.

Prve dni dirke tako zaznamujeta privajanje na nespanje ter
izjemna vročina, ki v Kaliforniji in Arizoni presega 45 stopinj Celzija v senci. Ravno v dneh, ko smo prečkali puščavo
v deželi Navajev, je bila vročina tako izjemna, da je v avtodomu odpadna voda v rezervoarju, nameščenem pod karoserijo, dobesedno zavrela in udarila nazaj v sanitarne prostore
avtodoma.
Harmonija ekipe in sodelovanje vseh sta tako ključna za
uspeh, vendar je navkljub zavedanju tega v vseh ekipah zaradi vročine in izčrpanosti običajno ta harmonija že kmalu po
prvih dneh na veliki preizkušnji.

Poškodbe so sestavni del ultramaratonov

Vsi, ki so prebrali knjigi Jureta Robiča Samo človek sem in
Marka Baloha Nedokončana zgodba, v katerih opisujeta svoje izkušnje z dirk čez Ameriko, vedo, kako se na dirki stopnjujeta telesna in duševna utrujenost, kar posledično privede
tudi do telesnih poškodb, zaradi nespanja pa tudi do halucinacij in odstopov.
Tekmovalce na RAAM-u praviloma pestijo številne poškodbe. Pravilo so odrgnine stegen in zadnjice do te mere, da postane poškodovani del telesa živa rana. Pogoste so tudi poškodbe in omrtvičenje živcev na dlaneh in prstih. Ena najbolj
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Marko Baloh pred nadaljevanjem dirke

bizarnih in značilnih poškodb pa je je t. i. »Shermerjev vrat«,
poimenovana po enem prepoznavnejših tekmovalcev dirke, tudi zmagovalcu, Michaelu Shermerju. Značilnost te poškodbe je popuščanje vratnih mišic, ki sčasoma ne morejo
več držati glave, tako da ta zdrsne med ramena, zaradi česar
je onemogočen pogled na cesto. Shermer, kot še številni drugi, so to težavo reševali bodisi s prevezami bodisi s kovinskimi konstrukcijami, pripetimi na hrbet, s katerimi so uravnali
glavo v horizontalnem položaju.
Med vožnjo skozi indijanske rezervate Arizone in Kolorada
se je tovrstna poškodba potuhnjeno prikradla tudi našemu
tekmovalcu. Po zelo dobro odpeljanih prvih tisoč kilometrih
v treh dneh so se tretji dan med lovljenjem prve izločilne časovne postaje v nekoč znanem kavbojskem mestu Durango,
pojavili prvi simptomi popuščanja vratnih mišic. Na postajališču ob avtocesti pred enim strmejših vzponov so nas na to
opozorili člani spremljevalne ekipe tekmovalca iz Portorika,
ki so takoj tudi nesebično ponudili pomoč. S tabletami in prevezami smo Urošev vrat učvrstili do te mere, da je prevozil
vzpon ter pravočasno prevozil prvo ciljno črto, dobesedno
petnajst minut pred polnočjo.
Nočno nadaljevanje dirke od Duranga proti najvišji točki dirke, 3.309 metrov visokemu prelazu Wolf Creek, do vznožja
katerega smo prispeli naslednje popoldne, je bila tako v znamenju borbe s to zahrbtno poškodbo. Vzpon na prelaz, višji
od Triglava, po štiripasovni serpentinasti avtocesti se je začel v zgodnjih popoldanskih urah. Navkljub plastični vratni
opornici, ki smo jo ponoči dobili od avstrijske ekipe, je poškodba vedno bolj omejevala pogled na cesto, zato se je par
milj pred vrhom prelaza ekipa odločila, da je nadaljevanje
dirke s to poškodbo med gostim prometom osebnih vozil in
tovornjakov prenevarno. S težkim srcem se je s to odločitvijo
strinjal tudi Uroš Stoklas in po dolgotrajnem pregovarjanju
po prevoženih 1.500 kilometrih tudi odstopil.

RAAM je družina

Naslednjo noč smo prvič po enem tednu zaspali v pravi postelji v motelu ob razvpiti Veliki reki (Rio Grande), ki bi se
zaradi rojev agresivnih komarjev lahko imenovala tudi Reka
komarjev. Naslednje jutro smo pot proti Kansasu in naprej
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Predčasni konec dirke na 3.309 metrov visokem prelazu Wolf Creek

proti Washingtonu in New Yorku nadaljevali po tekmovalni trasi. Pričakovali smo umirjen zaključek naše poti in ležerno turistično spoznavanje lepot Divjega zahoda, ko nas
je predramil klic iz ekipe drugega Slovenca, Marka Baloha.
Urgentno so prosili, če jim zaradi izčrpanosti njihovega tekmovalca lahko dostavimo naše zaloge glukoze, ki je nismo
več potrebovali. Trije iz ekipe smo šli v spremljevalni avto in
v enem dnevu prevozili ravnine Kansasa in po tisoč kilometrih na časovni postaji v manjšem mestu Washington v državi Misuri ujeli Balohov avtodom. Marko Baloh je kmalu po
našem prihodu nadaljeval dirko in jo tudi uspešno zaključil
čez tri dni na obali Atlantskega oceana, v mestu Annapolis.
Tudi v tem primeru se je tako pokazalo, da so udeleženci RAAM-a sicer res prepuščeni svoji vzdržljivosti, vendar med
njimi in njihovimi spremljevalnimi ekipami velja velika solidarnost. Kruta dirka poleg skrajnih naporov in tudi zelo konfliktnih situacij, v katerih se pogosto znajdejo posamezniki,
iz ljudi po drugi strani potegne tudi vse najboljše. Nesebična
pomoč sotekmovalcu, sočloveku je pravilo in ne izjema, zato
za kolesarja udeležba na tej dirki ne predstavlja toliko tekmovalnega duha kot duha potovanja in iskanja. RAAM tako za
večino kolesarjev ni samo dirka, temveč bolj romanje, pravo
športno romanje in spoznavanje sebe in svojih meja. V naših
pogovorih po dirki smo zato to športno romanje prekrstili v
»raamanje«.
Prekolesariti Ameriko v dvanajstih dneh je dejansko edinstvena izkušnja, h kateri se številni kolesarji in njihovi spremljevalci prav zaradi te izkušnje povezanosti neprestano radi
vračajo. Kot se je tja več let vračal zmagovat tudi petkratni
zmagovalec dirke, legendarni Jure Robič, po mojem mnenju
na osnovi videnega verjetno največji slovenski športnik, ki
se ga še kako spominjajo tudi v Ameriki. V pozdravnem nagovoru ob podelitvi se ga je spoštljivo spomnil tudi letošnji
zmagovalec dirke Avstrijec Christoph Strasser in nam edinim štirim Slovencem, Poljancu, Šentjernejčanoma in Domžalčanu, ki smo se tistega dne udeležili podelitve, tudi privabil solze v oči. Resnično, dirka čez Ameriko je v vsej svoji
krutosti in skrajnosti tudi zelo lepa in ganljiva izkušnja.
Matjaž Mazzini

Obletnice in zapuščina preteklosti

600 let župnije sv. Martina
v Poljanah*
Spoštovani farani župnije sv. Martina v Poljanah! Že cel teden tu pri vas potekajo razne duhovne in kulturne prireditve ob 600-letnici župnije. Menim, da to jasno kaže, da se z veseljem in s ponosom spominjate tega visokega
jubileja, ki pa očitno ni le spomin na pretekle dni, ampak praznik, ki poživlja današnji dan in daje močne spodbude za naš jutri. Kako prav je, da se zavedate ne le stoletij župnije sv. Martina, ampak predvsem duhovnega in kulturnega bogastva, ki se je tukaj rojevalo, se razraščalo in plemenitilo ne le prebivalcev krajev ob Poljanski Sori,
ampak odmevalo širše v slovenskem prostoru in tudi po deželah Evrope in celo Amerike.
V teh dneh torej praznujemo 600 let župnije sv. Martina,
naš pogled pa mora seči še daleč nazaj, iz začetka tretjega
tisočletja v zadnje obdobje prvega tisočletja. Takrat se namreč začenja oblikovati pravno urejeno cerkveno in versko
življenje v teh krajih. Škofij, kot jih imamo danes na Slovenskem, takrat še ni bilo. Po dogovoru, ki ga je leta 811 potrdil
cesar Karel Veliki, je vse slovensko ozemlje južno od reke
Drave spadalo pod oglejski patriarhat. Tudi potem ko je bila
leta 1462 ustanovljena ljubljanska škofija, je loško ozemlje
ostalo pod Oglejem oziroma po letu 1751 pod Gorico, dokler
niso prišli do velikih reform s cesarjem Jožefom II. in je leta
1785 ljubljanska škofija zajela skoraj celotno deželo Kranjsko. Tako je seveda razumljivo, da so delovanje duhovščine
in versko življenje na tleh loškega gospostva spodbujali in
nadzirali oglejski patriarhi, sicer najpogosteje po svojih pooblaščencih.
Vsem je dobro znano, da se je treba pri soočanju z župnijo
sv. Martina v Poljanah najprej ozreti v mater pražupnijo sv.
Jurija v Stari Loki. Meje te pražupnije se natančno ujemajo z mejami kronskega ozemlja, ki ga je leta 973 prejel freisinški škof Abraham z dvema darovnicama cesarja Otona
II. Pražupnija je obsegala Poljansko in Selško dolino z velikim delom Sorškega polja. Oblikovanje starološke pražupnije gre postaviti v leto 973. Sicer pa je prvi dokument, ki
neposredno govori o njej, znamenita pogodba med patriarhom Sigehardom in freisinškim škofom Ellenhardom iz leta
1074, ki obravnava vprašanje desetine in predvsem pravico
prezentacije župnika. Pri tem je namreč treba pripomniti, da
so bili freisinški škofje le svetni gospodarji loškega gospostva, cerkvenoupravno pa je to spadalo, kot že rečeno, pod
oglejski patriarhat.
Z letom 973 Poljane postanejo del župnije, ki ima sedež pri
sv. Juriju v Loki. Podoba te pražupnije je za današnja pojmovanja res nenavadna, toda bila je, kot vse najstarejše župnije, s katerimi se sploh začenja pravna ureditev Cerkve na
slovenskem ozemlju, zelo obsežna. Zajemala je ozemlje kot
današnja celotna škofjeloška dekanija, ki ima 22 župnij. Pomislimo, kako je bilo na primer vaščanom in Žirov (takrat
avtobus še ni vozil) priti do župnijske cerkve v Stari Loki ali

se srečati s starološkim župnikom! Ali pa vaščanom iz Železnikov in Sorice!
Obsežno ozemlje in vse večje naraščanje prebivalstva je zahtevalo, da se postopno vzpostavijo manjše cerkvene upravne
enote, vikariati. Duhovnik vikar je v svojem kraju opravljal
redno bogoslužje, ni pa imel značilno župnijskih pravic (krstne in pogrebne pravice). Prvi vikariat je Poljanska dolina
dobila pri cerkvi sv. Martina v Poljanah. Ta cerkev se prvič
omenja že leta 1291 v freisinškem urbarju. Nekaj let kasneje,
leta 1296, pa vir navaja vikarja, duhovnika, ki redno deluje
pri tej cerkvi. Kot je bila navada, je vikarja predložil loški
župnik, v soglasju s freisinškim škofom, ki je bil tu zemljiški
gospod, potrjeval pa ga je oglejski patriarh. Po letu 1368 so
v Poljanah delovali »večni vikarji«. Obstoj večnega vikarja
pomeni, da se je poljanski vikariat medtem povzdignil v vikariatno župnijo, ki pa je še vedno ostala podrejena starološki pražupniji.
Prva desetletja 15. stoletja so bila za oglejski patriarhat zelo
burna. To je nekoliko lažje razumeti, če upoštevamo, da so
bili patriarhi tudi svetni gospodje in so se kot taki nemalokrat več ukvarjali s posvetnimi zadevami kot z vodenjem
cerkvenega in verskega življenja na svojem ozemlju. Prav
v tem času, leta 1417, je bil očitno dobro delujoč vikariat v
Poljanah povzdignjen v samostojno župnijo. Kaj je obsegala nova župnija, nam posreduje zapis iz leta 1486. Takrat je
namreč kraje na slovenskem delu patriarhata kot pooblaščenec patriarha Marka Barba uradno vizitiral Peter Carli, škof
dokaj majhne škofije Caorle, ki leži ob morju med Trstom
in Benetkami in je bila ukinjena leta 1807. Med škofovimi
spremljevalci je bil na poti, ki je trajala več mesecev, tudi
Pavel Santonino, razgledan laik, ki je celotno potovanje popisal in nam s tem zapustil prav lep uvid v tedanje cerkveno in versko življenje na naših tleh, prav tako pa je marsikaj
pripisal o življenju in navadah naših prednikov in še posebej
plemstva, saj se je ta delegacija pogosto ustavila za prenočitev v kakšni plemiški hiši. Pravi gurman Santonino je predvsem po kakšnem kosilu v plemiški hiši napisal tudi celoten
jedilnik. Očitno je imel posebej rad postrvi. O prihodu v Poljane piše takole:

* Besedilo je zapisan slavnostni govor p. dr. Metoda Benedika, ki ga je prebral na slavnostni akademiji ob 600-letnici župnije sv. Martina v Poljanah.
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»Tridesetega avgusta 1486 smo odšli iz Cerknega in se povzpeli na goro Oselico ter se potem spustili z nje v dolino.
Gora je s te in z one strani nadvse težavna. Po grebenu teče
meja beneške oblasti in od tod naprej je gospostvo mesta
Loke. Hudo lakoto trpeč smo opoldne prispeli v Poljane. Ta
kraj je oddaljen od Cerknega dvanajst milj. Zelo ljubeznivo
nas je sprejel gospod Janez, tamkajšnji župnik, ki je pripravil imenitno kosilo z odličnimi svežimi postrvmi. Tam je
farna cerkev svetega Martina, ki ima sicer štirinajst podružnic in spada k patriarhovi menzi. Kraj sam je majhna vas, v
velik okras pa ji je prelepa reka, bogata z ribami, ki se imenuje Sora. Po kosilu smo šli v cerkev, kjer je gospod škof pregledal zakramente; videl je, da jih hranijo na čistem in pobožno skrbe zanje. Potlej smo nadaljevali pot navzdol ob vodi
in po ravni cesti prišli v mesto Loko.«
Santoninov zapis nam ponuja zelo zanimiv podatek, kaj vse
je v letu 1486 obsegala župnija sv. Martina. Piše, da ima štirinajst podružnic. Kateri kraji oziroma cerkve so to? Cerkev
sv. Urha v Leskovici (župnija od leta 1853); cerkev sv. Vida
v Lučinah, (župnija od leta 1875); cerkev sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi (župnija od leta 1788) s podružnicami sv.
Jedrti v Čabračah, sv. Lovrenca na Hotavljah, sv. Urbana na
Gorenji Dobravi; cerkev sv. Tilna v Javorjah (župnija od leta
1875) s podružnicama sv. Brikcija na Četeni Ravni in sv.
Valentina na Jarčjem Brdu. Župnija sv. Martina v Poljanah
pa ima danes šest podružnic: sv. Jurija na Volči, sv. Križa v
Brezju, Marijinega vnebovzetja na Malenskem vrhu, sv. Primoža in Felicijana na Gabrški gori, sv. Volbenka nad Logom
ter Žalostne Matere božje na Bukovem vrhu.
Župniki pražupnije sv. Jurija v Loki so ohranjali starodavno
pravico, da sami prezentirajo, predlagajo po njihovi presoji
primernega duhovnika za župnika v Poljanah. Tako je razumljivo, da so v Poljane pogosto prihajali duhovniki iz Stare
Loke. Od teh poznamo po imenih le nekatere. Prvi po imenu
znani poljanski župnik je bil v letu 1457 zapisani Pavel Vormein. Santonino za leto 1486 navaja župnika Janeza, o katerem pa ne vemo nič drugega razen imena (in da je gostom
postregel z dobrimi postrvmi). Leta 1562 je prišel iz Loke
v Poljane za župnika Ivan Lenart pl. Siegesdorfer. V letih
1569–1574 je kot župnik v Poljanah deloval Krištof Ebner,
ki je bil obenem družabnik idrijskega rudnika. Zelo upoštevanega loškega duhovnika Andreja Hudačuta je aprila 1672
za župnika v Poljanah umestil starološki župnik Krištof Karel Boltar. Hudačut je ostal v Poljanah do leta 1676, ko je
odšel za župnika in dekana v Staro Loko. Kasneje je bil pomemben podpornik gradnje kapucinskega samostana v Škofji Loki, ki je bil ustanovljen leta 1706.
Za Poljane je bil gotovo posebej pomemben župnik Janez
Krstnik Šink. Župnije sicer ni vodil zelo dolgo, le deset let
(1705–1715), vendar se je v njeno zgodovino krepko zapisal.
Že prvo leto župnikovanja je dogradil podružnično cerkev
Marije vnebovzete na Malenskem vrhu, na osnovah prvotne
gotske cerkve pa je leta 1710 pozidal še cerkev sv. Tilna v Javorjah. Posebej dejaven je bil župnik Šink v Poljanah. Prav
kmalu po prihodu v Poljane se je lotil rušenja stare gotske
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cerkve in priprav na gradnjo nove župnijske cerkve sredi naselja. Napis na temeljnem kamnu za novo cerkev spričuje, da
se je gradnja začela leta 1710. Skozi tristo let je cerkev doživljala lepoto bogoslužja in se veselila množic vernih faranov,
ki so se ob nedeljah in praznikih zgrinjali vanjo, prav tako pa
je (kmalu po dozidavi) skupaj z več poslopji v Poljanah utrpela veliko škodo pri požaru leta 1729, se otepala s poplavami in močno občutila tudi potres v letu 1895. V predzadnjem
letu druge svetovne vojne pa ni bilo ne potresa ne poplave,
ampak je roka »osvoboditelja«, ki je sovražil slovensko vernost in slovenski narodni čut, z barbarsko okrutnostjo mogočno cerkev spremenila v ruševine. Starejši krajani še vedo
povedati, kaj je poljanska fara doživljala v svinčenih desetletjih. Pa se niso dali: ne oni sami, ne njihovi župniki. Globoko zasidrana vernost je bila močnejša od zlobe osvoboditeljev. Danes se poljanski farani lahko z veseljem zbirajo k
bogoslužju v novi cerkvi; župnija ima spet svoje srce in svojo dušo.
Prav ta utrip srca, duh, ki nenehno preveva župnijsko občestvo, od tistih daljnih časov pred tisočletjem pa do danes, je
ob vseh navedenih zunanjih, vidnih dogajanjih tisto, kar se
nazadnje zliva v duhovno okolje, ki ga lahko opredelimo z
bogastvom. Če je Santonino v popotnem zapisu zatrdil, da je
Sora bogata s postrvmi, je pa toliko bolj treba poudariti, da
je bila župnija vedno duhovno bogata, kar naj bi bila predvsem spodbuda za prihodnja stoletja naših generacij. Kdo
more izmeriti globino in močno vero generacij naših prednikov, ki so se z neomajnim zaupanjem nedeljo za nedeljo
zbirali v župnijski cerkvi; kdo more razvrstiti neštevilne klice k Bogu, nebeški Materi in našim priprošnjikom, ko so se
vaščani poljanskih podružnic zbirali v svojih prelepih svetiščih; kdo more prešteti vse prošnje in zahvale, ki so domove
poljanskih faranov povezovale med seboj in z Bogom! Bogastvo srca in duha!
Ne moremo mimo dejstva, da je prav to duhovno okolje porajalo župljane, ki so z delom svojega uma, srca in rok bogatili domače kraje, močno odmevali v slovenskem prostoru in
segali še širše v evropske dežele. Kdo ne pozna slovite rodbine likovnih umetnikov Šubicev? V javnost je začela stopati
okoli leta 1800 s Pavlom Šubicem, ki je rezbaril za znamenja
in cerkve v okolici Škofje Loke. Delo so nadaljevali trije sinovi, med katerimi je bil najbolj uveljavljen podobar Štefan.
Tudi njegovih pet sinov je ostalo zvestih tradiciji. Po njih
se je ime Šubicev zapisalo predvsem v številnih cerkvah po
Sloveniji in drugod, zapustili pa so tudi mnoga druga umetniška dela. Izročilo rodbine Šubic se nadaljuje.
Poljanske rojake res najdemo na najrazličnejših področjih
dejavnosti. Vsaj nekatere omenimo. Jurij Alič, duhovnik in
šolnik (+1779), je sodeloval s slovitimi možmi svojega časa: s
slavistom in slovenskim preporoditeljem Jernejem Kopitarjem, pesnikom Valentinom Vodnikom, Jožefom Balantom,
kasnejšim goriškim nadškofom in drugimi. Alič si je veliko
prizadeval, da bi se slovenščina bolj uveljavljala v javnosti
in v šoli. Za Matija Debeljaka, ki se je rodil leta 1807 na Visokem, je zapisano, da je »ves gorel za svoj materni jezik«
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in bil med ustanovnimi člani Slovenske matice, ki je začela
delovati leta 1864, tri leta pred njegovo smrtjo. Pavel Perko,
duhovnik in pisatelj, (+1877) je kaplanoval po več župnijah
ljubljanske škofije, nazadnje je bil župnik na Češnjicah v Tuhinju. Njegovo pisateljsko delo se opira na novejši realizem;
z dobrim opazovalnim darom je posegal v življenje narave
in ljudi; v glavnem je slikal življenje kmečkih ljudi, njihovo
skrito trpljenje in premagovanje.
Med najbolj znane poljanske rojake vsekakor spada Ivan
Tavčar (1851–1923), slovenski pisatelj, politik (voditelj liberalne stranke, deželni in državni poslanec), ljubljanski župan, časnikar in odvetnik. Zelo spoštovan, častni meščan
Ljubljane, Celja, Kamnika, Kranja, Krškega in Šoštanja. Poglejmo ga še po drugi, manj znani strani. Pisatelj Franc Saleški Finžgar, ki je bil nazadnje župnik v Ljubljani v trnovski
fari, se je pogosto srečeval s Tavčarjem. Med drugim o njem
takole piše: »Tavčar je na velike praznike rad prihajal v trnovsko cerkev. Naročil mi je, naj mu preskrbim, da bo na klopi,
kjer je bil zanj sedež, vselej tudi Baragov molitvenik Dušna
paša. Trdil je: To so najlepše slovenske mašne bukve.« Še naprej Finžgar piše: »Ko sem bil leta 1922 pri njem in sva se pogovorila o tem, za kar sem prišel, mi je nenadoma rekel: Oča
trnovski, skrbi za to, da bom umrl kot katoličan. Zakaj kot tak
hočem umreti. Župnik in pisatelj Finžgar nato: Torej spovednika želite? In Tavčar: Hočem z Bogom napraviti obračun.
Finžgar je uredil, da je Tavčar lahko nemoteno opravil spoved
in prejel sv. obhajilo. Nekateri Tavčarjevi prijatelji so ugotavljali, da se je v zadnjih letih svojega življenja »čudovito tiho
ublažil«. Finžgar je ob tem zapisal svojo misel: »Jaz pa sem bil
po mnogih pogovorih prepričan, da je vse to vzbrstelo iz vere,
ki je vsi politični boji niso mogli udušiti.« To je bil Tavčar.
Aleš Ušeničnik, duhovnik, filozof, teolog in akademik,
(1868–1952), je bil najprej stolni kaplan (vikar) v Ljubljani;
leta 1897 je za Janezom E. Krekom, ki je postal državni poslanec, predaval filozofijo in osnovno bogoslovje, po smrti
Frančiška Lampeta (1900) pa je postal profesor dogmatike in
sociologije na ljubljanskem bogoslovnem učilišču. Deloval je
v ekipi profesorjev, ki je leta 1919 pripravila ustanovitev ljubljanske univerze. Večkrat je bil dekan Teološke fakultete, v
akademskem letu 1922/23 rektor Univerze v Ljubljani. Sodeloval je pri ustanovitvi Slovenske akademije znanosti in umetnosti, leta 1948 pa ga je nova oblast izključila iz Akademije.
Dolga leta je bil najtesnejši svetovalec ljubljanskega škofa Jegliča. Vrsto let je bil nesporna avtoriteta na področju filozofije
in teologije. Prav tako sodi med največje slovenske katoliške
sociologe. Ob njegovi osemdesetletnici mu je tajnik SAZU zapisal: Delo je bilo vsebina Vašega življenja, delo, posvečeno
dobri misli in poštenemu človeku.
Iz poljanske fare izhaja tudi škof, vsem skupaj najbrž bolj
malo znan: Ignacij Mrak (1810–1901), škof med Indijanci v
Ameriki ob Velikih jezerih. Baragova pisma so ga navdušila, da se je leta 1845 odpravil v Ameriko. Postal je sodelavec
Franca Pirca, ki je tod misijonaril že vrsto let. Mrak se je hitro
privadil jezika Indijancev Otavanov. Njegovo misijonsko območje je bilo vključeno v vikariat Gornji Michigan, tod je škof

P. dr. Metod Benedik, slavnostni govornik ob 600-letnici župnije v Poljanah

Friderik Baraga Mraka postavil za vikarja. Po Baragovi smrti leta 1868 je bil imenovan za njegovega naslednika. K škofovskemu posvečenju februarja 1869 je prišlo veliko ljudi, da
bi videli novega škofa. Mrak je kmalu stopil prednje – s staro
kožuhovinasto kučmo na glavi, v ponošenem plašču, z barvastim šalom okrog vratu in drvarskimi rokavicami na rokah.
Kje je škof? je vprašala ena od navzočih dam. Ko so ji pokazali Mraka, je rekla, naj se ne norčujejo. Škof Mrak – Indijanec med Indijanci. V istem letu se je udeležil v Rimu prvega
vatikanskega koncila. Po desetih letih se je zaradi bolezni odpovedal škofovski službi, po svojih močeh pa je še naprej deloval med Indijanci vse do smrti januarja 1901. Velik poljanski rojak, ki je našel področje svojega delovanja v indijanski
Ameriki. Nanj nas spominja tudi njegova upodobitev tukaj v
cerkvi, ki jo je napravil rojak Ive Šubic.
Povzemimo! Več kot tisoč let krščanstvo živi in spodbuja
prebivalce Poljan in široke okolice; že 726 let je tukaj božje
svetišče, koder verni ljudje častijo Gospoda, ga prosijo in se
mu zahvaljujejo; 721 let je tu vikar, stalni duhovnik, ki skrbi za redno bogoslužje; 600 let so Poljane samostojna župnija
sv. Martina, ki je duša in srce poljanske doline. Veselimo se
vsega, kar je skozi dolga stoletja porajala trdna vera in krepil zdrav duh. Smemo biti ponosni na našo bogato preteklost.
Bog naj nam da pamet, zdravo samozavest in veliko mero poguma ter moči, da bomo tisočletno bogastvo poljanske župnije prenašali tudi prihodnjim rodovom.
P. dr. Metod Benedik
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Začetek rodbine Kalan na Visokem:
Filip in Ana Kalan
Filip Kalan (ok. 1628–1703) in njegova žena Ana (umrla 1701) ter sedem generacij njunih potomcev so bili lastniki dvojnega grunta na Visokem do leta 1893. Tega leta je Anton Hafner (1872–1952) prodal grunt pisatelju Ivanu
Tavčarju (Hafner, 1969). Zgodovinarju Pavlu Blazniku se je zdelo najbolj verjetno, da so visoški Kalani na Visoko prišli iz bližnje okolice, saj je bil priimek Kalan na dveh gruntih v Smoldnu in na Logu prisoten že vsaj od leta
1501 (Blaznik, 1966).
Filipa in Ano Kalan ter dve generaciji njunih potomcev je Ivan
Tavčar uporabil za glavne osebe zgodovinskega romana Visoška kronika. Podrobno sta preučila visoške Kalane Marja Borštnik v komentirani izdaji Visoške kronike (Borštnik, 1956) in
njen diplomant Rudolf Kodela v svojem diplomskem delu (Kodela, 1956). Filip postane v romanu mračni Polikarp Kalan s
težo težkega zločina na vesti. Ano Kalan je Tavčar uporabil za
lik Polikarpove ponižne žene Barbare Wullfing, ki se je primožila na Visoko iz Suhe pri Škofji Loki. Vendar med Filipom in
Ano Kalan in Kalanoma iz romana skoraj ni podobnosti, razen da so živeli na Visokem v približno istem času (Borštnik,
1956).
Pred nekaj leti je zgodovinar dr. Dušan Kos v sodnem protokolu sodišča v Škofji Loki za leta 1637–1649 (shranjen je v Arhivu
Republike Slovenije) naletel na zapis s 5. do 7. februarja 1648.
Zapis razkriva, da je Filip Kalan ugrabil svojo bodočo ženo
Ano, ker njen oče ni privolil v njuno poroko (Kos, 2012; Kos,
2015: 231–233). Sodni zapis skupaj z urbarji loškega gospostva
daje tudi nove podatke o prihodu Kalanov na Visoko, njihovem
poreklu in poreklu Filipove žene Ane. Kar na začetku razkrijmo, da je Filip Kalan prišel na Visoko s Kalanovega grunta v
Bukovici v Selški dolini. Njegova žena Ana je imela dekliški
priimek Šubic in je bila z Vrbančkovega grunta na Hotavljah.

paj so 2. februarja ponoči prijahali po Anico, jo posadili na konja in jo pri nekem mlinu soočili s Filipom. Na njegovo vprašanje: »No, Anica, ali hočeš oditi z menoj?« je Anica odgovorila
odločno in pritrdilno. O resničnosti izjave je sodnike prepričalo tudi to, da je na kraj sestanka prinesla vso svojo obleko in
osebne predmete. Nato so odjahali v Matijev dom, kjer so nekaj
pojedli in popili, par pa je zatem odšel na Filipov dom. Aničin
besni oče je medtem sprožil iskanje in 5. februarja je bila Anica že internirana v stanovanju loškega oskrbnika, kamor jo je
pripeljala Filipova mati Jera. Tistega dne se je Filip že prvič zagovarjal pred sodiščem. Sodišče mu najbrž ni takoj verjelo vsega, toda naslednji dan je Anica izjavila, da je le »po lastni želji
in iz ljubezni in čustev do Filipa« poslala ponj in se opravičila,
da je bila pri dejanju uporabljena sila. Odločno pa je zanikala
spolno občevanje. Medtem so se Kalani že pomirili z Aničinim
očetom Jakobom, ki je pristal na poroko, to pa je dovolil tudi
poljanski župnik in o njej obvestil še selškega župnika. Sodišče je zato 7. februarja izpustilo priprta zaljubljenca, se zaradi
njune pomiritve z duhovščino odpovedalo kaznovanju, Anico
pa do izpolnitve duhovne pokore, opravičila staršem in poroke
s Filipom izročilo v varstvo sorodniku Matevžu Šubicu, prav
tako s Hotavelj.«

Ugotovitve Dušana Kosa o prvih visoških Kalanih so znane
predvsem ožjemu krogu strokovnjakov. Prav je, da jih preberejo tudi prebivalci Poljan in okolice, sosedje Visokega in rojaki
pisatelja Ivana Tavčarja. Zato jih z nekaj dopolnili povzemam v
tem prispevku. Tudi zato, ker smo na pragu leta 2018, Tavčar pa
je začel pisati Visoško kroniko pred sto leti, leta 1918.
Vsebina sodnega zapisa (Kos, 2012: 307): »5. februarja 1648
je loško sodišče pod predsedstvom loškega oskrbnika Korbijana pl. Füerpenpfeila začelo preiskovati ugrabitev Anice, hčerke
hotaveljskega župana Jakoba Šubica, ki jo je nekaj dni prej odpeljal Filip Kalan, sin pokojnega stirpniškega župana Marksa.
Oba sta bila isti dan prijeta in odpeljana na loški grad. Očitan
delikt je bil formalno tako težak, da je sojenje prevzelo deželsko sodišče, pristojno za izrekanje najtežjih kazni. Anica je tedaj živela pri Janžu Šubicu (na rojstnih Hotavljah). V soboto, 1.
februarja 1648, je naročila svojemu bratu Juriju, naj obvesti Filipa Kalana, da jo pride iskat. Jurij je odšel v Poljane, kjer se je
srečal s Filipovim bratom Matijem in njegovimi prijatelji. Sku28 | Vaščan ∙ december 2017

Visoko, kot ga je za izdajo Visoške kronike iz leta 1950 upodobil Boris Kobe. Kobe je
za osnovo vzel razporeditev stavb iz začetka 20. stoletja (dvorec, hlev, gospodarsko
poslopje, kozolec), ki jih je narisal v Valvasorjevem slogu. Razporeditev stavb ob
prihodu Kalanov na Visoko je bila drugačna, gl. tekst.
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Oglejmo si najprej, kakšna je zgodovina Visokega in kaj se je
dogajalo tam v letu pred ugrabitvijo. Na Visokem so bile med
kolonizacijo loškega ozemlja v 12. in 13. stoletju, najkasneje pa
do leta 1291, ustanovljene tri hube. Od leta 1501 so znani njihovi lastniki. V 16. stoletju so bili to večinoma člani rodbine
Storman. Od leta 1604 je spodnji, Karnišnikov grunt, pripadal
rodbini Teleban (vsaj do leta 1688). Zgornja grunta sta tvorila
celoto, lastniki pa so bili Gašper Smole (1604–1610), nato Matevž Smole. Kmetija je bila zadolžena in pod hipoteko, ki jo je
imel Urban Podreka z Bukovice. Pred letom 1625 je kmetijo
skupaj z dolgovi kupil Janž Štibel, ki do svoje smrti leta 1638 ni
uspel odplačati celotnega dolga. Za njim je kmetijo prevzel njegov sin Lovro Štibel, ki se je poročil z Magdaleno Kalan. Zakonca Štibel sta umrla, Lovro Štibel leta 1647. Skrbništvo nad
Štiblovimi mladoletnimi otroki je dobil njihov ded, Magdalenin oče Marks Kalan z Bukovice, župan stirpniške župe loškega gospostva. Marks Kalan je bil zaradi spora glede mitnine
20. novembra 1647 v zaporu deželnega glavarstva v Ljubljani
in je čakal na zaslišanje. Verjetno je v ljubljanskem zaporu konec leta 1647 ali januarja 1648 tudi umrl (Kos, 2012: 307–308).
Skrbništvo nad Štiblovimi otroki so Kalani izkoristili, da so od
njih leta 1647 odkupili celotno posest. To dejanje verjetno pravno ni bilo sporno, je pa bilo neetično. Lastniki iz rodbine Kalan
so se v prvem letu zelo hitro menjavali. Kot prvi lastnik za Lovrom Štiblom je v urbarju leta 1647 vpisan Matija Kalan.1 Za
njim je lastnik postal še istega leta Jurij Kalan. Iz sodnega spisa
lahko sklepamo, da je Jurij Kalan pred 2. februarjem 1648 umrl
ali pa posest odstopil Filipu in Matiji Kalanu, ki sta bila takrat
lastnika. Sodni zapis tudi sporoča, da sta bila zadnja dva našteta lastnika, Filip in Matija, sinova Marksa Kalana z Bukovice.
Jurij je bil verjetno njun brat (Kos, 2012: 307–308).
Domačiji, iz katerih sta prihajala Filip Kalan in Ana Šubic, lahko s podatki iz urbarjev loškega gospostva, terezijanskega katastra, zemljiške knjige loškega gospostva in franciscejskega katastra natančno lokaliziramo. To pomeni, da lahko ugotovimo,
katerim današnjim kmetijam ustrezajo kmetije izpred skoraj
štiristo let (Leben Seljak in Demšar, 2010: 57–63).
Marks Kalan, stirpniški župan in oče Filipa Kalana, je bil lastnik grunta, vpisanega v urbarjih loškega gospostva na zadnjem, sedmem mestu v urbarski vasi Bukovica.2 Kmetija je
pri oštevilčenju hiš leta 1770 dobila hišno številko Bukovica
št. 4. Pri kmetiji je še vedno priimek in tudi hišno ime Kalan,
sedanja hišna številka pa je Bukovica št. 26. Iz grunta se je po
letu 1770 osamosvojila polovična kmetija in takrat dobila hišno
številko Bukovica št. 24, ima hišno ime Štefan po Štefanu Ka-

Visoko, okrog leta 1940, razglednica. Foto: Lado Jamar, v zasebni lasti.

lanu, lastniku ok. leta 1825, njena sedanja hišna številka pa je
Bukovica št. 27.3
Jakob Šubic, hotaveljski župan in oče Ane Šubic, je bil lastnik
grunta, vpisanega v urbarjih loškega gospostva na drugem mestu v urbarski vasi Hotavlje.4 Kmetija je pri oštevilčenju hiš leta
1770 dobila hišno številko Hotavlje št. 5.5 Hišno ime kmetije je
bilo Vrbančk, priimek Šubic pa so imeli še v prvi polovici 20.
stoletja. Zemljišča kmetije so bila v 20. stoletju priključena sosednji kmetiji Kumer, hiša pa je bila podrta.
Zgodovinar Dušan Kos takole komentira sodni zapis (Kos,
2012: 309–310): »Kaže, da se je Filip takoj po smrti očeta in
abdikaciji brata Jurija želel poročiti z Ano Šubic z bližnjih Hotavelj. Dekle mu nikakor ni bilo nenaklonjeno, poroki nista nasprotovala niti brat Matija niti mati, navsezadnje je ravnokar
postal lastnik ene od visoških kmetij. Zvezi je nasprotoval le
Anin oče Jakob. Celo Anin brat Jurij in stric Janž, h kateremu se je Ana najbrž umaknila pred očetovo jezo, sta jo razumela. Razlogov za to ne poznamo, običajno pa so očetje nesojenim zetom nasprotovali zaradi prenizkih poročnih daril ali
slabih značajskih lastnosti. Morda Jakob ni bil prepričan, da je

1
Dušan Kos v svoji razpravi za Lovrom Štiblom kot naslednjega lastnika navaja Marksa Kalana (Kos, 2012: 308), pravilno je Matija (»Matthei«) Kalan: gl. Arhiv Republike Slovenije, AS 783, Graščina Škofja Loka (odslej AS 783), knjiga 22 (urbar 1647–1651); gl. tudi Kodela,1956: str. XII.

Za lokalizacijo hiš in ugotovitev lastnikov so bili v tem prispevku uporabljeni urbarji: AS 783, knjiga 18 (urbar 1630), knjiga 22 (urbar 1647–1651), knjiga 23 (urbar 1656), knjiga
24 (urbar 1660), knjiga 27 (urbar 1679–1682) in knjiga 29 (urbar 1688–1694).

2

3
V terezijanskem katastru je kmetija dobila rektifikacijsko številko 1904 (AS 174, Terezijanski kataster za Kranjsko, šk. 211, No. 43, Stiftregister, fol. 101'). V zemljiški knjigi loškega gospostva je posest z rekt. št. 1904 vpisana s hišno številko Bukovica št. 4 (ZAL ŠKL 364, Zemljiška knjiga gospostva Škofja Loka), v franciscejskem katastru (ok. 1825,
k. o. Bukovica) pa ima gradbeno parcelo št. 8. Iz grunta se je po letu 1770 osamosvojila polovična kmetija in takrat dobila hišno številko Bukovica št. 24 (ZAL ŠKL 364, Zemljiška knjiga gospostva Škofja Loka), gradbena parcela št. 9, k. o. Bukovica.
4
V urbarju iz let 1647–1651 je imel na Hotavljah drugo kmetijo Jakob, sin Janža Šubica, in četrto kmetijo Jakob Šubic (ARS, AS 783, Graščina Škofja Loka, kn. 22). V urbarju iz
leta 1656 je lastnik druge kmetije Jakob, sin Janža Šubica, označen kot župan (ARS, AS 783, Graščina Škofja Loka, kn. 23).
5

Gl. op. 3 za določitev hišne številke. Rektifikacijska številka kmetije je bila 555 (Stiftregister, fol. 29').
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mladi Filip sposoben upravljati visoško posest, ali pa mu ni bil
všeč način, kako so razlastninili mladoletne Štible. Mimogrede – ravno to dejanje Marksa značajsko mnogo bolj kot Filipa
enači z romanesknim grobijanom Polikarpom. Pomembno je,
da so bili hotaveljski Šubici v nasprotju s Kalani ugledni staroselci Poljanske doline. V vasi so že vsaj leta 1501 posedovali
eno od štirih kmetij, leta 1584 in 1588 so imeli dve, vsaj od leta
1610 pa že tri (Jakob, Jurij, Janž). Urbarji jih omenjajo tudi kot
dolgoletne predstojnike hotaveljske župe: Jurij je bil župan leta
1600 in 1602, Janž v letih 1642–1645, Jakob v letih 1647–1649,
drugi Janž leta 1665, v letih 1685–1687, 1691 in 1693 je županoval mlajši Jakob.
Zaljubljene Ane Filipova mladost in morala njegove družine
(predvsem Marksova) kajpak nista motili. Beg sta zaljubljenca dobro načrtovala – 1. februar 1648 je bila sobota, začel se je
delopust, zbežala sta v noči na nedeljo, ravno na praznik svečnice. Takrat se je začela glavna zimska sezona porok, do njenega konca na pustni torek, ki je tisto leto prišel na 25. februar,
pa je bilo še dovolj časa tudi za pomiritev s Šubici, posvetnimi in cerkvenimi oblastmi, ki so odločale o porokah. Ta premišljenost se še bolj kaže v njunem begu, ki je povsem ustrezal prostovoljnim (simbolnim) ugrabitvam nevest. Zato Filip ni
bil prisoten ob ugrabitvi, ugrabiteljsko ekipo prijateljev (eden
je prišel celo z Bukovice) sta dogovorno vodila njen brat Jurij in njegov brat Matija. Preden je Filip odpeljal Ano domov,
se je želel še formalno pred pričami prepričati, ali si dekle res
želi skupnega življenja. Ob morebitnem Aninem obotavljanju
bi jo zagotovo poslal domov. Tudi če v njenih trditvah ni šlo le
za poskus zmanjševanja krivde pred sodiščem, je očitno, da je
imel Filip poštene namene, saj po zatrjevanju obeh ne tedaj ne
v naslednjih dneh nista spala skupaj in Ana je bila ob zaslišanju še vedno devica. Takšna vzdržnost ni bila nenavadna, marveč premišljena psevdougrabiteljska metoda – snidenje para in
Anina potrditev namere pobega kljub morebitni konzumaciji
dejanju pač še ni dala znaka prave poroke, kot je bilo v navadi pred tridentinsko poročno reformo. Dekletov pobeg od očeta oz. skrbnika in življenje pri ljubimcu sta pri oblasteh lahko
pomenila le klasičen konkubinat in nasprotovanje očetovi volji.
Za to pa je bila kazen razdedinjenje, saj je bila Ana še mladoletna. Ker pa je par želel zvezo formalizirati s cerkveno poroko, se sploh ni skrival – zaročni likof je bil na bratovi kmetiji na
Visokem, takoj nato pa sta se zaljubljenca preselila v sosednjo
Filipovo hišo. Nad Anino telesno in častno neomadeževanostjo
je po nenapisanem kodeksu prostovoljnega ugrabiteljstva bdela Filipova mati Jera; v paradigmi simbolne ugrabitve se par
vročim željam navkljub ni smel meseno pregrešiti in dopustiti
niti kančka dvoma o morebitnem posilstvu, ki je vedno odlikovalo prave nasilne ugrabitve deklet. Anin beg je bil za njeno
rodbino in javnost kljub sprenevedanju formalno ugrabitev, saj
je pravo dvorjenje oz. snubljenje potekalo v prisotnosti in s soglasjem dekletovih staršev (čeprav Cerkev ni zahtevala starše-

Kalanova hiša na Bukovici v Selški dolini leta 1970. Tukaj je imel dom Filip Kalan
pred odhodom na Visoko. Foto: Srečo Kolar, hrani Slovenski etnografski muzej.

vskega konsenza), končalo pa se je s pisno pogodbo o materialnih okvirih zakonske zveze in včasih še cerkveno poroko. Zato
je oče Jakob Šubic, čeprav mladi gospodar z Visokega nikakor
ni bil slaba poročna partija, zaradi ugleda in izostanka materialnih okvirov enostavno moral sprožiti iskanje. Sledniki niso
imeli težkega dela, saj so vedeli, da zaljubljenca ne bosta zapustila Filipove hiše. Par se prijetju ni upiral; Filipova mati je oba
brez upiranja privedla na loško sodišče. Ko sta Filip in Ana tam
vsak posebej zatrdila, da res ni šlo za nasilno ugrabitev, marveč
za dejanje iz ljubezni, je bil postopek čez dva dni uradno zaključen. Jakob Šubic se je dotlej že pomiril s Kalani in hčerko, zaljubljenca pa sta tudi dobila dovoljenje poljanskega župnika za
cerkveno poroko v Selcih, saj župnik zaradi nevestine neomadeževanosti, jasnega konsenza in nenasilnega bega ni imel nič
proti poroki. Ker pa Ana očetu očitno ni zaupala, je morala na
poroko počakati pri bratrancu Matevžu.«
Poglejmo še nekaj podrobnosti iz sodnega spisa, ki bi bile lahko zanimive za poznavalce okolja, kjer se je zgodila ugrabitev.
Ana Šubic je bila v času ugrabitve pri stricu Janžu Šubicu. Janž
Šubic je bil leta 1647 lastnik dveh gruntov, Šubcovega in Maticovega, na današnjih Hotavljah, v bližini sedanje gostilne Lipan.6 Ana je bila tako dokaj daleč od očetove hiše, tudi ugrabiteljem se ni bilo potrebno na njihovi poti približati očetovi hiši.
Po kateri poti so ugrabitelji z Ano Šubic potovali od Hotavelj do
Visokega? Sodni zapis omenja, da so se po daljši ježi ustavili
pri mlinu in žagi.7 Tukaj se je Ana srečala s Filipom Kalanom.
V dolini sta od Hotavelj do Poljan mlin in žaga vpisana v urbarju leta 1679 le pri domačiji Žagar v Hotovlji.8 Od Hotovlje do
Visokega je po desnem bregu reke Sore le še kratka pot. Sodni
spis pa ne pove nič o njihovi poti od Hotavelj do Hotovlje. Po
vrnitvi iz Škofje Loke je Ana na poroko počakala pri bratrancu
Matevžu Šubicu, na domačiji s hišnim imenom Žerovc.9 To je
bila sosednja hiša njeni domači hiši.

6
Gl. op 3. Prva in druga kmetija v urbarski vasi Preserje (Pressariach), rektif. št. 545 in 546 (Stiftregister, fol. 29'), hišni številki pri oštevilčenju leta 1770 Hotavlje št. 24 (Matic) in št. 22 (Šubc).
7

AS 783, knjiga 63, vpis 5. februarja 1648.

V urbarju loškega gospostva 1679–1682 (AS 783, knjiga 27) je Mihael Govekar vpisan z mlinom in žago na 3. mestu v rubriki Hotovlja v poljanski župi. Lokalizacija (gl. op. 3):
rektif. št. 873, oštevilčenje hiš leta 1770: Hotovlja št. 1.
8

9

Gl. op 3. Prva kmetija v urbarski vasi Hotavlje, rektif. št. 554 (Stiftregister, fol. 29'), hišna številka Hotavlje št. 4.
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Anin oče Jakob Šubic je bil leta 1656 še lastnik grunta in župan
hotaveljske župe. Do leta 1660 ga je na gruntu nasledil sin Gregor Šubic in ne Jurij Šubic, ki je sestri Ani pomagal pri prostovoljni ugrabitvi.
Anin stric Janž Šubic je bil lastnik dveh kmetij (Šubc in Matic)
še leta 1660. Verjetno je bil on župan hotaveljske župe leta 1665.
Za njim je kmetijo prevzel do leta 1678 Jakob Šubic, do tega leta
so prevzeli še kmetijo s hišnim imenom Preserc. Jakob Šubic je
bil tudi dolgoletni župan hotaveljske župe.

Hotavlje na razglednici, odposlani leta 1911. Pogled proti severu, v zadnjem (severnem) delu vasi so za kapelico trije grunti: Žerovc (zgoraj), Kumer (spodaj, vidni
sta dve stavbi) in Vrbančk (spodaj, vidne so strehe poslopij), tukaj je bil dom Ane
Šubic pred poroko s Filipom Kalanom. Hrani Viljem Eržen, Žiri.

Ko so ugrabitelji z Ano Šubic prispeli na Visoko, so šli najprej
v Matijevo hišo na zaročni likof, nato sta Ana in Filip odšla v
Filipovo hišo. Tako nam sodni spis razkrije, da sta bili na posestvu še leta 1648 dve bivalni stavbi, čeprav je bil dvojni visoški grunt vsaj od leta 1604 enotna posest. V današnji visoški
dvorec je na severovzhodnem delu vključena nekdanja zidana
nadstropna kašča, ki bi lahko obstajala že v času, ko so posestvo prevzeli Kalani (Pediček Terseglav, 2016). Ni pa znano,
kje sta takrat stali obe bivalni stavbi in ali je bila katera od njih
vključena v današnji dvorec. Ponuja se le domneva, da sta stali
bivalni stavbi na mestu sedanjega dvorca in hleva. V Poljanski
dolini je namreč več vasi iz dveh ali treh gruntov, kjer so bivalna poslopja v središču vasi, gospodarska pa za grunti, na robu
vasi. Tako je v vaseh Sovra in Ledinica, kjer so po trije grunti,
in v zaselku kmetij Bradeška in Žust v Hlevnem Vrhu (Leben
Seljak in Demšar, 2010: 118–119, 228, 315).
Ana Šubic in Filip Kalan sta se brez dvoma poročila do pepelnice leta 1648 v Selcih, vendar so tamkajšnje poročne knjige
ohranjene šele od leta 1654 naprej. Bila sta spodobna zakonca,
za pogum v mladosti pa sta bila nagrajena s 53 leti skupnega
življenja, do Anine smrti leta 1701. Leta 1650 je umrl Filipov
brat Matija. Njegov grunt je prevzel Filip. Na dvojnem gruntu
je skupaj z ženo Anico gospodaril do leta 1698, ko je posestvo
prevzel sin Martin. Leta 1703 je Filip umrl.
Kaj pa vemo o kasnejšem življenju oseb, katerim so pri prostovoljni ugrabitvi Ane Šubic pripadale stranske vloge? Filipov
brat Matija Kalan je umrl leta 1650, pred tem pa je zapletel življenje sebi in drugim, ko je januarja 1650 spal z vdovo Sholastiko Bradeško iz Poljan, ki je bila sestra Lovra Štibla ml. in hči
leta 1647 umrlega visoškega gospodarja istega imena. Škandal
je prišel na dan šele po Matijevi smrti, ker je Sholastiko izsiljeval brat Lovro. Za molk mu je morala plačati tri srebrne krone, ki si jih je morala izposoditi in tako je greh prišel v javnost.
Tako je morala avgusta leta 1650 pred deželskim sodiščem v
Škofji Loki sama položiti račun za greh (Kos, 2015: 232). Lovra
Štibla srečamo v urbarjih loškega gospostva kot lastnika grunta
v Leskovici v hotaveljski župi že leta 1630 in še leta 1660, umrl
je leta 1669, za njim je v urbar leta 1678 vpisana Jera Štibel. Šlo
bi lahko za visoškega gospodarja in njegovega sina, dokazati pa
povezave ni bilo mogoče.

Ivan Tavčar je dalj časa zbiral gradivo, da si je ustvaril sliko o
zgodovinskem dogajanju v času, v katerega je postavil roman
Visoška kronika. Zagotovo pa ni prebral sodnega zapisa o prostovoljni ugrabitvi Ane Šubic. Zaključujem s stavkom dr. Dušana Kosa, da lahko le ugibamo, kako bi Tavčar začinil Visoško
kroniko, če bi poznal zgodbo o ugrabitvi Ane Šubic. Ta zgodba
obeh začetnikov Kalanovega rodu na Visokem nam jih približa
v njuni mladostni vihravosti in ljubezni, pa tudi pogumu, odločnosti in preudarnosti.
Zahvaljujem se dr. Petri Leben Seljak in Danilu Pajerju, ml., za
pomoč pri pisanju prispevka.
Alojz Demšar
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Hodil v polansko
sem šolo
Jože, Mari in Ani so bili že ven, v Ljubljani in v Žireh, Milena v osmem, Marjan v šestem, Jaka v četrtem, jaz pa,
zadnji od Šuštarjevih, v prvem. Paru čaru. Skozi velika vhodna vrata, po bleščečem, gladkem teracu hodnika,
mimo zbornice, levo v učilnico za paručke. Ob oknu je
mimo mene prišla, saj navadno ni tekla, Kosmaška Majda. Noga se je sama sprožila in Majda, spotaknjena, ni
mogla obdržati ravnotežja in je telebnila med klopi. K
sreči brez posledic zanjo, ki je po šoli zlahka premagala svojih vsakodnevnih osem kilometrov iz šole do doma
peš, jaz pa sem zaprt v šoli počakal še dve uri, ker Sely ni
prenesla, da mulc, ki ima dva koraka do šole, spotakne
svojo sošolko, ki jih je naredila tisočkrat več. Že prvi dan
zaprt. Dobra tema za pogovor doma, čeprav ob mojih
številnih ušpičenih vragolijah ni bilo to nič posebnega in
je tisti dan nisem dobil z atovo kneftro.
Isti razred, iste mize, isti stoli, v istem letu. Žemljarska Tatjana me
ni mogla ujeti, čeprav je ravno tako kot jaz z lahkoto skakala z mize
na mizo, s stola na stol in na tla. Ropotalo je, da je stari Žemlja pokukal iz svojega stanovanja čez hodnik in videl, da razgrajata dva
vedoželjna kalina. Kazen je bila dviganje stolov na klopi tisto popoldne. Hitela sva, ker se je nogometna tekma pod šolo že začela.
Zame se je še našel prostor v ekipi, na žalost v obrambi, Tatjana pa
je morala pisati domačo nalogo. Moja mama se zvečer ni pritoževala, ko je počasi risala svoj podpis v beležko ob vprašanju: »Ali
vaš sin lahko vsako popoldne pod šolo po pouku igra nogomet?« V
tem času je mama naredila kar nekaj butar na Muhovem v Grapi,
lahko bi ji pomagal.
Z Žemljo sva se še srečala. Sely je manjkala, kar ni bilo pogosto,
nadomeščal jo je sam ravnatelj, učil nas je odštevanje. Štiri minus
sedem, je bila naloga. Kako, to ne gre, so večino govorili paručki,
jaz pa kot iz topa: »Tri pod ničlo.« Odgovor je bil za njegove anale
in vedno sem bil pri njem malo gor vzet. Zgodbico je posvojil in jo
pripovedoval zabitim osmovcem, ki niso znali odštevanja v minus.
Sely mi je odpustila, ker me je vedno pošiljala s pismi do Kupšuša,
kjer je popoldne osmošolka, sestra Milena, vahtala Majo in Nives.
Včasih sem šel z navodili o hrani, včasih o oblekcah, včasih sem
podaljšal s pismom v atelje. Nisem vedel, kje je to. Zdelo se mi je,
da je to Županuš, ker je bila najbolj skrivnostna in mogočna hiša v
vasi in bi skoraj morala imeti tak skrivnosten naziv. Nazadnje se je
moja buča odločila in vprašala Iveta, kam naj nesem pismo, da pride v atelje, in Ive ga je zadovoljno vzel v roke in od takrat poznam
besedo atelje.
Nižji razredi smo imeli šolo vedno popoldne, kar ni bilo samo slabo. V šoli je bilo manj nadzora, manj učiteljev, zato smo lažje divjali, se drsali po gladkem podu, največji problem za moje učenje pa
je bil nogomet, ki so ga starejši popoldne igrali pod šolo. Lesene
štange za gol, pred golom vedno prah, za golom majhna brežinica,
potem zid, šolska drvarnica in vrt, pa nekaj starih jablan in hruške,
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prislonjene ob šolskem zidu. Popoln stadion, ki ga ne bi zamenjal
za nobenega drugega na svetu, morda za sveže pokošen Predmošančku travnik in Bognarjev kozouc. Še Old Trafford ali Allianz
Arena, ki sem ju kasneje obiskal, nista nič proti igrišču pod šolo.
Nogometaši so kričali, ko so zgrešili ali zadeli gol, ko so drug drugega brcali po nogah ali je kdo koga spotaknil, mene pa je v razredu
privzdigovalo na stolu. Glasovi in zven brcnjene žoge so delovali
name kot vakuum, ki me je vlekel v igro. Vrat se mi je podaljševal,
kasneje sem izvedel, da je Darwin potrdil, da se lastnosti telesa z
uporabo lahko spremenijo. Meni bi se zato vrat moral podaljšati!
Lovil sem pogled skozi okno, zame je bila šola podaljšek igrišča
in ne obratno. Bal sem se Sely, če mi bo dala prebrati kakšen tekst,
ker nisem bil prepričan, ali znam brati. In številni moji sošolci tudi
ne. No, pa smo vsi zdelali prvi razred. Morda je kdo tudi padel, pa
takrat to ni bila ne redkost ne tragedija.
Za drugučka je bilo lažje. Prinesel sem dober vtis iz prvega. Stroga, a pravična tovarišica Govekarjeva je zabijala znanje v trde buče
počasi, a zanesljivo. Če ne bi konec leta v beležki za podpise staršev skoraj zmanjkalo prostora za vse nevšečnosti, ki sem jih povzročil, in pritožb drugih učiteljev na mojo živahnost, bi bilo videti skoraj kičasto in spričevalo dolgočasno. Tatjana Žemlja in z njo
njen oče ravnatelj in mama učiteljica so nas zapustili, fežoluka in
kruh s pašteto iz smeri njihovega stanovanja, kjer je bila kuhinja,
pa so še vedno dišali. Če ni padel kos namazanega kruha s pašteto
na teraco širokih kraljevskih šolskih stopnic in se obrnil točno na
stran namaza in če se ni razlil lonec s čajem ali nekakšnim kakavom, ko se je dežurni reditelj ob te stopnice spotaknil, je bilo vse
prav. Večkrat ni bilo. Razred sem zdelal z odličnim. Več pa za naše
in naših staršev potrebe ni bilo potrebno, samo da smo lahko začeli
po koncu šole nabirati jagade v gozdu in jih za dober denar prodajali Franciju v zadrugi.
V tretjem so mi očitno zrasla krila in prepirov z mojo tovarišico ni
bilo konca. Pritoževal sem se zaradi nepravičnosti do sebe in sošolcev, postal sem pravi odvetnik, a sodbe po pravilu izgubljal in tovarišica Krmeljeva je morala porabiti vse pedagoške kazni, da me
je umirila. Ker je bila pomembna lepota pisanja, mi je zlahka pritisnila kakšno trojko ali dvojko. Lepo pisati se do danes nisem naučil, boste že vedeli, zakaj. Pišem grdo in komaj berljivo in prav žal
mi je, da me ni še bolj stisnila. Sem pa dobro skakal na smučeh na
novi skakalnici z umetnim zaletom pod Bregom tisto leto. Nisem
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padel pri vsakem skoku, tako da sem se kot najmanjši (res sem bil
majhen, še za svoje vrstnike) prebil tik pod oder za zmagovalce na
tekmi Po poteh partizanske Jelovice. Oder (zmagovalni in gledališki) mi je ostal velika želja.
Zmag je bilo več v četrtem, s skoki je bilo počasi konec, ker nam je
ušel trener. Govekar nas je spodbujal v svoji rjavi obleki, šolnih in s
cigareto v ustih na smučarskem teku po Puolah. Ker ni bilo drugih,
sem tekel kar s skakalnimi smučmi. Dobro so držale smer, ker so
imele tri grabne in špricano črno maso. Ravnatelj Kajfež je bil navdušen in nam podeljeval priznanja, ki jih je lično narisal Ive. Govekar svojih športnih sposobnosti ni pokazal, brez cigareta in rjave
obleke ga nismo videli nikoli. Cigareti takrat niso bili tako osovraženi, še celo privoščili smo si jih na bregovih Planince. Če jih ni
bilo, je gorel in smrdel tudi srobat v ustih. Malo smo se tudi učili,
ker smo na koncu spet zdelali in bili četrte trte pripravljeni za napredovanje, pa ne kamorkoli, treba je bilo v šolo v Gorenjo vas. Ta
novo, ta lepo, s telovadnico in košarkarskim igriščem.

Skakalci, 1979

Takrat smo zapustili cesto med Videmsko štalo in Venclnom, ki je
imela vedno lepo pometen pesek, klanček proti Frencinu, ki ni bil
posebno strm, pozimi pa lahko gladek, mimo Strieška naprej do
Zavratarja. Ob cesti nam je smrdelo iz gnojne jame, zadaj v malem hlevu smo občudovali vole. Upočasnili smo korak, vedno je
bilo kaj zanimivega; ali je Zavratarca kregala svojega moža, ali je
Zavratar svojo veliko spodnjo ustnico šobil in nismo vedeli, ali zaradi neubogljivosti volov, tečnobe Zavratarce ali našega rabutanja
jabolk, ki so se valila z brega. Zapustili smo lično stavbo učenosti v
Poljanah, kjer se je smejalo, jokalo, pelo, drlo in kričalo. Ravnatelj
Kajfež je poskušal omikati nas, pobaline in dekline, prežvekovalce, ki so za v hlev, ne za šolo. Učil nas je, da je možno tudi pozdraviti, ko greš mimo starejšega človeka, pa da tuje ni tvoje, ti permej
kokoš. Podivjana šolska drhal je pol po riti, pol po nogah drvela po
zloščenih stopnicah v spodnji hodnik in z zanesljivo kristijanijo zavila mimo zbornice proti izhodu. Včasih je ta drhal, ali vsaj nekaj
predstavnikov, pridno nosila drva v šolsko klet in potem v kišto v
razredu, da se je razbelila zelena peč v kotu, ki je dajala prepotrebno toploto v mrzlih zimskih dneh. Zapustili smo srež na oknih. Bil
je čas zmrzovanja naših nog in rok na mlaki pod Briegam ob strašnih hokejskih dvobojih in čas polomljenih senivcev ob skokih čez
meline in prestrašenega našega ata, ko je Kočarjev bob, drveč po
Jeretum klancu priletel z vsemi člani posadke v steno delavnice.
Hiša je k sreči ostala, potres je bil kratek, glave so ostale cele. Preden smo zapustili šolo ob fuzbalplacu pod njo, smo marsikaj izvedeli o slovnici, množenju in deljenju, o naravi in živalih, družbi in
glasbi, pa še o lepem vedenju, ki ga je bilo za naše tovarišice in tovariše vedno premalo.
Pot v šolo mi je ostala, po stezci, na Puole in čez most. Naš novi
most, ki so ga postavili potem, ko je povodenj odnesla starega. Videl sem, kako je lesenega voda izpulila iz brega, tok vode ga je
obračal in končno raztreščil, da se je v kosih odpeljal proti Žagarju. Vesel sem ugotovil, da je ata, ki sem ga na drugi strani čakal,
iz službe prišel domov čez most v Žabji vasi. Ostali so betonski
temelji, ki smo jih proučevali tako, da je brat Marjan komaj preživel padec v globino in jo odnesel samo s presekano kožo na glavi.
Še danes poznam ta vonj po krvi, res pa je, da ga pogosto vonjam
in obnavljam ta občutek. Čez novi most nikoli nisem prišel hitro
v šolo, niti tisto, ki je danes industrijski obrat v Poljanah, niti tisto
novo v Gorenji vasi. Postavil sem se ob ograjo in gledal čez njo,
preko robu v enakomerno prelivajoč vodni tok pod njim. In počasi se je namesto vode začel premikati most, včasih me je odpeljal
v Beograd, včasih v London ali v Ameriko, do Ljubljane, v Škofjo Loko, morda celo v Gorenjo vas. Popotovanja z mostom so bila
razburljiva, samo dovolj zbran in zamaknjen sem moral biti. Tako
sem ponovil zemljepis, pa kakšno seštevanje in odštevanje, pa fiziko, saj sem ugotovil, da najhitreje potujem na sredini reke. Kasneje
sem ugotovil, da zaradi bernoullijeve enačbe.
Zapustil sem poljansko šolo in med novo in domom je bila daljša pot in še več zanimivosti, tako da se je moje znanje devete šole
pod mostom močno povečalo. Spoznal sem banane, rum ploščice,
stisnjene v žemljo, v svojevrsten sladek sendvič. Jutranja nabava v
nobel samopostrežni je bila vedno zanimiva. V avtobusih smo bili
važni, nova šola je bila spet podaljšek igrišča, tokrat košarkarskega. Po letu sedemdeset in »Luni vaši, Zlati naši«, ki je ponazarjala zmago Daneva, nesrečnega Trajka Rajkovića, Tvrdića, Čošića,
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Plečaša in Žorge nad vesoljskimi Američani, je košarka postala
moj prvi šport, če odštejem nabijanje pink ponka pred našo hišo
vsak vikend. Predmetna stopnja mi je ugajala, ker se je bilo lažje
skrivati in se izogibati neprijetnim uram. Večino sem jih preživel
v kabinetu telovadnega učitelja Bizjaka, ki mi je dajal življenjske
nasvete in zaupal vodenje krožkov.
Kasneje sem spremljal priprave in gradnjo nove šole v Poljanah
in se čudil, da bo zanjo dovolj otrok. Ko je bila zgrajena, je bila
telovadnica majhna, zato nisem preveč pogrešal, da nisem nabiral znanja in doživetij v njej. Ko pa se je odprla ta velika, ta lepa,
prava športna hala, sem takoj organiziral turnir košarke. Cilj je bil
samo eden, da dam v Poljanah en koš. Pa sem ga komaj. Zbral sem
odlično ekipo, računal sem, da bomo zmleli nasprotnike iz Gorenje vasi, kot smo jih včasih z Lužarjevim Ivanom. Iz Cerknice pa
so prihrumeli na igrišče pravi Martini Krpani, jaz pa mali palček.
208 cm velikega Martina Krpana sem kasneje spoznal na Blokah

in pritisnila sva skupno sliko, morala je biti obrnjena pokonci, da
sva šla oba notri, tako je bila velika razlika v višini.
Vse moje šole, še celo fakulteta, so imele table, klopi, stole, predvsem pa učitelje in tudi snov, ki se jo je bilo treba naučiti. Znanje
je kapljalo počasi, jezero vedenja se je vseeno nabralo, kljub številnim obšolskim dejavnostim. Šola brez igrišč in telovadnice ni
zame. Zato učenci in učitelji poljanske šole, igrajte se šolo, veliko
več in hitreje gre v glavo.
Tudi z znanjem iz stare poljanske šole sem šel v svet, videl številne kraje, srečal nešteto ljudi, prehodil številne poti lepih pokrajin
in ulice velikih mest, bral zgodbe in užival ob glasbi, poslušal pametna razmišljanja, doživel nove možnosti tehnike in noro hitrost
sveta, a nič ni izrinilo globoko zasidranih vtisov in spominov na
tisto prvo – polansko šolo.
Andrej Šubic

Nomadka s travnimi bilkami resnice v zelenem naročju

Maria Teresa Herminia Guillermina - Sely
Izstopim iz dvigala in ključ v vratih na levi že opravlja svoje slišno delo. Z glasnim Dobro jutro! pozdravim svojo prvo učiteljico. Ko prestopim prag, imam privilegij vstopiti v Njen svet. Zdi se, kakor da na poti preko drobnih
spominov v domovanju opazujem njeno življenje. V predsobi so na črno-belih fotografijah odstrti delčki otroštva,
v dnevni sobi v toplih jesenskih barvah žari življenje v dvoje in kasneje v kvartetu. Pred mano visi katalonska zastava in na mizi gori drobna svečka. Tam v desnem delu glavnega prostora ima svoj tihi košček obdobje modrosti,
ki samo o sebi in skozi sebe piše na digitalne strani knjige življenja.
Maria Teresa Herminia Guillermina de Brea. Marite (izpeljanka iz Marie Terese) jo je klicala mama, ljubljeni oče pa ji je
nadel njej najlepše ime – Sely. Njena sestra je imela prav tako
po španski tradiciji prvo ime Maria (de Brea), zato je večkrat
prihajalo do pomot kdo je kdo, pri njih se je namreč prej upoštevalo le prvo ime. To je mojo sogovornico tudi vodilo k uradni spremembi imena, po katerem jo poznamo danes.
Sedeva. Na mizi že čaka zbir literature, skozi katero bom lahko začutila, da je Sely bila in še vedno je več kot učiteljica poljanskih prvošolcev ali žena slikarja Iveta Šubica.
Iz kuhinje diši po zajtrku. Vključim snemalnik, na katerega
kmalu pozabiva.

Oče Guillermo in mama Emilija, Barcelona, 1936
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Začneva pisati zgodbo.
Kot včasih. Učiteljica na levi, učenka na desni.
Vzamem svinčnik. Zanima jo, zakaj svinčnik. Odvrnem, da
imam navado pisati z njim, v duši pa čutim, da z grafitom zapisani spomini na papirju ostanejo mehki in ne zarežejo v intimo tistega, ki se je pripravljen odpreti in z Vaščanom deliti
strani svojega življenja.
Rodila se je konec septembra 1935 v Barceloni. V Kataloniji.
Njena mama se je po prvi svetovni vojni pri stricu (italijanskem konzulu) v Zadru izšolala za bolničarko in z njim preko veleposlanikov potovala po Evropi. S svojo širino duha je
kasneje tudi lastne otroke navduševala za lepoto sveta. Imela
je izreden čut za jezike. Tekoče je znala govoriti pet jezikov,
zato na čase ni mogla razumeti prvorojenke, da se je v ranem otroštvu tako težko priučila slovenščine. Svojega moža,
španskega diplomata v obrambnem ministrstvu, je spoznala
v Amsterdamu. Družina je živela v elitnem delu Barcelone,
v bližini Kolumbovega spomenika. Na fotografiji sta starša
videti izjemno uglajena. Kot mala deklica se moja sogovornica spominja le drobcev svojega doma. Pravi, da je čez leta
ob obisku Barcelone večkrat iskala tisto široko stopnišče, ki
je vodilo v krasno stavbo, ki jo je na očem skritem pročelju
objemal pomarančni vrt. Lani jo je v družbi svojih hčerk in
s pomočjo veleposlaništva končno našla – pod drugim imenom ulice.

TRI VOJNE.
Prva. Španska državljanska vojna.
V njenem ranem otroštvu je imela Katalonija precej avtonomije in Selyjin oče je bil eden od revolucionarjev, ki se je zavzeto boril za njeno neodvisnost. V prvi polovici 19. stoletja je
bila Katalonija precej veliko industrijsko središče Španije. Še
danes gre za enega najbolj industrializiranih in razvitih predelov poleg Baskovske pokrajine in območja Madrida. V prvi
tretjini 20. stoletja je pridobivala in izgubljala različne stopnje
avtonomije. V času druge španske republike (ustanovljene
leta 1931) je dobila svoj prvi statut o avtonomiji, s katerim je
bila obnovljena Generalitat de Catalunya oziroma tradicionalni katalonski avtonomni ustroj. Po porazu republikanskih

sil v španski državljanski vojni (1936–1939) je na oblast prišel
general Francisco Franco in kot še nihče poprej povsem zatrl avtonomijo in kulturo Katalonije. Prepovedal je celo javno
rabo katalonskega jezika in narodne plese. Tedanji vladni režim rodne dežele Salvadorja Dalija, Joana Miroja, Montserrat
Caballé, Joséja Carrerasa, arhitekta Gaudia z njegovo znamenito baziliko Svete družine, bolj poznano kot Sagrada familia,
in zavetje, v katerem je Pablo Picasso ustvaril svetovno znane
Avignonske gospodične, je Selyjinega očeta pod trdo Francovo roko odrinil v izgnanstvo v Pireneje. Revolucionarjem so
čez čas kot begunci sledile tudi njihove družine.
Mama je tja potovala visoko noseča z dvema malčicama ob
sebi. Nekaj časa so se peljali, nato pa kilometre in kilometre pešačili. Mala begunka Sely je kot še ne štirileten otrok
ob osličku, na katerem je bila mlajša sestrica, v enem dnevu
v goratem področju prehodila okoli 15 kilometrov. Potovali
so v kraj Vielle ob francoski meji. Njena mama se še čez leta
ni mogla načuditi tej neverjetni otroški vzdržljivosti. Končno
so po vseh naporih utrujeni dočakali snidenje z očetom, ki
pa so ga v Pirenejih lahko objemali samo dva dni, saj je kot
funkcionar obrambnega ministrstva Republike Španije moral
bežati čez mejo v Francijo. Njuno zadnje srečanje je ujeto na
fotografiji, kjer oče Guillermo, oblečen v vojaško usnjeno jakno, s širokim ljubečim nasmehom objema svojo prvorojenko
Sely. To je bil zadnji objem z očetom. Francozi so ubežnike
vrnili v Francovo Španijo.
Mama je služila vsakdanji kruh tudi s poučevanjem Francovih vojakov. Učila jih je francoščine, da so dezertirali v »boljše« življenje čez mejo – v Francijo. Ker je poučevala »izdajalce« in bila poleg tega še žena španskega funkcionarja,
republikanca, so visoko nosečo soprogo zaprli in jo obsodili
na smrt, malčicama pa je grozila oddaja v rejništvo. V zaporu je rodila sina ter po spletu okoliščin rešila sebe in svoje tri
otroke. V Pirenejih so v hudem pomanjkanju živeli dve leti.
Sely še danes živo podoživlja tisti težki begunski čas. Lakota.
Mraz. Strah. Samota med tujci.
Družina se je v času, ko so se ognji malce pomirili, vrnila v
domačo Barcelono. Ostali so brez vsega. Najhuje od vsega –
ostali so brez moža in brez očeta. Brez dostojanstva. Prebivali
so pri znancih. Ta povojni čas je bil v Kataloniji morija. Franco je dal usmrtiti 50 tisoč ljudi, veliko pa jih je pomrlo tudi
v ječah in taboriščih. Selyjina mama je bila italijanska državljanka, zato jo je pod okrilje vzel italijanski konzulat, ki je
tudi priskrbel vse potrebne dokumente. Vojna pa je svoje dolge lovke iztegovala še naprej v čas.

V drugo svetovno vojno.

Selyjin rojstni list

V Barceloni ni bilo nič več njihovega. Spet so bežali v begunstvu. Tokrat v tedaj italijanski Livek pri Kobaridu … Vidim
tiste široko razprte oči moje mame, ki so se mi za vedno vtisnile v spomin, ko me je na ladji iz Barcelone v Genovo, pregnana po španski državljanski vojni, dajala v začasno varstvo
tujcem, ker ni zmogla več napora potovanja s tremi majhnimi otroki. Sestra se je je trdno oklepala, mali bratec je bil še
zelo odvisen od nje, jaz pa sem tekala po leseni palubi gor in
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Mama Emilija s Sely v naročju, Barcelona, 1935

Zadnja fotografija z očetom, oče v usnjeni jakni –
uniforma španskih revolucionarjev, Pireneji, Viela, 1939

dol. Zaupala je dobrim ljudem. In meni, čeprav sem bila še
zelo majhna …
Mama je kot bolničarka v Livku v hiši svoje mame prehodno
skrbela za ranjene partizane. Znanje jezikov ji je na primer izjemno pomagalo pri oskrbovanju nemških vojakov in pri angleškemu padalcu, ki ji je pustil padalsko blago, da je lahko svojima deklicama sešila obleki. Ranjene partizane je tudi
spremljala del poti čez tolminske in cerkljanske hribe in grape po neznanih poteh proti partizanski bolnici Franji. Enkrat
celo do vhoda, a z zavezanimi očmi, da bi ne izdala skrivnosti
plemenite institucije medvojnega človekoljubja. Sem in tja je
pomagala tudi pri porodih in se zjutraj veselo muzala, da so
pri tej in tej hiši ponoči dobili fantka oz. punčko. Svoje drage je tiste dni za zajtrk pogostila s kakšnim priboljškom, ki ga
je zaslužila ob porodnici. Sely je v odsotnosti matere skrbela
za sestro in brata. Na koncu koncev je bila še vedno … otrok.
… Bila je vojna, zima in lakota, na ognjišču se je v bakrenem
kotlu kuhala polenta in slišim očenaš, ki ga je še v španščini
molila mama … venga tu reino; hagase tu voluntad en la tiera
como en el cielo; da nos hoy nuestro pan de cada dia … in ob
toploti odprtega ognja in potešeni lakoti sem bila prepričana,
da je prišlo k nam nebeško kraljestvo in da so take sreče deležni vsi ubogi otroci tega sveta. Kadar so si v lakoti in mrazu
lahko privoščili repo, je bila ta izjemen obrok. Ne glede na to,
da so jo jedli iz sosedovega kotla za prašiče. Nasitila jih je. Še
danes jo ima rada.

sem si jih zelo enostavno zapomnila. Najboljša slovenščina so
bile kletvice. Ta moj sosed mi je tudi pripovedoval krasne benečanske pravljice. Najraje sem poslušala strašljive, nenavadne, take o razkuštranih »krivih petah«. Znala sem torej celo
vrsto kletvic v obeh jezikih – slovenščini in italijanščini. No, in
enkrat pridejo v našo hišo obiski, pa mama potoži, kako hudo
je z menoj in z mojim znanjem jezika. Gostom sem povedala,
da to ni res in zdrdrala vse, kar sem se naučila v družbi starega soseda. Po obisku je sledilo očitanje, stroge sankcije in
jaz sem zbežala v gozd. Bila sem užaljena in prizadeta, saj pomena izrečenih besed nisem razumela. Zagledala sem duplo v
stari bukvi. Bila sem majhen, droben otrok, ki se je želel samo
skriti. Zlezla sem v duplo. Medtem so iz njega izletele mlade
sove, ki so mi dale neverjeten občutek sprejetosti in topline.
Takrat sem jih resnično vzljubila … in od takrat sovice tudi
zbira. V svoji zbirki jih ima že več kot štiristo.
Pravi, da se slovenščine uči že celo življenje in me na hitro
pobara za razliko med poudarkom in naglasom. Temeljita je.
Pri izbiri povedanega nikdar površna, čeprav zase pravi, da
veliko lažje piše kakor pripoveduje. Da mora stvari videti, jih
prebrati deset- in večkrat, popravljati, menjati besedni red …
dokler ne začuti, da je to tisto pravo.

Deklica je v sebi pestovala španski temperament, ki so ga edinega lahko v popolnosti izražale samo katalonske besede, hodila je v zelo strogo italijansko šolo s ciljem raznarodovanja,
nato v partizansko šolo, k verouku pa k župniku Jožku Kraglju (avtorju knjige Moje celice), ki jo je iz Svetega pisma učil
slovenščino. Pravi, da je takrat v svoji drobni dekliški glavi
zgradila jezikovni Babilon.
Na Livku sem kot otrok hodila k enemu staremu možu v uto.
Ta mož se je težko premikal. Imel je palico, z usnjem na koncu, in je z njo pobijal muhe. Če je ni zadel, je pa zaklel. To so
bile dvozložnice, mestoma dve besedi … to so bile besede, ki
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Mama s svojimi tremi otroki: Dolores, Viljemom, Sely,
po vrnitvi v Barcelono, verjetno 1940

Viljem, Dolores, Sely,
Barcelona, 1940
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Spomine med drugo svetovno vojno je sooblikovala tudi katoliška verska vzgoja, ki ji je zaradi trpkih doživetij v zgodnjem
mladostništvu pustila nekoliko grenak priokus.

cembra ob praznovanju JLA govorila o njenem pomenu in jo
vključevala v domovinsko vzgojo. Danes pa naj bi streljal v
njene pripadnike? Boleče doživetje!

Tretja vojna – vojna za osamosvojitev
Republike Slovenije.

Že samo ime grapa pove, kje sva bila. Poraščeni strmi bregovi, hudourniški potok Hotoveljščica, cesta in posamezne hiše,
v glavnem ob bregovih in v temačnosti, le ponekod z malo
nebesnega svoda. A prav v tej naravni trdoti je njena lepota. Bilo je že nekaj dni po polni luni, vendar dovolj svetlo, da
sva videla vodno zajetje in okolico. Vsak šum, hojo ali kateri koli znak premikanja, tudi divjadi, morava zaznati in z gestami opozarjati drug drugega. Kmalu sva s spodnje strani
zaznala neko hojo, a videlo se ni nič. Nisem čakala, ustrelila
sem v zrak. Opozorilni strel. Potem je bila tišina. Okoli naju
so poplesavale kresničke, noč pa je bila še dolga. Ubiti človeka! Ne! Saj ni mogoče, da bi zgubila razsodnost. Da bi me
pripeljalo do takih težko predstavljivih skrajnosti. Notranja
borba pred odločitvijo, kot pri Agati, ki s svojim likom predstavlja dvojnost – dobro in zlo, razmerje med človekom in
njegovim notranjim čustvenim in duhovnim svetom ter svetom zunaj njega, kot svetom človekove ogroženosti … Pet
dni in noči, podnevi in ponoči sem bila v družbi Marka Perka, Ivana Stanonika in Lojzeta Kreka trepetala še na Bukovem vrhu, v Kremeniku, v Vinharjah ter na Pasji Ravni … Moj
um je neprijetne dogodke dveh posledic travmatičnih vojn v
mladosti že delno izbrisal, a so v podzavesti še vedno ždeli do
današnje vojne, ko so boleče privreli na dan ob pogledu na
Blegoš. Lepo mi je na tej skrivnostno mirni gori, ki me vedno
znova prevzema v svoji spokojnosti. Bukve na njenem pobočju so lepe, ravne kot korintski stebri. Ko objamem bukev, začutim, da njene korenine segajo do Montserrata, gore, pod
katero sem se rodila. To so kamniti nazobčani vrhovi, vse od
temne do rožnate barve, in v tem skalovju kip Črne Marije.
Tam mi je bilo lepo, dokler mi vojna in španska falanga nista
vzeli očeta in sem kot begunka pristala pod Matajurjem. Pod
goro, lepo v svoji spokojnosti, goro, ki je branik slovenstva,
goro, na kateri se še niso zacelile rane prve svetovne vojne in
nove rane druge svetovne vojne. Vojne, ki mi je vzela vero. Ali

Sely je bila tedaj že v vlogi vodje podružnične šole Poljane.
… To je moja druga domovina in čutila sem, da jo moram braniti za svoje vnuke, zaradi podzavestnega strahu pred ponovnim begunstvom … Naj pripravim šolo, so mi naročili, zakaj
in za koga, mi niso pojasnili. Pouka ni bilo več, a v šoli je bilo
še nekaj otrok, ki so prihajali v varstvo v vrtec. S hišnikom
Jožetom Dolencem sva uredila zasilno zaklonišče z vsem potrebnim za vrtec in na varno prenesla šolsko dokumentacijo,
aparature in umetniška dela. Freske na zidu se pač ni dalo
odstraniti. Na freski je motiv Agate, ki jaha na prašiču. Po
povesti Visoška kronika Ivana Tavčarja jo je likovno upodobil
slikar Ive Šubic. Agata je bila obtožena coprništva, češ da ponoči jaha prašiča, trosi točo in škodi živini. Česa bi jo obtožili danes? Da se poslužuje uničujočega orožja, meče bombe
in granate, mine? Vedno je bil in tudi danes obstaja lov na čarovnice. Z njim želimo dokazati drugo resnico, da bi se otresli
lastne krivde; nobena coprnica ni kriva, človek je vsega kriv,
tudi današnje vojne. V vojni sem bila že isti večer. Dobila sem
poziv, naj se javim v štabu. Bila sem prepričana, da potrebujejo pomoč v pisarni. Lojze, ki je odrejal dežurstva, je s svojim
humornim obnašanjem mirno rekel: »Z Gabrijelom Justinom
(Dolencovim Jelotom z Volče) bosta to noč čuvala vodno zajetje v Hotoveljski grapi. Kdor koli se bo sumljivo motal okoli
ograje, zavpij Stoj! in takoj ustreli!« (Tak ukaz je veljal zgolj
za vodna zajetja, ne za ostale točke, ki so jih varovali lovci.
op. a.). Od presenečenja in jezna, da iz mene brije norca, sem
mu odgovorila, da nisem prišla po vlogo za gangsterski film.
A scenarij je bil na žalost resničen in film se je že odvijal, ko
sem videla, da so Niku, ki je bil zraven, že dali pištolo. Niko
je bil moj učenec. Poslušal me je, kako sem vsako leto 22. de-

Leta 1968 v 1. razredu
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pretresljiv prvi vtis. Še danes slišim, kako je tista pločevina
udarila ob tla, ko jo je izpustil iz rok. Čez čas je prišel ravnatelj in me odpeljal k prijazni in dobri hiši – k Predmošančku,
kjer sem bila na stanovanju. Ko me je peljal čez Soro, sem dokončno začela jokati, ker take vode v življenju še nisem videla. Dno je bilo pokrito s temnimi algami in dajalo vtis, da pod
mostom teče reka nafte. Začutila sem, da tu ne bom mogla živeti. Odraščala sem ob smaragdni Soči, spoznavala divje lepote Tolminke. Sedaj pa bom morala živeti ob temini?

De Brea Guillermo in Sely leta 1939, Ive in Maja leta 1967

je pod Blegošem končno moja Itaka? Odisejev otok, kot simbol dolgotrajnega potovanja in večnega hrepenenja po mirnem domu …1
Biti begunec. Gledati begunce. Čutiti njihove stiske. Rana, ki
se na novo odpira tudi danes v njenem življenju. Še posebno
ob bolečem doživetju zaradi nerazumevanja okolice ob sprejemu begunskih otrok v poljansko šolo.

ŠOLA IN ŠOLA

Njena in naša. Tista v Tolminu, kamor je hodila na učiteljišče,
in tista, v katero sem hodila jaz in kjer je bila učiteljica Ona.
V času njenih »tolminskih let« se je na domači in mednarodni
sceni zvrstila nepregledna množica prelomnih dogodkov, od
podpisa Londonskega sporazuma do lansiranja Cockte na trg.
Sely je na tolminskem učiteljišču spet začutila, koliko ljubezni
do lepega nosi v sebi, in to skušala iskati v literarnih, likovnih in ostalih umetniških delih. Profesorji so po besedah moje
sogovornice dijakom neprimerno več dajali ob neformalnih
druženjih z njimi. Popoldne skozi pogovore, izlete, zaupanja.
Odpirali so jim oči za lepo … če človek nima razvitega čuta
za kulturne dobrine, je osiromašen in osebnostno enostransko ali vsaj ne celovito razvit.2 Mislim, da ne bom udarila
mimo, če zapišem, da jo je tudi ob prihodu v Poljane zapisano
»razodetje« oblikovalo v to, kar je, hkrati pa tudi Poljance bolj
odprlo k oziranju čez ramo nazaj v preteklost, k očem znanih
rojakov in njihovim delom. Tudi ob portretih, ki krasijo avlo
naše domače osnovne šole.
Pričakovanja, kje bo njeno prvo delovno mesto, in želja ostati čim bližje domačemu kraju, so bile le idilične predstave. Te
sanje je razblinil državni dekret, ki je sošolce razpršil kot vodne kapljice po celotnem zemljevidu Slovenije.2
Poljane nad Škofjo Loko. Stara sem bila 21 let. Bila je nedelja.
Sredi Poljan ni bilo žive duše. Prijatelj me je odložil pred gostilno na klop, zraven mene postavil kovček in odpeljal. Nisem
vedela, kaj naj delam. K meni je pristopil Janez Buh. Vprašal
me je, zakaj jočem in odvrnila sem, da sem po dekretu od tistega trenutka naprej tu učiteljica. Ker ni vedel, kam bi me
usmeril, mi je razkazal središče Poljan. Stopila sva na mesto,
kjer je danes trgovina. Janez je dvignil velik »pleh«, pod katerim so bile same kosti. Nekakšna kostnica. Pretresljiv prizor,
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So me pa v okolici Poljan pritegnile baročne cerkve. V sebi
nosim katalonsko ljubezen do tega zgodovinskega obdobja,
saj je barok v Španiji doma. Iz te moje ljubezni je pred desetletji nastal tudi projekt o poljanskem baroku, ki je bil odmeven po vsej Sloveniji.
Ko sem stanovala pri Predmošančkovih v Predmostu, mi je
nekega dne stara mama, neverjetno inteligentna ženska, pokazala križ, darilo dr. Aleša Ušeničnika, ki je kot otrok bival
z bratom Francetom pri njih in kasneje v Županovšu. Njegovo
Sociologijo sem poznala že z učiteljišča. Vsa njegova dela pa
sem počasi študirala. Zaradi spoštovanja do tega moža sem
si zadala nalogo, da ga predstavim Poljancem, ker ga večina
ni poznala.
Župnija Leskovica je šolski knjižnici podarila vsa njegova
dela, kar je izjemen zaklad – po posredovanju in Selyni želji ter prošnji.
Potem so bili tu slikarji Šubici. Mama, ki je bila velika ljubiteljica umetnosti in nam je v otroških letih razlagala o evropskih galerijah, mi je povedala, da je pred vojno v Franciji v
neki galeriji v Parizu videla sliko Jurija Šubica Pred Lovom.
Spodbudila me je, naj v Poljanah poizvem za omenjeno rodbino. Tako sem našla Iveta in ga povprašala o sliki. Ive mi je zatrdil, da je edina slika s to motiviko v Narodni galeriji. Nekaj
let kasneje, a žal že po Ivetovi in mamini smrti, sem v časopisu
zasledila novico, da je televizijska ekipa zasledila v Franciji
sliko, ki se razlikuje od tiste v Sloveniji po tem, da je na njej
upodobljen pes.
Tako se je začelo spoznavanje z Ivetom in Poljanci. Na zunaj
trdimi kot hotaveljski marmor, znotraj pa mehkimi kakor poljanska čipka, verjame moja sogovornica.
Poljane in poljanske posebneže je imela moč spoznavati tudi
na skupnih učiteljskih obedih Na Vidmu. Stalni gostje Martenka, Pajn, Podtabrovc so klekljali to lepoto čipke hudomušno modrega poljanskega značaja in ji lepšali učiteljske začetke. Tako druženje v današnjih časih pogreša, pravi, da se
ljudje kar nekako ne znamo več družiti med seboj.
Za poljanske šolarje pravi, da so bili najbolj pristni tedaj, ko so
v šolo še prihajali peš in dolgo v jesen tudi povsem bosi. S platnenim nahrbtnikom na rami. Doživetja na poti so jih oblikovala v svojevrstne osebe, jim dajala potrditve za samozavest,
jih naučila reševati konflikte. Ugotavlja, kako je tudi geografska lega določenih zaselkov vplivala na značaj posameznikov.
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Tisti, ki so prihajali s Kovskega Vrha, so imeli izjemne glasove in posluh. Ves
čas so nekako peli poljansko govorico. Otroci iz Vinharij so bili zelo redoljubni,
tisti iz Gabrške Gore so pripovedovali številne zgodbe,
o živalih in tudi izmišljene.
Tisti, ki so živeli ali v šolo
prihajali ob vodi (predvsem
ob Ločilnici – še naslednji
dan je v učilnici v torbi smrdela kakšna »raubšicana«
riba), so po njenem občutju
imeli večji besedni zaklad.
Voda že sama ustvarja številne zvoke – klokota, žubori, buči, šumi, kaplja …
v obogatitvi z otroško igro
so se ob vodi bojevale tudi
večne bitke, sklepala prijateljstva in rojevale prve ljubezni. Prevozi s kombiji so
te dogodivščine zaklenili
za devet železnih duri. Do
otrok, ki so okrog vratu nosili ključ, je imela največje spoštovanje. Ključ je bil znamenje odgovornosti, zaupanja, dejstva, da so bili pri hiši lahko tudi otroci zelo potrebni in zelo
pomembni. In morda jo je ta odgovornost spominjala tudi na
njena otroška leta.

tega zgleda. Človek je izjemno živo bitje. Človek
mora doživljati konflikte,
ki so posledica nagonskih
teženj in zahtev okolja. A
kakšno je njegovo vedenje
navzven, je spet posledica
njegovih notranjih pogojev, kamor spadajo moralne vrednote. To so tiste vrednote v človeku, ki so mu
ob odločitvah ali reagiranju glavni razsodnik. Če ob
reševanju konflikta ne prevladujejo pozitivne silnice,
ampak negativne, ki se kažejo kot zlo, sovraštvo, sumničenje, egoizem, samozadostnost, potem nastane
neskladje med vrednotami
in obnašanjem.3 Torej zgledi, ki jih otrok vidi in občuti. In starši, predvsem pa
Pred lovom (Foto: Andrej Perko)
tisti, ki smo vzgojeni v krščanski veri, bi morali te
vrednote samo preprosto
ponotranjiti in jih živeti. Unamuno, španski filozof, ki ga zelo
rada citira, je zapisal: »Kdor je dober in verjame v nadčutni
red, ni dober zato, ker verjame vanj, temveč verjame vanj
prav zato, ker je sam dober v svojem srcu.« Živeti dobre, večne vrednote – to je vse.

Pogovor nanese na vzgojo. Pred kratkim sem si ob spodbudi sodelavke ogledala dokumentarni film Švedska teorija ljubezni. Film pripoveduje o poveličevanju in celo uzakonjenju
individualizma – dolžnosti, da je odrasel posameznik popolnoma neodvisen in skrbi zgolj in samo zase. Posledice v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sprejetega zakona so strašljive – ljudje umirajo osamljeni, v stanovanjskih naseljih
vlada tišina, ena največjih prostočasnih dejavnosti je organizirano iskanje pogrešanih oseb in število samomorov je zastrašujoče visoko. Samota in osamljenost ... in bela tišina. Kot
na Ivetovi sliki Sam, ki je Sely tako ljuba in jo še danes čuti,
kot da je Ive še vedno Sam v Poljanah.

Sely de Brea leta 1981 postane vodja podružnične šole v Poljanah, nato pa vsa svoja prizadevanja ob sodelovanju s krajevno skupnostjo usmeri v izgradnjo nove šole. S samoprispevki krajanov, deležem, ki ga je prispevala država skupaj
s pristojnim ministrstvom, krajevno skupnostjo in občino in
z obilo truda je 20. decembra 1986 otvoritev nove zgradbe
šole. Največja pridobitev v tem segmentu pa je po mnenju
sogovornice prvi vrtec, saj ga v Poljanah prej ni bilo. 11. novembra 1986 se pod izjemno šolsko fresko podpiše Ive Šubic
s svojo ekipo. Leta 1993 je izglasovan referendum za dograditev šole, kar naj bi se izpeljalo v petnajstih mesecih. Potekajo priprave na gradnjo prizidka, podpisana je pogodba z
lastniki zemljišč.

Nas, šolske otroke, je kot učiteljica vzgajala v drugačnih razmerah in v drugem času, kot ga živimo danes. Liberalizem
je s seboj prinesel precej specifično pot. Pot, ki izgublja mejo
v smislu opore, zidu pred »nevarnim« in mestoma povsem
zanemari vidik človekoljubja, skrbi za druge, zmožnost vživljanja. Vprašam jo, kje in kako sta šolstvo in razvoj vrednot
po njenem povezana s prihodnostjo tradicionalne krščanske
Evrope, ona pa mi preprosto odgovori: Draga moja, prihodnost je v zgledu odraslega. Vzrok razkola je v pomanjkanju

Sely de Brea Šubic svoj zadnji podpis v šolsko kroniko zabeleži v decembru 1997: Ljubezen skuša vedno premagati nasprotja in ker je glasba hrana ljubezni, želim, da občutimo
to tudi mi ob današnji pevski reviji (srečanje pevskih zborov
v decembru 1997, op. a.). Še posebno ob zadnji pesmi – Beethovnovi Odi radosti in njenemu sporočilu v refrenu, da človek spet je brat človeku. To je tudi moja želja, ko se v zvenu
otroške pesmi poslavljam od vas – mojih učencev in šole.3
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VAROVATI DOBRO, VAROVATI LEPO IN ZNATI
OBČUDOVATI OBOJE
Tišina. Razmišljam, na kakšen način bi jo vprašala, kateri
znani Poljanec ji je najbližji. Nič, ustrelim vprašanje. Ona
brez razmišljanja takoj ustreli nazaj: Franke. Zakaj Franke?
Zaradi predanosti in izjemno širokega pogleda na svet. On
se šteje za začetnika slovenskega ribištva, za prvega ribogojca. Zaradi čuta za umetnost (bil je namreč realistični portretist in krajinar). Leta 1873 je potoval na Kitajsko! Zaradi
vizionarstva, ki ga je nosil v sebi, zaradi številnih idej. Brez
dvoma … Ivan Franke. In seveda … zaradi vode. Zaradi Tolminke, Soče, Sore, zaradi Grapce v Dobju.
Novodobni »homo digitalec« (Selyjin izraz) je v 99 % vzrok,
da so živalske vrste ogrožene ali izumrle. S svojo »tehnološko« pametjo se obnaša kot angelska kreatura ter postavlja
merilo vsemu. Misli, da ima samo on prav. Večina naših občutkov, želja in nagnjenj izvira iz naše biološke zgodovine.
Odvisni smo od svojega okolja. Prav tam smo kot ogrožene
sove. Ne pomagajo le napisane in sprejete vse mogoče konvencije (Bernska, Bonnska …), rdeči seznami. Premalo je duhovne, moralne inteligence, ki nam omogoča razlikovati med
dobrim in slabim. Ni dovolj le vedeti, marveč je treba dojeti,
da smo le mi tisti, ki lahko ustavimo ogroženost in izumrtje
živega sveta.4
Današnji čas s hitrim napredkom, ki nam ne dovoli v miru sanjati, nas je tudi čustveno osiromašil. Voda nam je le potrošna dobrina, ker smo z njo izgubili osebni, čustveni stik. Zanjo
imamo samo dva pojma – dobra ali slaba v smislu uporabne
vrednosti. Zaradi svoje tehnološke pameti v njej ne vidimo
več ne simboličnega in ne mitičnega pomena. Voda, ogenj,
zemlja, zrak so med štirimi praelementi. Vodo imajo v simboličnem smislu vse religije, saj jim pomeni vir življenja, očiščenja, obnavljanja. Tako je v Svetem pismu stare zaveze simbol
življenja, v novi zavezi pa je simbol Duha. V Koranu je z umivanjem v obredni molitvi sala dosežena obredna čistost. Vode
v tibetanskih obredjih so simbol želja. Azijskim modrecem je
voda pomenila vir življenja in element telesnega in duhovnega obnavljanja, simbol plodnosti in čistosti, modrosti, milosti
in kreposti. Tako razmišljanje o vodi ni razumska omejenost.
Nekoč so vodo tako sprejemali, ker je bilo tako razmišljanje
način življenja in to zaradi želje po obstoju! Imejmo jo ponovno v svoji zavesti in srcu za BOŽANSKO. Tako bo čista tudi z
veliko manj zakonskimi omejitvami. Če bo voda dobro, bo dobro tudi gozd. Zaradi onesnaženega ozračja in ozonske luknje
se nam že uresničuje edini strah, ki so ga imeli Kelti. Bali so
se, da se bo nanje zrušilo nebo. Prepričani so bili, da drevesne krošnje držijo nebesni svod.5
Voda in gozd. Pa beseda. In biti še vedno učitelj. Same drobne
ljubezni. Drobni ljubezni, ki zadnja leta postajata srčna okupacija, pa sta seveda ribištvo in lovstvo. Lov, ki je istočasno
radost in bolečina, strah in resnica, iskanje samega sebe prav
tam, kjer se srečujeta smrt in življenje v svojem skrivnostnem,
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nikdar odkritem bistvu, pravi moja sogovornica in nadaljuje
… Začelo se je med vojno, ko je mama v hiši prehodno skrbela
za ranjene partizane. V kot za vrati je partizan odložil puško.
Iz otroške radovednosti sem jo dvignila in radovedno pregledovala. Ob tem me je presunil močan mamin krik in puška mi
je padla iz rok. Ta dogodek je ždel v moji podzavesti do učiteljišča in ure predvojaške vzgoje, ko me je ponovno zabolelo.2
Z utemeljitvijo, da predvojaške vzgoje ne sme obiskovati, ker
ni jugoslovanska državljanka, tudi na učiteljišču ni mogla
ugotoviti in razumeti, kako ta nevarni predmet deluje. Čez
leta se je kar nekako impulzivno odločila, da do puške in resnice o njej pride skozi lovsko organizacijo. Če bi ji bilo danes dano srečati zagovornike tiste nerazumljive zakonodaje iz
njenih dijaških let, bi jim pokazala lovsko izkaznico, potrdilo
lovskega mojstra, izkaznico lovskega čuvaja, izkaznico strelskega sodnika in glavno – izkaznico vojnega veterana. Povedala bi jim, da je v zadnji osamosvojitveni vojni za Slovenijo
preko lovske organizacije s puško tudi aktivno sodelovala. A
bi se jim tudi zahvalila. Posredno so pripomogli, da so njena leta v pokoju zaradi lovske dejavnosti zelo lepa.2 Spoznava Slovenijo in zanimive tuje kraje, srečuje se z mladimi in
kar je najpomembnejše – živi z naravo in s spomini na ljudi,
ki so ji z lovstvom prirasli k srcu. Spominja se kruha, nadrobljenega v mleko, pri Pešarju v Vinharjah, pa drobnega okroglega krompirja v oblicah, ki ga je kuhala Golarjeva mama,
ajdovega hlebčka Pešarjevih z Gabrške Gore, Predmošančkove ocvirkovce in juhe, ki jo je kuhala Podbregarjeva Slavka.
Ne zgolj zaradi tega, ker je vse to dala Narava, predvsem zato,
ker je ta hrana šla skozi pridne in poštene roke malih ljudi z
velikimi srci.

KAJTI RESNICA … TO JE MOJA DEŽELA
Ko prebiram do te vrstice zapisano zgodbo, dobim občutek,
da sva jo res napisali skupaj z mojo prvo učiteljico. Ona je v
moj odprti um sipala življenjske modrosti. Jaz in moj svinčnik
sva jih zapisovala na papir. Šele sedaj opazim, da je moj zvezek potiskan s sovami – kakšno naključje!
Ob koncu se še zadnjič ozrem po topli dnevni sobi. V zeleno ovijalko je tik pred mano ovit lesen kip angela. Brez rok
je. Prešine me … Maja Šubic je ravno letos Poljanam podarila morda ravno te roke na dveh freskah, ki krasita severno in
južno pročelje nove kapelice pri Strojarju. Ob otvoritvi je dejala, da rokam lahko vsak podari svojo moč in dober namen
in jih oživi za dobra dela. Da je lahko dobrotnik prav vsak izmed nas.
Tudi skozi Nives in Majo, hčerki, se zrcalijo pozitivne lastnosti njune matere, pridnost, doslednost, ljubezen do lepega. Poljanci pa vidimo Sely vsak skozi svoje oči.
Namenoma sem Iveta pustila za konec. Ko sem imela priložnost primerjati dve fotografiji – Sely z očetom Guillermom
(Vilijemom) in Majo z očetom Ivetom, me je podoba pretre-
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sla. Na fotografiji sta si oče in zet prav nenavadno podobna.
A to ni Ivetova zgodba. To je zgodba o španski Agati, ki so ji
Ivetove siničke spletle gnezdo v deželi pod Blegošem. To je
zgodba o desetih lastnostih človeka, ob katerih je ena malo
manj lepa, pa si nekoga vseeno najbolj zapomnimo po slednji. Pa kar tebi, dragi bralec, prepuščam v razmislek, kako je
s to zadevo.
To je zgodba o borbi za dobra dela. Pa ne zase. Za druge. Otmar Črnilogar, Selyn dobri prijatelj, svetopisemski prevajalec,
duhovnik in izjemen teolog, ki je poznal njeno versko in duhovno prepričanje, a je o ničemer ni prepričeval, ji je ob gesti s prstom, usmerjenim v nebo, večkrat dejal: »Sely, tam gor
so pomembna samo dobra dela in samo te boš lahko odnesla
s seboj.«6
To je zgodba o begunki, ki jo je čudovito jesensko jutro v mojih očeh pravzaprav začaralo v nomadko. Takšno, ki na pašnikih sveta skupaj s svojo čredo sanj išče izjemno redko in
ogroženo vrsto rastline – travno bilko resnice. Eno iz krasnega šopka, ki je raztresen, kakor begunci, po tem našem ljubem
svetu. Ko jo ugleda, že nekoliko odcvetelo, sede zraven nje, jo
ogleduje z vseh strani, ljubkuje, na koncu pa se od nje z vso
nežnostjo poslovi v veselem pričakovanju, kako bo v drugi
deželi neznancem pripovedovala o njeni lepoti. A njene zgodbe vsi ne sprejmejo radi. Pravijo, da ne diši. Da nima barve.
Da ni nič posebnega. Nomadka pa še vedno verjame v preprostost svoje travne bilke. Resnico pač ljubi. Govorjenje resnice
je pogosto prava pustolovščina zanjo.

V njej vidi … več.
Tako je tudi naše rojake, ki so ljubili bilke lepote in resnice,
zbrala v šopek in ga postavila v šolsko avlo, pod Agato na prašiču, kjer s pomenljivo tišino svetu sporočajo, da človeški intelekt skupaj s koščki pravice in resnice presega vse delitve.
Sporočajo, da smo vsi potomci različnih ljudstev, ki so se križala tod in v okviru katerih je nastajalo nekaj lastnega na koreninah slovanske ali še katere prvobitnosti. To vse živi v nas

Govornica

in je onstran sodobnega sveta. Je kulturno izkustvo, je duh,
brez katerega bi bilo naše življenje prazno.3 Edino semena
cvetoče trave (resnice) bodo skupaj z veselo košnjo na travniku soseda, s katerim smo si po prepiru pravkar segli v roko
(odpuščanje), naša dela nesla daleč, daleč na absolutne travnike Onostranstva.
Kajti resnica, piše Alphonse de Lamartine, to je moja dežela.
Verjamem, da Selyjina tudi.
Mateja Tušek

VIRI

1 Toš, M. idr. (2016): Slovenski lovci v vojni za Slovenijo. Lovska zveza Slovenije.
2 De Brea Šubic., S. idr. (2016): Spominjanja tolminskih učiteljiščnikov 1951–1956. Izdano v samozaložbi.
3 Zapisi iz kronike OŠ Poljane.
4 De Brea Šubic, S. (2016): Mentor in lovski pripravnik, priročnik. Izdala Lovska zveza Slovenije, Komisija za izobraževanje.
5 Odlomek je vzet iz intervjuja za revijo Ribe & vode (2001, št. 1) – ne izhaja več.
6 Rosa., J. (2014): Otmar Črnilogar – človek mnogih talentov. Podraga–Celje–Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba.
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Lado Jamar
»Poleg Povlka je stala Čudetova
hiša, ki je v tistih časih štela med
najbogatejše v Poljanski dolini. Gospodar Urban Dolenc si je bil pridobil premoženje pri kupčijah s platnom, ki so ga pripeljale do Trsta
in Benetk. Veljal je za človeka, ki bi
po bogastvu rad prekosil Vidmarja.« Tako zapiše dr. Branko Berčič
v knjigi Mladost Ivana Tavčarja (Slovenska matica v Ljubljani, 1971).
Urban Dolenc, po domače Vrbančk, je
bil doma iz Martinj Vrha. V prvi polovici 19. stoletja je kupil Čudetovo hišo (danes hišna št. 55) na desnem bregu Ločivnice. Vse štiri otroke, tri sinove in hčer
Nežo iz drugega zakona, je šolal. Sinovi
so šli v svet, eden je mlad umrl, Neža pa
je ostala doma in se poročila s Francem
Grošljem iz Dobja. Imela sta osem otrok,
štirje od njih so zgodaj umrli. Hišo je nasledila njena hči Lucija in se poročila z
Vinkom Jamarjem, trgovcem iz Škofje
Loke. S to poroko pa je hiša počasi dobivala novo ime: pri Cenet (po moževem
imenu Vinko – Vincenc – Cene). Imela
sta dva otroka. Sin Lado se jima je rodil 26. junija 1911, hči Olga pa štiri leta
kasneje. Tudi Vinko Jamar je bil podjeten, hišo je povečal v enonadstropno, kupoval je zemljišča v Dolgih Njivah, Žunhah, ob Ločivnici proti Martenkovi žagi
ter vodil trgovino na drugi strani Ločivnice v hiši ob mostu (danes št. 28).

Lado Jamar v mladih letih
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Družina Vinka in Lucije Jamar, levo hči Olga, desno sin Lado

Osnovno šolo je Lado obiskoval v Poljanah, v Ljubljani pa je končal trgovsko
šolo in sprva zamenjal nekaj delodajalcev. Leta 1930 je zaradi očetove bolezni
prišel domov in ga nadomeščal v njegovi
trgovini. Sčasoma se je oče pozdravil in
po dveh letih se je Lado vrnil v Ljubljano
ter se zaposlil pri polsestri Minki Demšar, ki je imela na Trubarjevi (tedaj Ulici
Sv. Petra) blagovnico. Užival je v živahnem kulturnem utripu, pritegnilo ga je
gledališče, ne le kot gledalca, želel je tudi
na odrske deske in opravil trimesečni tečaj iz igralstva za amaterske gledališčnike. Vključil se je v telovadno društvo
Sokol, s prijatelji se je podal na daljše potovanje v Pariz. S polno žlico je zajemal
življenje, si širil obzorje in znanje.

poroči. Preselita se v Poljane. Istega leta
se rodi prvi sin, Dušan, naslednje leto
hčerka Zlata, začne se vojna. Že konec
julija 1941 je v Hotovlji ustanovljen prvi
odbor OF v Poljanah, Lado je kot predstavnik Sokola eden od ustanovnih članov. Dela v očetovi trgovini in kot član
gospodarske komisije skrbi za dobavo
hrane, sanitetnega materiala in oblačil za
partizanske enote. Nekega dne, Lado je
bil zunaj pred vrati trgovine, prikoraka
mimo skupina domobrancev, med njimi
je njegova »veza« iz Javorij. Srečata se z
očmi. Stopi iz vrste in mu reče: »Kar je
bèl, je bèl. Nèč se ne boj.«

Že tedaj, v 30. letih, je imel motor. Zgodilo se je leta 1937 pri Tivoliju ob železnici. Z motorjem se je pripeljal do zapornice, ki pa ni delovala, ni se zaprla.
Zagledal je prihajajoči vlak in zapeljal
ob njem. Zadnji vagon mu je s stopnico
skoraj odtrgal nogo. Samo takojšnja medicinska pomoč v Šlajmarjevem domu
(bolnišnici) in vztrajanje zdravnika,
njegovega strica Toneta Jamarja, da mu
nogo ohranijo z zahtevno operacijo, sta
ga rešila pred amputacijo. Res da je bila
noga poslej dva centimetra krajša, a to
ni bilo opazno, ker je nosil ortopedske
čevlje, in ni ga oviralo ne pri delu, po
cel dan je bil v trgovini na nogah, ne pri
rekreaciji, izletih, kolesarjenju in planinarjenju. Dobro opravljeno delo medicinskega osebja in njegova mladost sta
k temu pripomogla.

Leta 1943, na božični večer, se rodi Uroš.
Ani ob treh majhnih otrocih deluje v krajevni protifašistični ženski organizaciji.
Po vojni je premoženje nacionalizirano,
poleg hiše tudi zemljišča. Lado kljub veliki izgubi sprejme to brez zamer in se v
nekdanji očetovi trgovini zaposli kot poslovodja. Domačo hišo, Cenetovo, kmalu dobi vrnjeno. V pritličju je »Trgovina
z mešanim blagom«. Dolgoletna Jamarjeva soseda Angelca Klinec se spominja, da je 15-letna prišla iz Malenskega
Vrha nekaj kupit in jo je, po njenih besedah, od nog do glave urejena fina gospa za pultom – Ana Jamar – vprašala,
kaj bi rada.

Na Trubarjevi v Ljubljani Lado spozna
Ano Makovec in se z njo, Ani, leta 1940

Izbral si je ta njegov tovariš drugo pot,
vendar izdal ga ni.

Iz izgnanstva se vrne župnik Matej Tavčar, župnišče je porušeno, Jamarjeva sta
edina v vasi, ki sta mu pripravljena nuditi stanovanje in tudi hrano, potem ko mu
je na gostilni pri kosilu nekdo pljunil v
krožnik. V 50. letih so pri njih stanovale

Obrazi na Poljanskem

Kot šolarka sem se pogosto vračala v
Poljane, obvezne pa so bile počitnice.
Dedi me je s sanmi vozil naokoli in
tudi prve korake na smučkah sem naredila na bližnjem gričku. Kmalu me
je vsak dan pospremil v smučarko šolo.
Naravnost oboževala sem poletne počitnice v Poljanah. Dedi je delal v turističnem društvu. Jaz sem mu pomagala zlagati prospekte, opazovala ljudi,
ki so prihajali, in z dedijem sva sanjarila o potovanjih. Navdušil me je za raziskovanje novih krajev, gora in mest,
naj si bo to v lepi Sloveniji ali v tujini. In potem so tudi v našo hišo prišli turisti. Dedi je blestel v pogovoru v
nemškem, francoskem in italijanskem
Lado Jamar z vnukinjo Katarino, zadaj levo Cenetova hiša
jeziku. Z njim sem hodila na veliko izletov, na katere je peljal vedoželjne tujce. Uživala sem ob njegovem pripovedovanju zgodb, kdo vse je živel v tej ali
Do koder le sežejo moji spomini na rano otroštvo, jih je ve- oni hiši, in kje so sedaj ti ljudje. Veliko je vedel o zgodovini
liko povezanih s Poljanami nad Škofjo Loko (v nadaljevanju krajev in poznal takrat še malo znane izletniške točke. VčaPoljane), kjer sem preživela veliko lepih počitnic, saj je od sih, ko ni bilo nobenih obiskov v hiši, ali ko sem se naveličatu doma moja mami Zlata. Kot je to pred njo že storil moj la potikanja po vasi, igranja s sosedovimi otroki in vreme ni
dedi Lado, je mami svojo ljubezen do lepe pokrajine, goz- bilo ravno primerno za vožnjo s kolesom ali kopanje v Sori,
dov, reke Sore in čudovitih »Tavčarjevih hribov« prenesla je dedi našel rešitev. Knjige, v hiši je bilo polno knjig, od titudi name. Navezanost, ki je nikoli ne pozabiš.
stih, ki so jih brali že moja mami in strica, do novejših romanov. Na dedijevo priporočilo sem pričela z njegovimi najDedi in nona, njegova žena, sta živela srečno in mirno ži- ljubšim knjigami Marka Twaina in potem literature nikoli ni
vljenje v Poljanah, potem ko so se jima trije odrasli otroci zmanjkalo. Res, v Poljanah na številki 55 se je veliko bralo.
odselili in se osamosvoji. Potem sem prišla jaz, prva vnukinja Pika, in jima večkrat popestrila dneve. Če sem zbole- Seveda ne smem pozabiti njegove ljubezni do filma, gledala ali se slabo počutila v vrtcu, sem bila zelo kmalu na poti lišča in opere. To so bile tri velike ljubezni, ki jih je delil
z avtobusom v Poljane. Tu me je pričakal dedi, ki je bil bolj tudi z menoj. Pričelo se je takole. Kino; kakor hitro je bila
zadolžen za dejavnosti zunaj hiše. Sprehodi po bližnjih gri- na sporedu nova Disneyjeva risanka, že je sedel na avtobus
čih, plezanje po kozolcih, obisk Boštencovih kozic, božanje za Ljubljano in me pričakal doma. Na poti do kina sva šla še
zajčkov pri Grlevcovi teti Pavli in še mnogo drugih, zame, na pomfrit v Nebotičnik ali sladoled v Bonboniero in nato
ki sem bila mestni otrok, nadvse zanimivih stvari. Vedno uživala ob gledanju velikega platna. Gledališke predstave v
nama je delal družbo fotoaparat, saj je bil dedi velik ljubitelj Drami so zahtevale že nekaj priprav, da bi lahko razumela
fotografije. Nekatere najine dogodivščine niso samo oveko- dogajanje, zato si je dedi vzel čas in mi je razložil vsebino.
večene v družinskem albumu, ampak so bile tako zanimive Najbolj so me prevzele nepozabne predstave v Ljubljanski
in dobro posnete, da so pristale celo na razglednicah, v revi- operi. Z nono sta imela popoldanski abonma v Operi in kojah in knjigah. Na vseh najinih pohodih me je držal za roko maj sem čakala tiste petke, da spet sedem na pravljični stol v
in nikoli ne bom pozabila njihovega čvrstega, mehkega, to- loži in me glasba popelje v daljavo. Prava čarovnija za oči in
plega stika, ki mi je pomenil varnost in ljubezen.
ušesa zasanjane deklice.

Moje otroštvo z dedijem v Poljanah

Pri kuhanju sva bila z dedijem zadolžena, da prineseva začimbe z vrta. Dedi Lado je bil specialist za sekljanje drobnjaka, čebule in česna. Tako sem bila dolgo časa prepričana, da se drobnjak imenuje zato, ker ga dedi seklja tako na
drobno. Če me je hotel posebej razveseliti, mi je iz domače
smetane sam pripravil maslo in ga shranil v lični posodi z
okrasnimi rožami. Oh, še sedaj mi zadiši, sveže žemlje in
domače maslo, ni boljšega!

Ljubezen do knjig, potovanj, opere in filma, hojo v hribe in
zavedanja, kako pomembna je družina, sva z možem prenesla tudi na najine tri otroke. Vem, da bi bil dedi tega vesel. Ponosna sem, da sem imela tako ljubečega in močnega,
skrbnega in duhovitega, polnega optimizma in iskrenega,
razgledanega in domoljubnega in še veliko … skratka, naj
dedka. Hvala, dedi!
Vnukinja Katarina
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ni. Tako sta bila Irma in Günther, preprosta in srčna človeka iz Nemčije, redna
gosta vsako poletje, Irma se je celo slovensko naučila, tudi Günther je precej
razumel. Ko ni mogel več voziti, ju je sin
še zadnjič pripeljal v Poljane, vendar je
bila njegova dosmrtna želja, da bi kraj, ki
se mu je tako priljubil, in poljanske prijatelje še kdaj obiskal. Poleg letoviščarskega turizma se je razvijal še ribiški, prihajali so Italijani in domači ribiči, Lado pa
jih je spremljal in nadziral njihov ulov.

Trgovina Vinka Jamarja v Poljanah, št. 28

učiteljice (Remsova, Hafnerjeva) ter poštna uslužbenka Velikonjeva. Začne sodelovati s podjetjem Gosad, ki odkupuje
borovnice, posušene gobe in zelišča. To
je bila za krajane priložnost za dodaten
zaslužek v času pomanjkanja. Vsi trije
Jamarjevi otroci so si morali z borovnicami, lipovim cvetjem in zelišči zaslužiti
za šolske potrebščine. Kakor je bil Lado
skrben in ljubeč oče, je bil tudi zahteven.
Vse, kar so nabrali in prinesli prodat, je
moralo biti brezhibno: sveže borovnice s
sivim poprhom, zelišča skrbno posušena
in razvrščena. Hčerka Zlata se spominja,
kako je, ko je bila že zaposlena in je dobila svojo prvo plačo, vestno beležila vsak
izdatek ter mesečni obračun poslala očetu. Tako močan je bil njegov zgled gospodarnosti in natančnosti.
Leta 1956 se Lado redno zaposli pri Gosadu v Mostu na Soči in se začasno preseli. Dušan in Zlata obiskujeta srednjo
šolo v Ljubljani, Dušan elektrotehniško
in Zlata ekonomsko, Uroš kot najmlajši
pa obiskuje šolo še v Poljanah. Po nekaj
letih je Lado premeščen v Ljubljano, na

delo se vozi ob redkih avtobusnih zvezah
iz Poljan ali prespi pri sestri Minki v Ljubljani. Leta 1965 mlajši sin Uroš, gradbeni tehnik, odide na delo v Nemčijo, si
tam ustvari družino in ostane v tujini.
V 50. letih ponovno oživi tudi turistično društvo. Že pred vojno je čista in topla Sora privabljala v Poljane letoviščarje, kot so takrat rekli turistom. Ani in
Lado se v društvo včlanita leta 1953 oz.
54., po vrnitvi v Poljane pa je Lado leta
1968 izvoljen za člana upravnega odbora
društva in opravlja tajniška dela do leta
1984, ko jih prevzame Vinko Pintar. Dokumentacija iz tega časa, zapisniki, seznami članov in lastnikov, ki so turistične sobe oddajali, so vodeni natančno,
lepopisno, z vsemi potrebnimi podatki.
Dobrih deset let sta tudi Jamarjeva oddajala sobe turistom. Poleg domačih so
prihajali iz Nemčije, Madžarske, Vojvodine, Nove Gradiške in Trsta. Na Poljane
so se tako navezali, da so kasneje prihajali še njihovi otroci in se Poljan še danes
spominjajo. Nekateri so postali pravi prijatelji in se družili tudi z drugimi vašča-

Tudi želja po odrskih deskah ni zamrla.
V 70. letih je bil tajnik kulturnega društva in sodeloval v uspešni Torkarjevi
predstavi Raubarski cesar. Redno pa sta
z ženo Ani sledila nacionalnemu gledališču v Ljubljani z abonmajem v Operi in Drami. Njegov stalni in dolgoletni
prijatelj je bil tudi fotoaparat. Poljanci bi
bili prikrajšani za številne posnetke kraja iz vseh mogočih zornih kotov, dogodkov (praznovanj, procesij, poplav), če ne
bi bil Lado vestno beležil na filmski trak
vsega, kar se mu je zdelo zanimivo. Prav
tako je tudi v družinski spomin vtisnil
njene člane, posebno rad otroke, pa sorodnike, prijatelje, družbo na izletih, potovanjih, planinarjenju. A ni šlo zgolj za
dokumentiranje dogodkov in ljudi, fotografija je imela zanj globlji pomen, z njo
se je izražal. Svoje posnetke je pošiljal na
natečaje, jih objavljal v časopisih in dobival nagrade.
Velika ljubezen so bile še knjige, pogosta
darila, vedno s posvetilom, potem filatelija – njegovo ime je navedeno v mnogih
tujih katalogih, ko je šlo za izmenjavo
znamk. Več kot 30 let je bil krvodajalec
in je prejel številna priznanja. V nekem
obdobju je zapisoval podatke o vremenu
in pozneje je rad povedal, kakšno je bilo
vreme na »današnji dan pred toliko in toliko leti«, posebno če je šlo za kakšne posebnosti, hud mraz, neurja ali vijolice decembra.
»Lepo življenje sta imela,« je o Jamarjevih rekla Angelca Klinec, »dobro smo se
razumeli.«
Lado Jamar je umrl 29. januarja 1992 in
je pokopan na poljanskem pokopališču.
Milena Sitar

Družina Jamar okrog leta 1944
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Franc Krmelj, inovator
NAJPOMEMBNEJŠA JE IDEJA
Izboljšave in inovacije so gonilo gospodarskega razvoja vsake države. Za
razvoj tehničnih pripomočkov in novosti, ki nam olajšajo naš vsakdan, pa je
najpomembnejša ideja. Tako pravi Franc Krmelj, inovator iz Predmosta. Z
inovatorjem, ki je uspešno sodeloval na številnih domačih in svetovnih razstavah in za svoje izdelke dobil številna priznanja in nagrade, smo se pogovarjali o njegovem delu in inovacijah.
Ponosni inovator

Gospod Franc, kaj ste po poklicu in
kakšna je bila vaša poklicna pot?
V Ljubljani, v Šiški, sem obiskoval triletno avtomehaniško šolo, ki je bila v sklopu moje vajeniške dobe. V poklicnem
izobraževanju, ki je takrat obsegalo bistveno več praktičnega kot teoretičnega
dela, sem dobil veliko izkušenj s področja avtomehanike. Izobraževanje je potekalo strogo po programu, ki ni dopuščal
nobenega popuščanja, a je bil za uspešne
dijake tudi stimulativen. Na primer, če si
z odliko izdelal teorijo in si bil med najboljšimi še pri praktičnem delu, si lahko
»prislužil« do 5000 takratnih dinarjev.
To pa je bila že kar konkretna spodbuda
za dijaka. Za primerjavo naj povem, da
je bilo takrat treba odšteti 5300 dinarjev
na mesec za internat. Po končanih izpitih sem delal kot avtomehanik in se po
odsluženju vojaškega roka zaposlil pri
podjetju Transturist Škofja Loka kot avtomehanik. Leta 1972 sem končal še delovodsko šolo, nato pa opravljal delo na
različnih delovnih mestih, vezanih na
mojo strokovno izobrazbo.
Izhajate iz kovinarske družine, katere
člani so prav tako prispevali k izboljšanju tehničnih rešitev, in zdi se, da
vam je izumiteljstvo v krvi. Ali nam
lahko poveste kaj več?
Že moj oče Janez Krmelj, mojster orodni
kovač iz Hotovlje, je vedno gledal, da je
kovaške izdelke izdelal kar najbolje, kar
je znal. Vedno je izboljševal njihovo kakovost. Za svoje mojstrske kovaške izdelke je prejel sedem diplom in eno srebr-

no medaljo. Tudi brata, kovinar Janez in
mojster orodni kovač Pavel, sta se rada
ukvarjala s tehničnimi izboljšavami svojih izdelkov.
Kaj vas je privedlo do izboljšav in inovacij? Katerih se najbolj spominjate?
Izboljšave so se mi porajale sproti, ob
delu, tudi iz nuje, že ob koncu vajeniške
dobe. Naključno se je zgodilo, da sem se
kot vajenec pri praktičnem delu ukvarjal
s starimi, dotrajanimi ameriškimi vozili znamke Ford. Pred tem so jih uporabljale ameriške zavezniške sile v Afriki
v drugi svetovni vojni. V tedanjih težkih
razmerah, ko ni bilo uvoza rezervnih delov, smo se v podjetju morali znajti sami.
Večino nadomestnih delov za naš vozni
park so izdelali v Tovarni avtomobilov
Maribor (TAM), vendar pa niso mogli
nadomestiti originalov, tako da bi popolnoma ustrezali ameriškim standardom in
opremi, zato smo jih morali tehnično prilagoditi. Vse to pa so bile že tudi tehnične
prilagoditve in izboljšave. Spomnim se
primera, da sem takrat prilagodil TAMov uplinjač na Fordovo vozilo, ki se je
odlično obnesel. Ob tem delu sem pridobil zelo veliko znanja in izkušenj, seveda ob podpori in pomoči dobrih sodelavcev. Skupaj smo rešili številne probleme
in odpravljali težave, tako da je tovorni in
potniški promet potekal nemoteno.
Kasneje je bil pretežni del voznega parka uvožen iz avtomobilskega podjetja
Mercedez Benz iz Nemčije. Tam so se
zelo zavedali pomena izobraževanja de-

lavcev, izboljšav in inovacij v gospodarstvu. Izobraževalni proces in industrija
sta zelo povezana. Vzpon gospodarstva
in nemške ekonomije pa temelji na velikem številu izboljšav in izumov, teorija
in praksa delata z roko v roki, zato so rezultati v gospodarstvu odlični. Spomnim
se, da so nas nemški partnerji vedno, kadar smo se srečali, spraševali o različnih zadevah v zvezi z avtomobili, da so
potem lahko odpravili napake in v splošnem izboljšali delovanje vozil.
Naj povem še anekdoto v zvezi s tem.
Kot rečeno, vedno so se zanimali, ali so
šoferji zadovoljni z vozili in kaj bi po njihovem lahko še izboljšali. No, nekoč so
se naši šoferji pritoževali, da imajo njihova vozila slabe luči in zato šoferji med
vožnjo v temi slabo vidijo. Nemci so jim
na to v šali odgovorili, da verjetno šoferji v Jugoslaviji slabše vidijo ali pa so noči
tu temnejše kot v Nemčiji. No, seveda so
potem preverili delovanje luči. Popravili
so sistem, zamenjali električno napeljavo
in zadevo bistveno izboljšali ter humor
»vrgli pod preprogo«.
Poleg tehničnih izboljšav v podjetju ste
avtor inovacij, za katere ste pridobili
tudi patente. Nam lahko poveste kaj
več o vašem inovatorstvu?
Že v podjetju in tudi kasneje sem vedno
razmišljal o izboljšavah vsakdanjih tehničnih pripomočkov. Menim, da se lahko vsak še izboljša, a treba je imeti idejo, o njej razmišljati. Tako sem kar nekaj
časa razvijal napravo za avtomatsko ak-

1 Patent je izključna pravica pravne ali fizične osebe za izum, ki je nov, na inventivni rabi in industrijsko uporabljiv. V Sloveniji se nacionalna prijava za
podelitev patenta vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali preko zastopnika, Patent se podeli za dobo 20
let, vsako leto pa je treba plačati pristojbino. Sicer se patent objavi in postane javno dostopen. Patent velja samo v Sloveniji.
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Iz poljanskih ustvarjalnic

tiviranje zavornega sistema vozil. Po
vseh tehničnih rešitvah sem prijavil napravo Patentnemu uradu in pridobil Patent številka 20733 z imenom »Naprava
za avtomatsko aktiviranje zavornega sistema vozil«. Sistem omogoča avtomatično zaviranje vozila v primeru, da voznik
zaradi megle, gneče v koloni ali drugih
nepredvidljivih ovir na cestah na hitro
ustavi vozilo, kar je izjemno pomembno
še posebej v primeru kolone.
Zaradi lažjega razumevanja naj bralcem
razložim na praktičnem primeru: Vozimo po avtocesti v slabih vremenskih razmerah, ob močnem dežju in megli. Naletimo na nepričakovano oviro na cestišču.
V takem primeru se pogosto zgodi, da
vozilo pri naletu na oviro ostane tako poškodovano, da ostane na cestišču nevidno in neslišno. Moja naprava, ki stalno
spremlja dogajanje med vožnjo, omogoča, da vozilo postane vidno in slišno, kar
je bistvenega pomena za ostala vozeča
vozila za njim oz. v koloni. S tem je rešen
problem hitrega in zanesljivega delovanja
zavornega sistema ne glede na hitrost reagiranja voznika. Naj spomnim, da poznamo podoben primer s primorske avtoceste, kjer je bilo leta 2016 ob verižnem
trčenju v megli v nesrečo vpletenih kar
71 vozil in pet smrtnih žrtev. Če bi imela
vsa vozila vgrajen nov varnostni sistem,
bi lahko bistveno zmanjšali število udeleženih v tej nesreči. Ker sem menil, da
bi ta bistveno pripomogel pri zmanjšanju
prometnih nesreč, sem ga letos spomladi dal v strokovno presojo Ministrstvu za
notranje zadeve, ki so ga poslali pristojnemu Ministrstvu za promet, a do danes
še nisem dobil odgovora.

Protizdrsna naprava za obuvala
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Z drugo inovacijo, Patentom iz leta 2010
s številko 23444 z imenom Protizdrsna
naprava za obuvala pa menim, da sem
dobro rešil problem zdrsov oz. padcev na
ledenih površinah. Naprava obsega priročni ekološko sprejemljiv mehanizem
v notranjosti podplata, s katerim priredimo nedrsečo površino na podplatu za
čas, ko smo na poledeneli oz. drseči površini. Napravo v nekaj sekundah po potrebi aktiviramo in deaktiviramo. Izum
je estetski, saj se po uporabi v celoti skrije v podplat in je sprejemljiv tudi za čevlje v vsakdanji uporabi, ne samo npr. za
gojzarje. Posebej je uporabna za delavce
mobilnih služb, kot so reševalci, gasilci,
policisti, vojska ... pa tudi za večjo varnost starejših občanov zaradi večje mobilnosti in varnosti v zimskem času.
Mislim, da sem ta patent naredil »v pravo
smer«, saj sem zanj dobil največ priznanj
in nagrad. Na razstavi patentov v Ljubljani je bil ocenjen z oceno odlično, v
Nemčiji sem dobil diplomo, na Poljskem
in na Kitajskem bronasto medaljo in nazadnje leta 2016 v Južni Koreji srebrno,
na katero sem najbolj ponosen. Slednja je
bila lanska odmevna in dobro obiskana
7. mednarodna razstava izumov. Za primerjavo njene razsežnosti naj povem, da
je bilo tu razstavljenih več kot 3000 eksponatov iz 40 držav, v splošnem inovacijskem delu 616 izumov iz tujine in več
kot 1000 kitajskih, kar je prekašalo vse
razstave inovacij v Evropi in po svetu v
lanskem letu.
Kako in kje ste lahko kot inovator
predstavili svoje inovacije?
Prve nasvete v zvezi s tem sem dobil na
Razvojni agenciji Sora. Izvedel sem, da
Agencija skrbi tudi za razvoj podjetništva na našem območju in da zanje pripravlja predavanja in delavnice. Tako
sem se odločil sodelovati, nekdanji direktor Rok Šimenc pa me je usmeril k
slovenskemu inovatorskemu društvu
ASI – Aktivni slovenski inovatorji, za
kar sem mu zelo hvaležen.
Glede sodelovanja na razstavah pa je
tako, da je naloga društva tudi, da društvo svojim članom inovatorjem strokovno presodi artikle oz. posamezne izume,
ali so primerni za sodelovanje, seveda po
posebnih kriterijih. Tiste, ki so primerni za kandidaturo na razstavo, društvo

Srebrno priznanje iz Seula

ustrezno pripravi in jih pošlje na razstavo. Izdelajo se posebni plakati in ostalo gradivo, skladno s pogoji razpisa posamezne razstave. Društvo je včlanjeno
tudi v mednarodno združenje inovatorjev, kar pomeni, da svoje člane seznanja z
razstavami, gradivi in drugimi pomembnimi informacijami v zvezi z inovatorstvom po vsem svetu. V društvu skrbijo tudi za izmenjavo znanja, ki poteka
preko organiziranih strokovnih ekskurzij in so pomemben del njegove dejavnosti. Inovatorji smo obiskali številne vidne
slovenske inovatorje, med drugim Japca
Jakopina, vodilnega na področju izdelave čolnov, in Iva Boscarola, inovatorja in
vizionarja na področju lahkih letal in jadralnih letal z motorjem.
Ali trenutno razvijate kakšno novo
idejo?
Seveda, na zalogi imam še veliko idej.
Kot vedno tudi sedaj razmišljam o nekaterih izboljšavah in ideje razvijam. Naj
za zdaj še ostanejo skrivnost. Upam, da
jih bom kmalu dokončal in jih predstavil tudi vam.
Kaj bi priporočili našim bralcem v
zvezi z inovacijami?
Med nami je veliko sposobnih ljudi in naj
jih ob tem povabim, naj stopijo iz sence
in se pokažejo javnosti s svojimi izdelki,
ne glede na vrsto izdelka. Naš župan je
ob predstaviti ob nastopu županovanja
poudaril pomen inovatorstva, pa upam,
da na inovatorstvo in inovatorje še ni pozabil.
Tadeja Šubic

Knjižne novosti

Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
(Dramatizacija Mirana Herzoga v poljanskem narečju)
Avgusta letos, ob stoletnici prvega izida, je pri založbi Modrijan izšla knjiga Cvetje v jeseni. Za Šarevčevo slivo in Ravbarskim cesarjem je tako pred
nami tretja v nizu izdaj narečnih dramatizacij Tavčarjevih del, ki so jih v
80. in 90. letih prejšnjega stoletja uprizorili na poljanskem odru.
Knjiga je vsebinsko razdeljena na dva
dela: prvi je v poljanskem narečju dramatizirano Cvetje v jeseni, drugi pa besedilo povesti, kot ga je napisal dr. Ivan Tavčar. Knjižna noviteta nas najprej pritegne
z likovno podobo; slikarka Maja Šubic je
z izvirnimi ilustracijami oba dela knjige
povezala v neločljivo celoto. Dramatizacija obsega 12 prizorov po Tavčarjevi povesti. Za poljanski gledališki oder jih je
priredil režiser Miran Herzog. Delo je
bilo prvič uprizorjeno leta 1991 in je doživelo več kot 30 ponovitev.
Knjigo je uredil in ji dodal spremno besedo Andrej Šubic, ki je obenem z Mileno Sitar in mag. Francko Benedik poskrbel za enovit zapis v poljanskem narečju.
Spremno besedo je jezikovno pregledala
Vladka Jan, fotografije v knjigi so delo
Francija Dolenca. Nives Lunder je opravila oblikovalsko delo. Knjigo, ki je izšla v 400 izvodih, sta izdala in založila
Modrijan založba, d. o. o., in KD dr. Ivan
Tavčar Poljane.
Na hrbtni platnici je izpisan navedek iz
Janezovega samogovora v sedmem prizoru: »Pretriesla mej lubiezn, taka ket vihar, ket kejšna nevihta. Paršla j pozn, lih
tok je paršla, ket pride učas cvietje u pozna jesien. Sadu ni dala, ket ga na da jesiensk cviet.«
Narečje, zapisano s 25 črkami slovenske
abecede, ki ga lahko berejo vsi, tudi Nepoljanci? Poljancem bo branje najbrž lažje kot drugim, še posebej glasno branje.
Ena od posebnosti poljanskega govora so
namreč dvoglasniki (npr. sreča je srieča,
nos je nuos), a nanje se bo bralec hitro navadil in ne bodo preveč ovirali razumevanja besedila.
Melodije poljanskega narečja pa se je po
prepričanju jezikoslovke Francke Bene-

dik skoraj nemogoče priučiti, saj je naglaševanje besed tega dialekta takšno,
da ustvarja t. i. petje. »Po polansk piet pa
zna sam taprau Polanc,« zato je bila po
njenem mnenju izbira gorenjskega narečja v filmski upodobitvi Cvetja v jeseni
pravilna odločitev, saj je omogočila vseslovensko gledljivost filma. Ta odločitev
je, kot ugotavlja Andrej Šubic v spremni
besedi h knjigi, v duše Poljancev boleče zarezala, saj so čutili, da filmu manjka osnova, iz katere je črpal tudi pisatelj,
pristni poljanski govor. Tako je prav film
z nepozabno Mileno Zupančič v vlogi
Mete spodbudil Poljance, da so na svoj,
poljanski način, odgovorili nanj v Herzogovi različici Cvetja v jeseni. Predstava
je postala legendarna in živi v različnih
izvedbah do danes.
Znamenit je drugi prizor, ki ga uvede
Skalar s hvalnico lepoti Blegoša: »Liep je
naš Bliegaš. Na varh je u sienc, po bregovah ga pa suonce obsieva! Liep je. [Pogleda Janeza.] Čej biu pa človk šestnajst
liet nuot, se ga kar na muore nagliedat.«
Te besede so postale sestavni del poljanskega kulturnega izročila. Enako prizori,
ki prikazujejo košnjo, semenj, ples, nočno vasovanje, slovo na Poklonu, snubitev
in Metino smrt z zadnjimi besedami: »Za
ciev ževlejne muož pa žena …«
Knjižna izdaja dramatizacije bo omogočila bodočim zasedbam ponovne uprizoritve, obenem pa z bogato spremno
besedo Andreja Šubica prinaša pogled
ljubiteljskega ustvarjalca na neizbrisno
povezanost Poljancev s Kosmovim Janezom. Z izborom fotografij knjiga zapiše tudi trenutke nastajanja predstave,
zabeleži nepozabne igralce v posameznih prizorih, prikaže sceno ter bralcu
s skupinskimi fotografijami daje slutiti, kako velik podvig je bila uprizoritev

z več kot 30 nastopajočimi … kako izvrsten režiser je bil Miran Herzog, da je
vodil tak ansambel, in koliko neutrudnih
ljudi, med najbolj gorečimi tedanji predsednik KUD-a Jaka Šubic, je svojo energijo in ustvarjalnost v tistem času posvetilo skupnemu cilju – postaviti na oder
dobro igro.
Knjiga je od naslovnice do zadnje strani
tudi paša za oči. Maja Šubic je z zanesljivo roko ustvarjala svoje Cvetje v jeseni. Pred bralcem se razgrne paleta etnoloških, verskih, botaničnih, zooloških in
drugih detajlov nekdanje starožitnosti, ki
zaživijo svoje lastno poetično življenje:
od naslovnih belih Kristusovih srajčk do
drobne taščice s solzico v očesu, ko pod
navčkom opazuje odprt fižolov strok, ki
je padel Meti iz rok … na naslednji sliki
pa že plete novo gnezdo na brsteči rogovili starega drevesa … Lepo in ganljivo.
S postavitvijo in oblikovanjem je mladostno svežo podobo knjige ustvarila Nives
Lunder.
Kaj reči za konec: veseli me, da je knjiga na treh predstavitvah, v Poljanah, na
Visokem in v Škofji Loki, doživela tako
lep sprejem. Številni obiskovalci so v
pogovoru med predstavitvijo in po njej
ustvarjalcem dali vedeti, da zelo cenijo
delo zanesenjakov, ki ostajajo zvesti domači zemlji, njenemu jeziku in ljudem.
Minka Mlakar
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Stopinje v času
(1417–2017)
Danes ni več pomembne obletnice, ki je ne bi obeležili z zbornikom. Kako
potem ne bi bil izdan v počastitev 600-letnice župnije Poljane! To je že
drugi zbornik naše župnije, ki je zagledal luč sveta v presledku sedmih let.
Leta 2010, ob 300-letnici porušene poljanske cerkve, je župnik Jože Stržaj
izdal spominski zbornik s pomenljivim naslovom Poljane, kdo vas bo ljubil. Zakaj ga sedaj imenuje Stopinje v času? Kot sam pravi v uvodu, vsak
od nas in župnija kot celota pušča sledi v času. Nekaj teh sledi je opazilo
23 avtorjev besedil, da bi morda stopili v kakšno in okrepljeni s pogumom
drugih naredili še kakšno lastno nenavadno. Marsikatera je spregledana,
zanesljivo pa so vse zapisane v nadčasni božji knjigi življenja. Zbornik je
vredno prelistati že zaradi čudovitih krajinskih posnetkov več fotografov
ter dokumentarnih fotografij iz doslej skritih albumov župnika Mira Bonče,
velikega ljubitelja fotografije.
Ob takšnih obletnicah se radi poglabljamo v zgodovino in se sprašujemo,
kako so živele generacije pred nami, v
600 letih naše matere župnije se jih je
zvrstilo kar devet. Vsi tisti smo prišli na
svoj račun zlasti ob prebiranju prvega
dela zbornika – Pogled v preteklost.
V kratki zgodovini poselitve Poljanske
doline avtorja Franca Miklavčiča se me
je najbolj dotaknil podatek, da je bilo v
17. st., po končani poselitvi, 70 % ozemlja obdelanega, ostalo so prekrivali
gozdovi. Danes pa je ravno obratno, ker
se obdelovanje »ne splača«. Upajmo, da
je takšno mišljenje kratkega daha. Veliko je mladih kmetov, ki že s pregovorno kmečko trmo vztrajajo na zemlji in se
trudijo ohraniti prejeto dediščino svojim
naslednikom.
Seveda zborniku ne sme manjkati pogled v preteklost župnije. Župnik Jože
Stržaj nas popelje od pražupnije Stara
Loka, kamor sta bili vključeni Poljanska
in Selška dolina ter del Sorškega polja,
do samostojne župnije Poljane, ki je nastala pred 600 leti. Bila je središče duhovnega življenja za celotno Poljansko
dolino in puščala opazne sledove v času.
Ivo Žajdela, znani kolumnist tednika
Družina, piše pod naslovom Cerkev, ki
je zakrivala pogled na hribe o stari baročni cerkvi in njenem uničenju. Naš župnik pa o teži tistega časa, ki nas je zaznamoval. Povojna lokalna oblast si je s
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tem dejanjem sama sebi odžagala vejo,
saj so Poljane posledično izgubile status
upravnega središča Poljanske doline ali
kot je nekoč rekel župnik Miro Bonča,
graditelj nove cerkve: »Poljane so tam
na oni strani vode kakor piščeta. Piščeta so ostala, koklje – cerkve pa ni več.
Rana, ki je Poljanam ne more popraviti
nobena profana stavba. Kdo bo sezidal
stavbo, ki bi tako združevala ljudi okrog
sebe, kot je tisočletje združevala cerkev
sredi Poljan?«
Bernarda Jesenko Filipič, naša umetnostna zgodovinarka in odlična poznavalka zgodovine Poljan, v prispevku
Z uradnimi papirji tlakovana pot četrte cerkve v Poljanah podrobno piše o
gradnji nove cerkve. Dodane so Drobne ljudske pripovedi o gradnji poljanske
cerkve, ki jih je zbral Jaka Šubic in zapisala Mateja Tušek. Tukaj bralec zbornika pričakuje še besedo o velikem graditelju lepe in moderne cerkve v Poljanah.
In res, na naslednjih straneh sledi pogovor Majde Debeljak z župnikom Mirom
Bončo. Marsičesa o njem navadni župljani nismo vedeli – kako je združeval
gradnjo, verouk in maševanje, ali pa denimo to, da je bilo zanj najtežje delo dobra nedeljska pridiga. Da je bil odličen
zvonar, smo vedeli vsi. Naj mu bo Bog
bogat plačnik za vse, so mu ob slovesu
izrekli slovenski škofje (povzeto iz Sporočila slovenskih škofij) in v pogrebnem
nagovoru ključar Branko Peternel v ime-

nu vseh faranov. O simbolnem pomenu
njegovega nagrobnega spomenika piše
njegov naslednik, župnik Jože Stržaj.
Bernarda Jesenko Filipič je več mesecev zbirala gradivo iz zgodovinskih virov, hodila po terenu in spraševala ljudi.
Največ časa je posvetila zbiranju podatkov o župnikih in kaplanih, ki so delovali v župniji Poljane, ter o duhovniških in redovniških poklicih, ki so izšli
iz naše župnije. To dragoceno Bernardino delo zasluži vso pohvalo, saj imamo
sedaj v zborniku zbrane vse podatke na
enem mestu. Tudi popis kapelic in križev je njeno delo. Za nameček izvemo
še vse o podiranju kapelic in znamenj,
še enem črnem madežu povojne »ljudske« oblasti. O Strojarjevi kapelici, ki
so jo med vojno podrli Nemci, pa piše
Anton Krek proti koncu zbornika. Skoraj na istem mestu stoji nova kapelica, ki
je bila blagoslovljena letos ob praznovanju 600-letnice župnije. Preberete lahko,
kdo je napravil načrt, kdo jo je gradil in
kdo poslikal ter kdo je gradnjo finančno podprl.
Na to temo se navezuje prispevek Majde Debeljak o Poljanskem pasijonu. Po
ustnem izročilu najstarejših Poljancev
se je v preteklosti odvijala postna pobožnost od cerkve v središču Poljan mimo
petih kapelic, posvečenim petim skrivnostim žalostnega dela rožnega venca,
do Sv. Križa nad Srednjo vasjo. Nekaj

Po svetu

zagnanih kulturnikov, pobudnica in voditeljica je bila Majda Debeljak, je to pobožnost oživilo in na tiho nedeljo v letu
2006 izvedlo Poljanski pasijon. Ponovili so ga še v naslednjem letu, prav tako z
množično udeležbo.
V osrednjem, drugem delu zbornika –
V spomin zapisani Poljanci – najdemo
podroben zapis z izbrano besedo Majde Debeljak o nekaterih duhovnikih, rojenih v naši župniji: o Ignaciju Mraku,
Alešu Ušeničniku, Francu Frlanu in Metodu Oblaku. Prostor so našli še nekateri drugi poljanski rojaki: Janez Tavčar,
Valentin Debeljak, Frančiška Kloboves,
Franci Kloboves, Frančiška Tavčar, Cilka Krek in Minka Dragman. Vsak po
svoje so zaznamovali svoj čas. Predvsem pa so, podobno kot naš cerkveni zavetnik sv. Martin, presekali na pol
svoj plašč (ljubezen, dobrota, pozornost,
pogum, znanje, denar …) in ga delili z
ljudmi okrog sebe. S podobnimi besedami: »presekajte na pol tisto, kar mislite,
da je samo vaše in ne pripada nobenemu
drugemu« nas je k ljubezni do soljudi v
pridigi spodbujal nadškof Stanislav Zore
pri slovesni maši 17. septembra.
V tretjem delu zbornika – Čas, ki ga
živimo danes – se predstavijo domača
društva in organizacije ter podjetje Polycom kot sponzor prireditev ob 600-letnici župnije. V samem uvodu je prispevek
Majde Debeljak o prvem praznovanju
samostojne Slovenije v Poljanah 26. junija 1991. Mnogim nam je še živo pred
očmi zanos tistega večera in noči ob veselo plapolajoči slovenski zastavi pri lipici samostojnosti, ko so proti našim mejam že hrumeli tanki JLA. V premislek
nam je razmišljanje Jerneje Bonča ob letošnjem praznovanju dneva državnosti,
da ne bi v nas nikoli usahnila zavest o
veličini svoje lastne države.
Predsednik sveta KS Poljane, Anton Debeljak, zna prav tako kot župnik Jože Stržaj povezovati ljudi. V svojem prispevku
poleg čestitke izrazi željo, da »projekt«
župnija ne bi bil samo stvar župnika,
temveč vseh krajanov. Tudi ravnateljica
OŠ Poljane, Metka Debeljak, čestita za
600-letnico vsem ljudem dobre volje. Že
v naslovu pravi »Nič ni samo od danes,
vse je prepleteno« in nadaljuje, da so
prav dnevi okrog velikih dogodkov (tudi

šola je letos praznovala pomembne obletnice) priložnost, da razmišljamo o sebi,
o odnosu do sveta in soljudi.
Paleta društev je tako pestra, da lahko
vsak krajan najde nekaj zase, za dušo
in telo. S tem ko bogatijo posameznike,
bogatijo svoj kraj, občino pa tudi župnijo. So kot raznobarvni kamenčki v mozaiku, ki se sestavlja skozi stoletja naše
župnije. Lepota mozaika pa ni odvisna
samo od teh ali onih voditeljev, temveč
tudi od prizadevnih članov, posameznikov.
V zadnjem delu zbornika najdemo še zapis Antona Kreka o kolesarskih romanjih nekaterih zakonskih parov, domačinov. Na kolesih obiskati v desetih letih
toliko domačih in evropskih mest in njihovih cerkva je res zavidanja vredno.
Prelepe fotografije iz njihovih romanj
napravijo na nas še večji vtis in verjamem, da bodo še koga zvabile na podobno romanje.
Zbornik se zaključi z zgodbico Čarovnija za Slovenijo avtorice Mateje Tušek,
ki jo že dobro poznamo po njeni sočni in
pesniško bogati besedi. Bistvo zgodbe je
vzeto iz današnjega nezavidljivega stanja naše domovine. V iskanju zdravila za
Slovenijo, ki boleha na srcu, kar zna biti
zelo težka naloga. Mali vili priskočijo na
pomoč pravljične živali in junaki, kot sta
Peter Klepec in kralj Matjaž. Skupaj najdejo vrečo poguma, sod poštenja in stekleničko upanja. Zgodba nas pripelje do
spoznanja, da lahko vsak od nas postane
slovenski junak.
Ljudski pesnik Robi Malovrh je v čast
materi župniji zložil in objavil pesem
Šest stoletij naše fare. Z zadnjo rimo njegove pesmi končujem predstavitev zbornika: »ob šeststoletnici bomo počastili
spomin prejšnjih rodov, da le vera v dobro da obilo žlahtnih sadov.«
Irma Jelovčan

Mojca v tradicionalni španski obleki

Španska vas
Bil je topel poletni večer nekega
precej delovnega tedna. Za mizami Homanove slaščičarne so se trli
raznorazni sladkosnedi in užitkarji, mi, natakarji, pa smo tekali gor
in dol ter poskušali goste čim hitreje
postreči. Med njimi se je tistega večera znašla tudi zanimiva španska
družinica in takoj, ko sem zaslišala jezik, v katerem so se pogovarjali, sem radovedno pristopila. Poklepetala sem z njimi v svoji šepavi
španščini. Naročili so tortice, jih
pojedli in to bi prav lahko bil konec
zgodbe. Toda nobena dogodivščina se ne konča že na samem začetku. Namreč, oče španske družine je
ob odhodu pristopil k meni, na listek napisal svoj elektronski naslov
in rekel, da bi bili zelo veseli, če bi
se jim naslednje poletje pridružila
v njihovi hiši, kjer bi se ukvarjala z
otroki, jih učila angleščine ter raziskovala njihove kraje. Še zdaj ne
vem točno, kaj mi je takrat hodilo
po glavi, ampak rekla sem ja. Sledilo je okrog deset izmenjanih elektronskih sporočil in 18. julija letos
sem že sedela na milanskem letališču in čakala na letalo v špansko
mesto Sevilla.
Šele med poletom sem se zavedela, da
odhajam v neznani svet, kjer bom prežiVaščan ∙ december 2017 | 49
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vela cel mesec brez ljudi in stvari, ki so
mi blizu. Začelo me je skrbeti in spraševala sem se, kaj me čaka na koncu poleta. Moje skrbi so se razblinile, ko sem
na trdnih tleh zagledala malce hipijevsko oblečeno žensko z velikim nasmehom in prikupno deklico, ki je v roki držala list z mojim imenom. Takoj sem ju
prepoznala kot mamo Margo in starejšo
hčerko Estrello. Ne bi bili pravi Španki, če mi s sabo ne bi prinesli ogromnih
sendvičev z njihovo tradicionalno tortillo de patatas (veliko jajčno omleto s
kuhanimi rezinami krompirja, krompirjevo tortiljo) in me vso navdušeno poljubčkali. Še eno uro vožnje in že smo
prispele v obmorsko turistično mestece
Mazagon, kjer nas je čakal še oče, Antonio, mala štiriletna Margarita in petletni
deček Silvestre. Navdušeno so me sprejeli v svoj topli dom. Začelo se je delo in
potovanje po vroči Španiji, ki še zdaleč
ni bilo nezanimivo.
Če bi morala s tremi besedami opisati
španski narod, bi uporabila besede »zabava, siesta, hrana«. Vse to se je izrazito kazalo v vsem, kar sem doživela.
Starša sta mi prvi dan povedala, kakšne
so moje naloge – zbudi otroke, pripravi
jim zajtrk (po navadi opečen kruh in kakav), odpelji otroke v poletno šolo. Otrokom se tam začnejo počitnice istočasno
kot nam v Sloveniji, poleti pa lahko v
šolski stavbi obiskujejo poletne delavnice, kjer se učijo o različnih kulturah,
plešejo, se igrajo, rišejo in pripravljajo
predstave za starše.
Sledila so nova navodila: »Popoldne jih
pojdi iskat, pripravi jim kosilo, uči se z
njimi angleščino, predvsem pa se zabavaj.« Povedali so mi, da mi je prepovedano početi vse tisto, kar bi me napravilo za kakšno služkinjo ali čistilko, in mi
dopovedovali, naj me ne skrbi za popolnoma nič.
Seveda, zahteve niso bile tako preproste, kot so se zdele na prvi pogled. Otroci so zelo radi komplicirali. En dan je bil
kakav prevroč, en dan premočan, tretji
dan je bila težava v pripravljenih oblačilih, četrti dan je nekoga bolela noga, pa
še čorba, ki jo je prejšnji večer skuhala
mama, je bila neokusna. A težave smo
vsako jutro znova premagali in se potem
odpravili na pot v dopoldansko poletno
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Mojca z Margarito na plaži

šolo. To je bil čas najhujše vročine, ki
sem ga lahko preživljala po svoji želji.
Sprva je bil moj prosti čas namenjen
predvsem privajanju na popolnoma
drugačno okolje, kot sem ga vajena, in
po resnici povedano niti nisem vedela, kako naj ga porabim. Nekajkrat sem
odšla na plažo, za katero sem kaj kmalu ugotovila, da ob enajstih dopoldne
zaradi močne vročine ravno ne koristi
mojemu zdravju. Večkrat sem zavila v
majhen lokalček, chiringuito, ki je stal v
neposredni bližini morja. Po navadi sem
tam obsedela s kakšno dobro knjigo, si
naročila limonado in preprosto uživala
v tistih nekaj trenutkih miru.
Ta navada ni ostala neopažena in kmalu sem morala del svojega prostega časa
nameniti natakarjem, ki so me vedno
znova radovedno spraševali, kako sem,
kaj delam v Španiji in seveda, od kod
sem. Tako kot z vsemi Španci je bilo
tudi z njimi vedno prijetno poklepetati.
Ko sem jim povedala, da prihajam iz
Slovenije, so mi (tako kot vsi za njimi)
navdušeno začeli pripovedovati, da tudi
sami poznajo enega Poljaka, ki … Po
petem takem primeru sem ugotovila, da
je popolnoma nesmiselno razlagati, da
Slovenija ni isto kot Slovaška in da Poljaki nikakor niso naši sosedje.
Dnevi so hitro minevali in kmalu sem
se znašla že v drugem tednu svojega
potovanja. Takrat pa so se stvari začele počasi zapletati. Gospa Margarita se
je zelo trudila, da bi mi olajšala bivanje
pri njih. Moje trdno zatrjevanje, da ne

potrebujem ničesar, je vedno naletelo na
gluha ušesa. Nekega dne mi je iz trgovine prinesla pomaranče, že takoj naslednji dan kafetiero, saj se je odločila, da
Slovenci pač ne poznamo takih avtomatov za kavo, kot jih imajo sami.
Deklici pa dobremu zgledu mame nista sledili. Nagibali sta se k prepričanju,
da je stvari in hrano prepovedano deliti,
zato smo večkrat naleteli na težavo. Ker
so se težave začele ponavljati, trmoglavost otrok pa stopnjevati, sem kmalu začela obupavati. Pogrešala sem dom, družino in druženje z vrstniki doma. Obup
me je prignal tako daleč, da sem si želela pobegniti domov. Starša otrok sta to
opazila in kmalu sem bila skoraj prisiljena spoznati vrsto španskih vrstnikov.
Najprej sem se spoprijateljila z Mario,
a na žalost se je kmalu izkazalo, da nimava nobenih podobnih interesov. Nato
sem spoznala soseda, Juana Miguela,
računalničarja in pianista, s katerim sva
se zelo hitro spoprijateljila. Margarita
je želela, da svoj čas v Španiji preživim
na značilno španski način, zato sem se
s Juanom morala udeležiti tradicionalne
zabave Las Colombinas v Huelvi, prirejene v čast Krištofu Kolumbu, ki se je v
tamkajšnji bližini vkrcal na pot v Ameriko. Zabava je trajala skoraj en teden,
vsi delavci v Huelvi (mestu, kjer so zabavo prirejali) so bili en dan v tem tednu
praznovanja opravičeni od dela.
Na zabavi Las Colombinas so pripravili ogromno stojnic, šotorov s hrano, postavili so skoraj cel zabaviščni park in
povabili najbolj znane španske glasbe-
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merjati s slovenskim, saj so že kot ljudje
precej drugačni od nas. Njihova sproščenost, odprtost in želja po zabavi jim
omogočajo, da medse sprejmejo še največjega čudaka.
Seveda je imelo gostoljubje tudi svoje
pomanjkljivosti. Tako kot družina, pri
kateri sem bivala, so me tudi njihovi sorodniki poskušali prepričati, da bi vzljubila morske sadeže in ribe. Poskus so
opustili, ko sem po nekem kosilu končala v postelji z vročino. To je bil eden
redkih neprijetnih trenutkov, ki sem jih
doživela pri njih, saj so se vsi ves čas
trudili, da bi uživala in se počutila kot
del njihove družine.

Margarita, Estrella in Mojca na pohodu po romarskem mestu Rocio

ne skupine. Zabavali pa so se vsak dan
do šeste ure zjutraj. Praznovanje se je
zaključilo z dvajsetminutnim ognjemetom. V tem tednu sem spoznala veliko
novih ljudi, med drugim tudi Madžarko Violo in Italijanko Giovanno. Tudi
onidve sta pazili na otroke pri družinah
v naši vasi.
V španskih šolah je pouk angleščine
zelo slab, zato se starši za poletno varovanje otrok velikokrat odločijo za najem tujih varušk, ki naj bi otrokom pomagale pri izboljšavi tujega jezika. A
varuškam pogosto primanjkuje odrasle družbe, zato smo se hitro spoprijateljile. Ker smo živele čisto blizu, smo
se velikokrat skupaj odpravile na plažo,
šle na večerjo ali pa si ogledale kakšen
film. Veliko večerov smo preživele tudi
v dnevni sobi Juan Miguelove družine,
kjer sta on in Giovanna igrala na klavir,
njegov oče na kitaro, vsi ostali pa smo
glasno peli.
Moje potovanje pa ni bilo vedno tako
družabno. Večkrat sem se iz vasi odpravila kar sama in se poskušala znajti v velikih mestih. Moj prvi izlet je bil
v prečudovito Sevillo. Preudarno, natanko tako, kot to počnejo Španci, sem
se odpravila na pot brez zemljevida. V
mesto sem prispela z avtobusom in odločno stopila v smer, v katero je šlo naj-

več ljudi. Kmalu sem ugotovila, da tako
nikoli ne bom prišla do središča mesta.
Nikjer nisem našla nobene informativne točke, kjer bi lahko poprosila za pomoč. Blodenje je trajalo približno eno
uro, dokler se nisem končno odločila
usesti v kavarno, poklicati v Slovenijo
in urediti mobilne podatke, da sem lahko zemljevid poiskala na telefonu. Kmalu sem ugotovila, da sem od centra oddaljena skoraj uro hoda in vzela sem pot
pod noge.
Od tistega trenutka naprej živim v prepričanju, da se je včasih vredno izgubiti. Ker če se takrat ne bi izgubila, verjetno nikoli ne bi videla čudovitih malih
uličic, prebarvanih v žive barve in poraščenih z divjimi rožami, ki si jih je
bilo resnično vredno ogledati. Po tej
poti sem kmalu prišla do pomembnejših znamenitosti, potem pa sem posedala po parkih in preprosto uživala ob
pogledu na ljudi, ki so hiteli sem in tja,
medtem ko se meni ni mudilo nikamor.
Drugi izlet sem imela v romarsko mesto Rocio in tretji v obmorsko mestece
Cadiz in San Lucar. Na izletih sem spoznala tudi sorodnike družine, ki me je
gostila, strica in njegovo ženo, ki sta me
navdušeno povabila, da se jima v njuni
hiši pridružim naslednje poletje. Špansko gostoljubje se nikakor ne more pri-

Težko je povzeti vse čudovite spomine,
ki me vežejo na moje gostitelje in Španijo. Na dan, ko sem prejela novico, da
sem sprejeta na fakulteto, so me peljali
na kegljanje in večerjo. Spet drugič smo
šli jahat konje ob sončnem zahodu. Učila sem se surfanja na vodi in velikokrat
priletela na zadnjo plat. Pekli smo torto,
risali, se učili, gledali risanke in se metali v valove. Včasih smo se grdo gledali, ampak to ne pretehta trenutkov, ko
smo se tako smejali, da nas je bolel trebuh.
Najtežji dan pa je bil zadnji dan, dan
slovesa. Za zajtrk so mi prinesli sladke
ocvrte palčke iz paljenega testa, churrose, mojo najljubšo špansko jed. Nato
sem se morala obleči v njihovo tradicionalno obleko, polno volančkov in naborkov. V lase so mi pripeli tudi rože. Tako
oblečena sem morala pozirati pred hišo,
medtem ko sta mi Margarita in Silvestre
narisala vsak svojo poslovilno risbico.
Še zadnjič objeti otroke in jih poljubčkati v slovo se mi še nikoli ni zdelo
tako težko kot takrat, a sem se kljub
njihovim vzklikom morala odtrgati od
njih in odleteti domov. Štiri mesece po
prihodu domov še vedno v sebi nosim
španski ritem, ki me je močno prevzel.
S špansko družino še vedno ohranjam
stike. Pošiljajo mi pozdrave in raznovrstne fotografije svojega običajnega življenja v Mazagonu, tako da se mi razdalja 2569 km zdi vsaj malo krajša.
Mojca Šubic
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Spoštovane bralke in bralci!
V letu 2017 smo začeli s poukom en dan
pozneje, saj je država 2. januar spet priznala za državni praznik.

Osnovna šola
Poljane v letu
2017
Dober dan, sprejemanje drugih
in drugačnih, svojih napredkov
in napak!
Dober dan, sodelovanje – graditi skupaj, deliti skupaj, čutiti
skupaj!
Dober dan, znanje – dišeči kos
domačega kruha, ki ga delim
s teboj!
Dober dan, oranžno morje,
rožnato nebo in vijolične snežinke, ujete v domišljiji.
Dober dan, moj ljubi svet! Velik,
lep in svetal!
/ s prireditve 20. 9. 2017 /
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Na področju vzgoje in izobraževanja
smo sledili ciljem in jih uresničevali pri
pouku, dnevih dejavnosti, interesnih
dejavnostih in tekmovanjih. Učenci so
dosegali zelo dobre rezultate na vseh
področjih. Lahko rečem, da je bilo leto
2017 leto uspehov; na področju tekmovanj iz znanj so naši učenci pod mentorskim vodstvom učiteljev dosegli 12
zlatih priznanj, pet učencev je bilo uvrščenih v sam vrh. Zelo ponosni smo na
mlade turiste, ki so v projektu Turizmu
pomaga lastna glava osvojili zlato priznanje na državnem nivoju, prav tako so
bili uspešni mladi raziskovalci, športniki in pevci. Učenci so sodelovali v različnih natečajih, kjer so pokazali svoj
talent. Poseben dan je bila proslava ob
kulturnem prazniku, kjer smo spoznali raznolikost talentov na vseh področjih
kulture – od pesništva, pisanja zgodb,
instrumentalne glasbe, petja, plesa, filma, slikanja in kiparjenja. V središču so
bili učenci, ki so predstavili svoje talente na posameznih umetniških področjih
in nam tako pokazali, da kultura živi
tudi med osnovnošolci. Želimo jim, da
bi svojo umetnost razvijali tudi naprej
in s tem uresničevali svoje sanje – tako
bodo poskrbeli, da bo tudi naše življenje lepše.
V marcu smo prvič po mnogih letih
združili moči mladih parlamentarcev
treh šol: OŠ Žiri iz Občine Žiri ter OŠ
Ivana Tavčarja in OŠ Poljane iz Občine
Gorenja vas - Poljane. V duhu aktivnega
državljanstva smo besedo predali mladim, ki so predstavili svoj pogled na letošnjo temo otroškega parlamenta Otroci in načrtovanje prihodnosti. S svojo
prisotnostjo sta nas počastila oba župana, g. Janez Žakelj in g. Milan Čadež,
naš občinski parlament pa so spremljali
tudi ravnatelji vseh treh šol. Učenci so si
v spoštljivem duhu pravil aktivnega poslušanja in parlamentiranja izmenjevali
različna mnenja, opozorili na probleme
današnje družbe, obenem pa iskali rešitve in možnosti, kako lahko vsak od nas
nekaj pripomore k spremembam. Dotaknili so se vrednot današnje družbe,

skrbi za okolje, sledenja sanjam pri izbiri poklica in svojim interesom pri nadaljnjem izobraževanju ter se spraševali
o prihodnosti, ki nas čaka. Naši zaključki so se vedno znova vračali k temu, da
nas morajo voditi vrednote, da moramo
zaupati vase, verjeti, da nam lahko uspe,
in si zastaviti majhne korake, ki nas
bodo na koncu pripeljali do želenega cilja, obenem pa moramo to početi z veliko mero odgovornosti. Bodimo aktivni
in ne misliti, da se nas stvari ne tičejo, in
vedimo, da moramo mi biti sprememba.
»Kaj imata skupnega krokodil in čokolada?« Odgovor na to vprašanje je našlo
105 učencev, ki so v petek, 21. 4. 2017,
prišli v šolsko knjižnico na NOČ KNJIGE 2017.
Že dvanajstič je bilo v maju zgledno organizirano občinsko tekmovanje Bicikl
2017, v juniju pa srečanje podružničnih
šol na atletskem tekmovanju.
Leto 2017 je bilo za osnovno šolo Poljane leto, ko smo praznovali. Kar 31 let
je minilo od takrat, ko smo se hladnega decembrskega dne preselili iz stare v novo stavbo šole. Minilo je 30 let,
ko smo odpirali prva dva oddelka vrtca, pa 20 let, ko smo meglenega sobotnega dopoldneva predali prenovljeno
stavbo šole v namen popolne osemletke.
Pred 10 leti pa smo v deževnem septembrskem večeru predali v uporabo novo
telovadnico – pridobitev, ki je za kraj in
občino velike vrednosti. Vse to so bili
razlogi, da smo 20. septembra 2017 praznovali. Da pa bi bil ta dan še bolj slovesen, sem pisala predsedniku republike Slovenije. Moje pismo je prebral ter
kmalu potrdil, da bo častni pokrovitelj
slavnostnega dogodka. V začetku septembra pa sem iz kabineta predsednika
republike prejela veselo sporočilo, da bo
predsednik tudi slavnostni govornik na
naši prireditvi. Skupaj z učenci šole ter
pevskim zborom vrtca Agata smo pod
taktirko Mateje Tušek in Matjaža Slabeta pripravili prireditev, ki je odmevala.
Občina Gorenja vas - Poljane in KS Poljane sta nas prve novembrske dni razveselili in uradno odprli nov dovoz k
naši šoli s krožiščem, uredili javno razsvetljavo in tako še izboljšali prometno
varnost učencev.
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Mladi
raziskovalci
za razvoj
Poljanske
doline

Že dalj časa smo občino opozarjali na
prostorsko stisko v vrtcu Agata. V oktobru smo se razveselili informacije, da je
gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k vrtcu že pridobljeno.
Sprejeti sebe, da lahko sprejmeš druge.
Sprejeti druge, da lahko z njimi gradiš
svet. Velik, lep in svetal.
Z njimi modruješ, jih kdaj obuješ, jim o
čem svetuješ, pomembne načrte v svoji glavi kuješ. Skratka sodeluješ … Blizu je tale tvoja dlan, moj ljubi svet. Čisto blizu … Pa vendar me je strah. Poti.
Ljudi. Me pač skrbi …
/ s prireditve 20. 9. 2017 /

Spoštovane Poljanke in Poljanci!
Uspešno leto je za nami, hvala tudi vam,
da nam je uspelo. V tem prednovoletnem času vam želim obilo miru in zadovoljstva. Naj vam bo toplo, uživajte in
skupaj z nami sooblikujte podobo uspešne šole.
Metka Debeljak, ravnateljica

4. aprila so se v Biotehniškem centru Naklo zbrali mladi raziskovalci Gorenjske iz osnovnih in srednjih
šol. Predstavili so svoje raziskovalne naloge in se potegovali za uvrstitev na državno tekmovanje.
Naše učenke so letos predstavile pet
raziskovalnih nalog:
•

•

•

•

•

Tjaša Kržišnik in Kristina
Debeljak: Uživanje domačih
mlečnih izdelkov,
Marija Omejc, Malči Cvirn
in Jedrt Šinkovec: Odnos do
kmetijstva v Poljanski dolini,
Manca Pintar in Nadja
Potočnik: Priimki v Poljanah in
okolici,
Larisa Pintar in Zoja
Činku: Tavčarjev dvorec včeraj,
danes, jutri in
Manica Demšar: Črnilo na listu
Ivana Tavčarja.

Raziskovalni nalogi Odnos do kmetijstva v Poljanski dolini (Marija Omejc,
Malči Cvirn in Jedrt Šinkovec) in Črnilo na listu Ivana Tavčarja (Manica
Demšar) sta dosegli 1. mesto in se tako
uvrstili na državno tekmovanje, preostale tri naloge pa so se uvrstile na 2.
mesto.
Učenci, ki se odločijo za izdelavo raziskovalnih nalog, se najprej odločijo za
temo, nato se poučijo o tem, kako se lotiti dela. Poiskati in prebrati morajo kar
veliko literature, prav tako pomembno
pa je tudi praktično delo. Kar koli že
raziskujejo, je vedno povezano z našimi
kraji, s Poljanami in okolico.
Tokrat predstavljamo povzetke treh raziskovalnih nalog.

ODNOS DO KMETIJSTVA V POLJANSKI DOLINI (TEMATSKO
PODROČJE – EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA)
Malči Cvirn, Marija Omejc, Jedrt
Šinkovec
Z raziskovalno nalogo smo se hotele naučiti kaj več o kmetijstvu, ugotoviti, kakšno je kmetijstvo v Poljanski
dolini in kako dobro ga ljudje poznajo. Spoznale smo, da ljudje vedo, kaj je
eko kmetijstvo. Menijo, da so eko izdelki bolj zdravi in jih kupujejo približno
enako kot druge izdelke. Večina ljudi v
Poljanski dolini za gnojenje na vrtu ali
njivi uporablja hlevski gnoj, za zatiranje
škodljivcev pa naravna sredstva za zatiranje. Ljudje večinoma kupujejo vsaj 30
% hrane od domačih pridelovalcev, največ ljudi pa od njih kupuje med, kar nas
je presenetilo. Zdaj vemo tudi, da je večina kmetij v Poljanski dolini konvencionalnih, glavni panogi kmetij pa sta živinoreja in poljedelstvo. Večina kmetov
v Poljanski dolini se ukvarja tudi z dopolnilno dejavnostjo. Veliko jih prodaja
mleko v mlekarno ali kmetijsko zadrugo, če jim kaj živil ostane, pa jih prodajo vaščanom. Ob raziskovanju smo spoznale, kakšno je življenje na kmetiji in
katera so kmečka opravila. V Poljanski
dolini je veliko kmetij, na katerih kmetje delajo z ljubeznijo in s trudom. Res
smo vesele, da smo naredile to raziskovalno nalogo. Z izdelavo naloge smo se
veliko naučile, ob delu pa smo se tudi
veliko družile. To je naše prijateljstvo še
bolj utrdilo. Sedaj imamo eno lepo izkušnjo več, ki nam bo koristila tudi v prihodnosti.

ČRNILO NA LISTU IVANA TAVČARJA (TEMAT
Manica Demšar
V raziskovalni nalogi Črnilo na listu
Ivana Tavčarja predstavljam Tavčarjevo življenje od rojstva do smrti. S pomočjo različnih knjig sem jo opremila
z različnimi citati. V njih ljudje pripovedujejo o izkušnjah, ki so jih imeli s
Tavčarjem. V nekaterih pa lahko pre-
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beremo tudi zgodbe, ki jih pripoveduje
Tavčar o svojem življenju. Raziskovala
sem predvsem odnos Tavčarja do Poljancev in svojih občanov, ko je bil na
visokem položaju. Zanimalo me je, ali
je bil v življenju nesrečen, ali je imel
podobno življenje kot Prešeren in koliko znanja imajo o njem osnovnošolci. Za vsa vprašanja, ki so se mi podila
po glavi, sem sestavila anketo za učence in starše. Nekateri so na moja vprašanja odgovorili zelo dobro, saj sem dobila kar nekaj zanimivih odgovorov. Da
bi o Tavčarjevem življenju na Visokem
izvedela še kaj novega, sem opravila intervjuja z amatersko igralko Anico Berčič in upokojeno profesorico slovenščine Mileno Sitar.
Ugotovila sem, da učenci zelo slabo poznajo Tavčarjevo življenje, čeprav je njihov rojak. Mislim, da bi si na kakšnih
kulturnih prireditvah morali ogledati
predstave njegovih del, da bi bolje razumeli njegovo življenje.
Ugotovljeno je bilo, da sta bili življenji
Ivana Tavčarja in Franceta Prešerna podobni. S pisnimi viri pa tudi z odgovori
v anketah sem lahko to dejstvo potrdila.
Res je tudi, da je bil Tavčar do Poljancev vzvišen, vendar je nanj zelo vplivala
njegova žena. Velikokrat je hotel Poljancem omiliti kazen, vendar je bila Franja
proti temu. Čeprav se je v času županovanja do svojih občanov obnašal lepo in
spoštljivo, jih je še vseeno imel razvrščene v tri skupine in se do njih obnašal
z ozirom na njihovo premožnost in položaj v družbi.
Ugotovila sem, da je bil Tavčar nesrečen
samo v svoji mladosti. Ko pa je prišel
na višji položaj in imel veliko denarja,
je postal srečen, saj je izpolnil svoj življenjski moto.
Raziskovalna naloga je zahtevala veliko
časa, iskanja literature in virov po knjižnicah, poglobljenega branja, obisk škofjeloškega gradu, iskanja oseb, s katerimi sem naredila intervju. Vesela sem,
da sem izvedela takšne podatke, ki jih
do sedaj še ni nihče objavil.
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PRIIMKI V POLJANAH IN OKOLICI (TEMATSKO PODROČJE –
SOCIOLOGIJA)
Manca Pintar, Nadja Potočnik
V raziskovalni nalogi sva s pomočjo
raziskovalnih metod (terensko delo, anketiranje, statistična obdelava, intervjuvanje) raziskovali priimke učencev na
naši šoli. Raziskovalna naloga vsebuje
teoretični in empirični del. V teoretičnem delu na kratko predstaviva nastanek priimkov in njihov izvor, dotakneva
se tudi zgodovine poseljevanja Poljanske doline ter prikaževa ozemlje in šolski okoliš kot predmet preučevanja. V
empiričnem delu najprej opiševa obisk
Statističnega urada Republike Slovenije, kjer sva se poučili o načinih zbiranja
in obdelave podatkov. S pomočjo preštevanja priimkov učencev na naši šoli,
obdelave anket, intervjuja in terenskega
dela potrdiva oziroma ovrževa hipoteze,
ki sva jih postavili na začetku raziskovalne naloge.
Namen najine raziskovalne naloge je
bil raziskati priimke, ki so v naših krajih najpogostejši, in ugotoviti, ali odrasli
vedo več o priimkih kot pa učenci naše
šole. Priimke na naši šoli sva primerjali z gorenjsko regijo in s celo Slovenijo.
Zanimalo naju je tudi, kateri priimek je
najpogostejši v Poljanah in v Sloveniji.
V teoretičnem delu sva predstavili osebna imena, kdaj in kako so nastali priimki
ter kako jih delimo po izvoru. Poglobili sva se v zgodovino poselitve Poljanske doline, predstavili ozemlje Poljan in
okolice ter šolski okoliš Osnovne šole
Poljane.
V empirično delo sva vključili terensko
delo, statistično obdelavo podatkov, anketiranje ter intervju.
Obiskali sva Statistični urad Republike
Slovenije, kjer sva izvedeli veliko podatkov v zvezi z delom in urejanjem podatkov.
Anketa (različna za učence in za odrasle) je obsegala deset vprašanj. Navajava
samo nekaj ugotovitev.

Ali veš, od kod izhaja tvoj priimek?
Večina (92 %) učencev ne ve, od kod
izhajajo njihovi priimki. Odrasli o tem
vedo več (31 %), čeprav se nama zdi, da
je tudi to število nizko.
Ali veš, kaj bi tvoj priimek pomenil?
Večina (93 %) učencev tega ne ve in
tudi odrasli pomena priimka večinoma
ne poznajo (89 %).
V Poljanski dolini je kar nekaj priimkov tujega izvora. Iz katerega jezika
jih po tvoje izvira največ?
Večina meni, da največ priimkov izhaja
iz nemščine.
Odrasli menijo, da je najpogostejši priimek v Poljanah in okolici Dolenc, sledijo Stanonik, Peternel, Kos in Jesenko.
Kateri priimek je po tvoje najpogostejši v Sloveniji?
Večina učencev in odraslih ve, kateri priimek je najpogostejši v Sloveniji –
Novak.
Ugotovili sva torej:
• da odrasli o svojih priimkih in njihovem izvoru vedo več od učencev, čeprav še vedno ne veliko;
• da večina priimkov izvira iz imen
krajev, imen živali, imen ljudi in
poimenovanj poklicev;
• da ni povsem točna trditev o nemškem izvoru večine naših priimkov;
• da je na naši šoli najpogostejši priimek Stanonik, ki je v Sloveniji na
893. mestu;
• da je v Sloveniji najpogostejši priimek Novak, ki je na naši šoli na
62. mestu.
Delo s priimki je bilo zelo zahtevno, saj
je bilo veliko štetja in računanja. Najbolj nama bo ostal v spominu obisk Statističnega urada Republike Slovenije.
Celoten potek raziskovalne naloge je bil
za naju nekaj novega. Veseli sva, da sva
se odločili za raziskovanje, saj sva tako
razširili in obogatili svoja obzorja.
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Lahko se tudi
pohvalimo
Naši učenci se zelo radi odzivajo
na likovne natečaje, pri tem pa jih
neutrudno spodbuja in vodi učiteljica likovne umetnosti. Sodelujejo tudi na številnih tekmovanjih –
tako na tistih iz znanja, na katera
jih pripravljajo učitelji posameznih
predmetov, kot tudi na športnih, za
katera so glavni motivatorji učitelji športa.

šič, Nina Šink, Tia Zorko, Taja Lesjak,
David Omejc.

TEKMOVANJA IZ ZNANJA

Ana Marolt, Klavdija Dolenec, Kristina Debeljak

Državno tekmovanje iz logike in lingvistike
Jedrt Šinkovec, Marija Omejc – zlato
priznanje
Jernej Oblak – srebrno priznanje

V nadaljevanju predstavljamo nekaj
učencev, ki so bili uspešni na posameznih področjih.
Klavdija Dolenec – izbrana za slovensko ocenjevanje

LIKOVNI NATEČAJI
Unescov nacionalni likovni natečaj
Umetnost in jaz
Tia Zorko – priznanje za sodelovanje na
razstavi
Zala Stržinar – Slapernikovo priznanje
za 1. mesto v drugem triletju

Mednarodni likovni natečaj Učilnica
v naravi
Eva Krek – posebno priznanje
Razstava Plakat miru – bodočnost
miru
Klavdija Dolenec – izbrana za skupno
ocenjevanje plakatov iz vse Slovenije

TURIZEM
Državni festival Turizmu pomaga
lastna glava
Turistična naloga S Šarevčevo slivo v
žepu – zlato priznanje

Tia Zorko, priznanje za sodelovanje na razstavi

Državno tekmovanje iz prostorske
predstavljivosti Matemček
Filip Kržišnik, Dominik Pisk, Jakob
Pisk, Luka Možina – srebrno priznanje

Sodelovali so: Tadeja Omejc, Katja
Buh, Manca Ravnikar, Sara Robba,
Manca Buh, Gašper Čadež, Lena Grebenc, Ožbej Krek, Eva Križnar, Tilen
Mrak, Maja Peternel, Lejla Vita Rihtar-

Državno matematično tekmovanje
Kenguru
Marija Omejc, Tine Bogataj – zlato priznanje
Miha Bogataj, Jedrt Šinkovec, Jernej
Oblak, Luka Kreč, Anže Podrekar, Anja
Štravs – srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz razvedrilne
matematike
Marija Omejc, Tine Bogataj – zlato priznanje
Jedrt Šinkovec, Jernej Oblak – srebrno
priznanje
Področno tekmovanje iz fizike
Jernej Oblak, Tine Bogataj, Nejc Marolt, Anja Štravs – srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz fizike
Jernej Oblak, Tine Bogataj – zlato priznanje
Državno tekmovanje iz astronomije
Marija Omejc, Jedrt Šinkovec – srebrno priznanje

Zala Stržinar, 1. mesto v II. triletju – Slapernikovo
priznanje
Turistična tržnica – S Šarevčevo slivo v žepu
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Področno tekmovanje iz angleščine
Nejc Marolt – srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz kemije
Tine Bogataj – zlato Preglovo priznanje
Jernej Oblak – srebrno Preglovo priznanje
Državno tekmovanje iz biologije
Tine Bogataj – srebrno Proteusovo priznanje
Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Petra Omejc, Jernej Oblak – zlato priznanje
Državno tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav
Ana Zala Čadež, Jernej Oblak, Luka
Kreč – zlato priznanje

Medobčinsko prvenstvo v košarki

Državno tekmovanje iz vesele šole
Zala Stržinar – srebrno priznanje

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Medobčinsko prvenstvo v košarki za
mlajše dečke – 2. mesto
Za našo šolo so nastopali: Blaž Križnar,
Maks Padežnik, Domen Rakovec, Nejc
Rant, Domen Rant Todorovič, Luka Kalamar, Ožbej Krek, Gašper Čadež, Tilen
Mrak, Lena Grebenc in Nejc Milinovič.
Državno tekmovanje v smučarskih
skokih Skoči z nami
1. razred: Anamarija Jurčič – 4. mesto
4. razred: Polona Tavčar – 4. mesto

Medobčinsko prvenstvo v krosu

Področno tekmovanje v ritmični gimnastiki – 3. mesto
Za našo šolo so nastopale: Lučka Ficko,
Iris Zver, Sara Robba, Hana Pustovrh,
Hana Debeljak in Ivana Pisk.
Medobčinsko prvenstvo v krosu –
ekipno 3. mesto
Posamično v svojih kategorijah:
Polona Tavčar, Lena Grebenc, Tinkara
Krek – 1. mesto
Gašper Čadež – 2. mesto
David Križnar, Ana Dolenec, Maja
Peternel, Jure Mrak – 3. mesto
Dominik Pisk, Ožbej Krek, Žiga
Peternel – 4. mesto
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Državno tekmovanje v smučarskih skokih

Ritmična gimnastika
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Literarni prispevki

Likovni prispevki

Štorklja, ki jo boli grlo
Mojo štorkljo grlo boli,
jokca se že mesec dni.
Pa poklicala bo zdravnika,
Malega štrka, ki se spotika.
Dal ji bo zdravilo,
en črv in ena postrv.
Trikrat na dan,
a vam je to zdravilo kaj znano?
Zdravilo hitro je popila,
in se takoj pozdravila.
Dorde Dević

Zlomljeni zob
Nekoč živel je krokodil,
ki s sestro rad se je lovil.
Rad jedel je zdravo hrano,
najraje je imel banano.
S sestro sta se lovila
in po hiši se podila.

Gaja Markelj, Ritem

Krokodil je priletel v mizin rob
in si zlomil sprednji zob.
Mama ga je peljala k doktorju zdravniku,
ta predpiše mu mazila
iz dveh limon in jagodnega mila.
To zdravilo je pomagalo
in ga večno varovalo.
Ester Šinkovec
Maša Dolenc, Vidni prostor na ploskvi

Telefon
Telefone imajo že skoraj vsi,
na njih že prav vsak visi.
A kaj, ko nihče ne ve,
da lahko nevaren je.
Lahko te zasvoji
in ti še prijatelje oddalji.
Namesto da z njimi se igraš,
po telefonu klepetaš.
David Križnar

Aleksander Jurić, Suhi in mokri materiali
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Lavra Dolenc, V gibanju morja, linorez

Klara Jelovčan, Živali v osnovnih barvah

Matic Bohinc, Zračna perspektiva
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V mojem svetu vse je prav

Kakšen bo svet

Moj svet je nebeški, nebeško lep,
kamor rada grem na potep,
čudim se in hodim,
smejem se in smeh posodim.

Svet, v katerem živim sedaj,
za nas je pravi raj.
Vendar sem si večkrat zaželela,
da v sodobnejši svet bi odletela.

Moj svet je brezčasen,
tam je korak počasen,
tam se nikoli nikomur ne mudi,
tam čas imaš spoznati vse ljudi.

Svet, v katerega bi šla živet,
res je super za znoret.
Tam nimajo domačih nalog
zato se cele dneve podijo naokrog.

Moj svet je zabaven,
malo kriv in malo raven,
tam je vsak uspešen,
čeprav je smešen.

V šoli bi se samo igrali,
včasih pa tudi malo zaspali.
Med sabo bi se lepo razumeli,
zato bi se večkrat na dan objeli.

V mojem svetu vse je prav,
nič narobe, nič bavbav,
to je moj svet,
v katerega grem rada spet in spet.

Maja Peternel

Lucija Malovrh

Narava
V svetu, ki si ga želim,
je vredno živeti,
ker tam je sama narava,
ki se ji čudim in čudim.
Občudujem in opazujem jo,
kot da jo srkam vase.
V mojem svetu ni laži,
kaj šele goljufij.
Tam smo vsi prijatelji –
cel dan se igramo.
Zvečer, ko pa gremo spat,
se v mislih spomnimo
na našo naravo.
V svetu, ki si ga želim,
je vredno živeti,
ker tam skrbimo za naravo
in živimo zdravo.
Katarina Kržišnik

Ljubezen
Ljubezen propada,
v temo zapada.
Ljubezen mine, ko svetloba izgine.
Ljubezen se skriva,
ker nekaj novega odkriva.
Iskrica v temi zasveti,
pokaže ljubezni, kako živeti.
Ljubezen spet obstaja,
v svetlobi spet srca zavaja.
Ljubezen se znova nauči ljubiti,
preteklih napak ne zna pozabiti.
Lomi se, ker spomine obuja,
sama v sebi tesnobo prebuja.
Ljubezen se želi nazaj vrniti,
a tega si ne sme dovoliti.
Ljubezen se še vseeno trudi,
čeprav ji noben srca ne nudi.
Ljubezen je močna in še naprej vztraja,
njegov nasmeh ji vedno bolj ugaja.
Ljubezen v njegove oči pogleda,
a vseeno se njegovo srce tega ne zaveda.
Ljubezen si le njega želi,
njeno srce samo še stoka, se lomi in ihti.
Tadeja Klemenčič
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Sreča
Sreča je dom za vse lepe stvari,
beseda, ki nič je ne prekosi.
Sreča je, ko se ti uresničijo sanje,
z vsem, kar je zavito vanje.
Srečo občutiš, ko sonce zahaja za obzorje
in v mavričnih barvah preliva se morje.
Sreča je, ko opazuješ zvezde sredi poletne noči,
ko je vse tiho in mirno in vse spi.
Sreča je, ko čez nebo razliva se svetla mesečina
in kristalno čista, kot solza, jezerna je gladina.
Sreča je, ko se megla zjutraj razkadi
in sonce s svojim toplim žarkom zadnjo bilko posuši.

Sreča je, ko se pod srcem novo življenje prebudi,
ko otrok na svet priveka in odpre oči.
Srečo občutiš, ko opazuješ belo pokrajino v mrazu
in poleg snežaka nasmešek na otroškem obrazu.

Sreča je, ko občuduješ slapove peneče
in poslušaš reke, kristalne, šumeče.

Sreča je, ko gledaš otroka se igrati,
ali ko ga zaviješ v odejo in vidiš ga zaspati.

Sreča je, ko mavrica po dežju na nebu zablesti
in sonce z vsem svojim žarom na nebu zažari.

Sreča je, ko s prijatelji na potep se odpraviš
in vse misli od šole prestaviš.

Sreča je, ko poslušaš ptice petje
in občuduješ raznobarvno cvetje.

Sreča je, ko babica te prisrčno pozdravi,
kramlja s teboj in piškote na mizo postavi.

Sreča je, ko srna pride vodo iz potoka pit
in se v jutranjem soncu lesketa pajka srebrna nit.

Sreča je, ko oče ti roko poda,
jo stisne in pove, da rad te ima.

Sreča je, ko rože cveto in je pomlad
in ti si z nekom, ki te ima rad.

Sreča je, ko mama te objame
in ob tem toplo ob srcu ti postane.
A občutek sreče je najlepši pri tem,
ko delaš dobro drugim ljudem.
V življenju je mnogo lepih stvari,
pa znaš odkriti te tudi ti?
Želim vam iskreno, iz vsega srca,
da sreča vedno pri vas je doma.
Marija Omejc
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Jesenska
popotovanja
po Sloveniji
Učenci od 6. do 9. razreda vsako jesen potujejo po Sloveniji in tako do konca osnovne šole vsaj malo pokukajo v naravo, življenje in zgodovino drugih slovenskih
pokrajin.
Letos je bil dan za popotovanje po Sloveniji 10. oktober. Šestošolci so prečesali del Dolenjske, učenci 7. razreda so krenili na
Primorsko, osmošolci so spoznali košček Štajerske, učence
devetih razredov pa je čakala severna Primorska. Prav vsak je
o lepotah in zanimivostih naše dežele lahko spoznal kaj novega, če je le bil pozoren. To je tudi glavni namen jesenskih ekskurzij, katerih uradno ime je sicer dnevi dejavnosti, na njih
pa izvedemo naravoslovne, tehniške in kulturne dneve.

6. razred – DOLENJSKA

Na začetku smo si ogledali Jurčičevo domačijo na Muljavi,
kratek filmček o Jurčiču in njegovem življenju, nato še njegovo hišo, Krjavljevo kočo in zbirko starih predmetov, ki jih je
Josip Jurčič uporabljal v svojem življenju. Nato smo se odpeljali do gradu Bogenšperk. Tam smo malicali. Na gradu smo
si ogledali orodja in predmete, ki jih je J. V. Valvasor uporabljal pri svojem delu, njegove zapise in knjige. Na slikah je bilo
prikazano, kako so v bronasto ploščico urezali sliko in jo nato
odtisnili na papir. Sledilo je kosilo v Novem mestu. Kasneje
smo odšli v Dolenjski muzej. Videli smo veliko zgodovinskih
predmetov, kot so posode, nakit, orožje, žare itd. Na koncu
smo v delavnici izdelali (v ploščico urezali) del situle. Meni je
bila najbolj všeč vojaška zbirka orožja in opreme.
Gašper Čadež

Krjavljeva koča na Muljavi (6. razred)

7. razred – PRIMORSKA

Najprej smo se odpeljali v Kobilarno Lipica in si tam ogledali, kako dresirajo konje in kako dobijo imena. Vodič nam je
povedal tudi, kako prepoznamo, kako se konj počuti. Sprehodili smo se tudi do najboljših lipicancev. Med njimi je bil tudi
konj angleške kraljice Elizabete II. Lipicance smo lahko tudi
božali.
Ko smo prispeli pred jamo Vilenica, smo najprej pojedli malico, nato pa odšli v jamo. Vodič nam je povedal, da jamo včasih
uporabljajo za prireditve. Pokazal nam je različne oblike stalaktitov in stalagmitov in predstavljali smo si, čemu so podobni. V jami smo prehodili 525 stopnic v eno smer in se spustili
73 metrov pod zemljo.
Po ogledu jame smo se odpeljali do Štanjela. Tam smo videli
cerkev, ki je izdelana v baročnem stilu, Muzej Lojzeta Spacala, staro kraško hišo in Ferrarijev vrt.
Na ekskurziji smo se imeli lepo in uživali.
Lara Možina, Ema Karba, Sandra Eržen, Teja Čadež,
Metka Jesenko

Štanjel (7. razred)
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Muzej prve svetovne vojne (9. razred)

8. razred – ŠTAJERSKA

Najprej smo se ustavili v Šempetru, kjer smo si ogledali rimske ostanke. Videli smo štiri grobnice in ohranjene spomenike Rimljanov. V Šempetru je še ohranjena tudi Rimska cesta.
Nato smo se odpeljali naprej do jame Pekel. Tam smo si ogledali jamo, v kateri je največji podzemni slap. Pred vhodom v
jamo smo videli hudiča. Po ogledu jame smo se odpravili na
Ptuj. Tam smo imeli kosilo, ogled gradu in samega mesta Ptuja. Vsem je bil najbolj všeč ogled jame Pekel, nato kosilo in
vožnja domov.
Manca Pintar, Nadja Potočnik, Malči Cvirn, Katja Štravs

9. razred – SEVERNA PRIMORSKA

Ko smo z avtobusom prispeli v Kobarid, smo si najprej ogledali Muzej prve svetovne vojne – na naših tleh. V muzeju smo

si ogledali tri sobe: belo sobo, sobo prodora in sobo zaledja. Vsaka soba v muzeju je posvečena določenim dogodkom
prve svetovne vojne. Tam so nam pokazali, kakšne uniforme
so imeli, orožje, ki so ga uporabljali, predmete, s katerimi so
si krajšali čas, ter stvari za vsakdanjo uporabo.
Ko smo si ogledali muzej, smo šli na zasluženo kosilo. Po kosilu smo odšli do Idrije, kjer smo si ogledali Antonijev rov.
Tam smo izvedeli, kako so pridelovali živo srebro ter si ogledali rove. Na koncu smo obiskali še Bolnico Franjo. Tam smo
izvedeli veliko novih in zanimivih informacij: kako je bolnica
delovala, kako so oskrbovali bolnike ter kako so prevažali bolnike, ne da bi oni izvedeli, kje stoji bolnica Franja. Na tej ekskurziji smo se naučili veliko novega ter zanimivega.
Zoja Činku

Rimska nekropola (8. razred)
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Vrtec Agata
v letu 2017
Spoštovani!
Dnevi so postali krajši, večeri daljši in tudi mi si lažje vzamemo čas za kakšen temeljitejši razmislek o našem
delu, prispevku, ki ga z našim poslanstvom zagotovo lahko dajemo k napredku v družbi. To je pri našem delu z
otroki zagotovo prednostna naloga. Razmišljam tudi o
verigi kot o nanizanih členih, ki simbolno in realno tvorijo neko trdnost, in se mi zdi lepa ponazoritev o trdnosti
skupnosti v našem okolju, saj je veriga vedno trdna toliko,
kot je trden njen najšibkejši člen. Ali je za naše varovance dovolj dobro poskrbljeno? Ali imajo dovolj priložnosti
za učenje in rast? Ali se v okolju, kjer konec koncev preživijo večji del dneva, počutijo varno in sprejeto, kar je za
razvoj bistvenega pomena? Odgovor je da in še naprej se
bomo trudili s svojimi močmi, da ta standard obdržimo.
S tem razmišljanjem vam na kratko orišem bistvene niti dela v
našem vrtcu, vsaka nit pa ima več stranskih niti, ki skupaj tvorijo
barvito preprogo. In tako se je pričelo …
Letošnje leto je vrtec obiskovalo 180 malčkov, starih od enega
do šest let. Razporejeni so bili v enajst oddelkov; sedem skupin
v centralnem vrtcu Agata Poljane, dve v enoti Poljane 59 in dve
v enoti Javorje.

Po veselem in sladkem decembru smo naklonili nekoliko več
pozornosti za zdravo telo. Na obisk je prišla zobno preventivna
sestra in otroke poučila o skrbi za zdrave zobe, s predšolskimi
otroki pa smo se seznanjali s plavalnimi veščinami v kranjskem
bazenu. Da pa umetniški del ni ostal pozabljen, sta nas dve skupini otrok presenetili s predstavo o Skokomavhu.
V februarju, mesecu kulture, smo otroke odpeljali na ogled lutkovne predstave z naslovom Bi se gnetli na tej metli? v LG Ljubljana, Boris Oblak je risal karikature otrok, več skupin pa je pripravilo kulturni dogodek. Starši so se lahko udeležili predavanja,
ki ga je vodil priznan slovenski pedagog Marko Juhant na temo
vzgoje otrok.
Marca je potekal razpis za vpis v vrtec. V času razpisa smo prejeli 86 vlog za redni vrtec in devet za potujočega. Čakalna lista
se je do danes precej skrajšala in tako na njej ostaja še 21 otrok.
Ob tem je vredno omeniti, da že potekajo dejavnosti v zvezi z
dozidavo prizidka vrtca Agata. Pridobljeno je že gradbeno dovoljenje.
Aprila so prihajale k nam v vrtec na prakso dijakinje in študentke
smeri predšolska vzgoja in se tako seznanjale z delom, ki poteka
v vrtcu. Imeli smo eko pregled vrtca v zvezi s trajnostnim projektom EKO. Pozitivno so ovrednotili naše delo. V kulturnem domu
Poljane je potekalo predavanje za starše v zvezi z odvisnostmi
dandanašnjih otrok, med ostalimi predavatelji je svoj prispevek
dala tudi priznana slovenska antropologinja Vesna Vuk Godina.
Meseca maja so se vrstili roditeljski sestanki, ki sta jih s svojimi predavanji obogatili zobozdravnica Vilma Eniko in logope-

Bodoči gasilci
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dinja Tanja Tomšič. Vključili smo se v Karitasovo akcijo Pokloni
zvezek, izvedli fotografiranje otrok. Vzgojiteljice našega vrtca so
pripravile izjemno lepo predstavo avtorice Svetlane Makarovič
z naslovom Sovica Oka. Z njo so se predstavile v prvih treh razredih OŠ Poljane, okoliških vrtcih, na OŠ Jela Janežiča Škofja
Loka ter v novi knjižnici v Gorenji vasi. Ogledali so si jo tudi vsi
otroci našega vrtca s svojimi starši ob zaključku šolskega leta. V
tem mesecu smo otroke odpeljali na tridnevni tabor na kmetiji
pri Ožbetu v Četeni Ravni in na štiridnevno letovanje v obmorsko letovišče Pacug.
Junija sta nas obiskali Diana in Marta, ki delujeta v društvu za
zaščito plazilcev in dvoživk, ter na otrokom primeren način predstavili te vrste živali. Delavnice na temo dinozavrov in živih bitij
izpred milijonov let je vodila ga. Tadeja Šubic.
Po toplih in vročih poletnih dneh, ki so kar prehitro minili, smo
zakorakali v september, ki je bil predvsem uvajalni mesec, saj je
v vrtec povsem na novo vstopilo več kot 50 otrok. 20. september
je bil za Poljane prav poseben dan, saj smo obeležili več obletnic
šole in vrtca. Na prireditvi, ki je potekala ob tem jubileju, sta nas
poleg drugih gostov nagovorila župan Milan Čadež in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Oktobra smo pričeli s tednom otroka pod sloganom Povabimo
sonce v šolo. V dejavnosti so se vključili tudi učenci OŠ Poljane
in tako otroke vodili po poti do bralnega zaklada. Obiskal nas je
čarovnik Grega, poljanski gasilci so sodelovali ob vaji evakua-
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cije, otroke smo peljali na ogled ljubljanskega živalskega vrta, v
okviru projekta Simbioza smo povabili dedke in babice naših varovancev, da so se pridružili gibanju svojih vnukov.
Novembra nas je s svojim obiskom počastil gorski reševalec in
ekstremni smučar in alpinist Davo Karničar, ki je poleg vloge reševalca poudarjal predvsem, kako se primerno opremimo za pot
v hribe in gore. Preizkušanja opreme pri plezanju in postavljanja
šotora so se skupaj z Davom lotili otroci. Izvedli smo tudi tradicionalni slovenski zajtrk, ki vsebuje domače jedi lokalnih dobaviteljev. Ker je v naši dolini porast podančic, smo v sodelovanju
z NIJZ in pediatrinjo Ido Rus organizirali predavanje za starše.
Poleg rednega programa, ki ga vrtec izvaja, so otroci pod vodstvom strokovnih delavk med celim letom sodelovali v več natečajih, projektih in dobrodelnih akcijah.
Leto se počasi poslavlja, saj je postalo staro in utrujeno. Obrodilo
je mnogo sadov. V pričakovanju novega ga v vrtcu spremljamo z
veselimi in zanimivimi dejavnostmi v mesecu decembru.
Hvala vsem, ki sodelujete z nami in nas pri našem delu podpirate.
V novem letu 2018 Vam želim, da potujete po svojem življenjskem zemljevidu sreče, dobre volje, ljubezni in zdravja.
Špela Režen,
pomočnica ravnateljice

Novoletni strip

Avtor: Iztok Sitar

Avtorica fresk na novi kapelici Maja Šubic riše Krištofa.
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