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KOVATI, KOVATI, KOVATI, …! ZAKAJ ŽE?
Zagotovo je najbolj aktualna tema letošnjega leta gospodarska kriza, ki se je
dotaknila tudi naših krajev. Slišati je mogoče različne analize njenih vzrokov in
različne ideje za izhod iz nje. Eno bolj zanimivih razmišljanj, ki sem jih zasledil v
zadnjem času, je razmišljanje slovenskega režiserja Dušana Jovanovića, ki med
drugim pravi: »Društvo slovenskih pisateljev je v začetku letošnjega leta sklicalo kulturni plenum, na katerem so razpravljali o raznih vidikih družbene krize.
Ugotovili so, da kriza ni le ekonomska
in finančna, ampak da gre predvsem za
krizo vrednot, za moralno krizo, za krizo
vere v prihodnost, za krizo zaupanja v
institucije sistema, v politiko. In za krizo
zaupanja vase, za krizo samozavesti,
tudi na nacionalni ravni. Skratka, gre za
fenomen »krize javnega prostora«. Na
tem plenumu je prevladal pesimizem:
slišati je bilo veliko zgražanja, jamranja
in moraliziranja. Tradicionalni slovenski
sentimentalni humanizem je še enkrat
pokazal svoj objokani obraz.«
Na koncu Jovanović svoje razmišljanje zaključi takole: »Pravite, da živimo
v času, ko humanisti, intelektualci in
umetniki ne bi smeli umolkniti. Jaz pa,
vidite, plediram na to, da smo tiho. Da
se vzdržimo nakladanja v tri krasne in
niti ne pisnemo več! Kajti brž ko odpremo usta, izgovorimo nekaj patetičnega

ali pa predlagamo nekaj popolnoma neuresničljivega. Ali mislite, da je to, kar
govorim, cinizem? Reševanje sveta se je
še zmeraj pokazalo kot jalovo početje.
Odrešeni svet je bil praviloma še bolj nesrečen. Kako je že rekel Cankarjev kovač
Kalander? »Jaz ne bom več zboroval«, je
rekel in se je umaknil v zasebnost svoje
kovačije. Udarci njegovega kladiva po
nakovalu so glasno odmevali po soseski.
Vztrajno so prenašali njegovo sporočilo:
kovati, kovati, kovati!«
Vsekakor razmišljanje, ki človeku da
misliti in ga spodbudi k dejanjem. V resnici bomo največ naredili, če bo vsak
kovač prijel za kladivo, ki ga najbolj
obvlada in bo nato svoje delo opravljal
vestno in s trdno vero v smisel svojega
početja. Toda ali je kovač Kalander v
resnici povedal vse? Kako je že s tisto
vero v smisel? Ali se ne bo nemara Kalander kmalu začel spraševati, če ne bi
kladiva in nakovala raje vrgel v kot in bi
namesto tega spokojno legel pod bližnje
drevo. Kovanje je navsezadnje hudo naporen posel, okoli in okoli kovačije pa se
ponuja nešteto možnosti za brezskrben
oddih in zabavo. Ali se ne bodo na koncu
s kovanjem ukvarjali samo še tisti, ki jim
ne bo ostalo nič drugega, ali pa tisti, ki se
bodo pustili naivno speljati v kovačijo?
Pred kratkim sva si z ženo na ljubljanskem filmskem festivalu ogledala

francoski film Božji možje. Film govori
o francoskih menihih, ki v nemirni Alžiriji, visoko v gorah Atlasa, živijo v slogi z
lokalnim muslimanskim prebivalstvom.
Vedno bolj brutalne akcije upornikov
in enaki odgovori oblasti jih pahnejo v
hude notranje dileme. Ali še naprej ostati v samostanski skupnosti, ki je tudi v
veliko oporo vaščanom, in ob tem tvegati svoja življenja, ali se raje čimprej
umakniti na varno? Potem ko vsak naredi svoj notranji obračun, se soglasno odločijo, da ostanejo … in na koncu plačajo z življenji. Skozi film se čuti, kako vera
v dobro ostaja visoko nad vsakdanjimi
težavami, še celo visoko nad najhujšimi
žrtvami. Režiser Xavier Beauvois je takole komentiral svojo motivacijo za ta film:
»Poglobil sem se v življenje teh bratov,
ki so me nemudoma prevzeli, navdali z
osuplostjo in mi naselili duha. Danes, v
naši samoljubni družbi, le poredko vidiš
ljudi, ki jih še zanimajo drugi, religija
drugih ljudi, inteligentne, strastne ljudi,
ki so v stanju 'bivanja', a mi, po drugi
strani, smo v stanju 'delanja', delanja
stvari. «
Ali je torej kovač Kalander res povedal
vse, ali pa je nemara vseeno potrebo prisluhniti tudi slovenskim pisateljem in še
komu?!
Aleš Šubic,
v.d. odgovornega urednika

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2011!

Foto: Izidor Jesenko

KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE IN UREDNIŠKI ODBOR VAŠČANA
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Spoštovane krajanke in krajani!
V teh prazničnih dneh imamo ljudje
veliko želja, in prav je tako. Zelo lepo
je, da se v tem adventnem času veselimo vsi ljudje. Božič ni samo praznik Jezusovega rojstva, temveč je tudi čas,
ko se rojeva nekaj novega; to je novo
leto, ki ga moramo pričakovati z upanjem v nekaj boljšega, drugačnega.
Ko boste prebirali te vrstice, se bo
iztekal četrti adventni teden. Prav tako
pa se je v letošnjem letu iztekel mandat članom sveta KS Poljane in tudi
vsem občinskim svetnikom, ki so bili
izvoljeni v naši krajevni skupnosti, saj
so za nami lokalne volitve. Na volitvah
smo ponovno izvolili župana Milana
Čadeža, nove občinske svetnike in nov
enajstčlanski svet KS Poljane. V imenu
vseh se najlepše zahvaljujem vsem poljanskim volivkam in volivcem za izkazano zaupanje.
Prav tako se zahvaljujem vsem članom sveta KS Poljane in predsedniku
Tomažu Pintarju ter občinskim svetnikom iz naše KS, ki so pretekla štiri leta
pridno delali na številnih projektih in
skrbeli, da so se obnavljale ceste.
V letu 2010 se je nabralo veliko število dogodkov, na katere se lahko ob
koncu leta s ponosom ozremo.
Obnovljena oziroma asfaltirana je
cesta Hotovlja – Hotovnik v dolžini cca

1400 m ter klanec pri Čiku v Predmostu
v dolžini 60 m. V Predmostu je bil položen še fini asfalt na območju, kjer je
bila lani izvedena gradnja kanalizacije.
Tudi v Podobenu je bila izvedena preplastitev dela ceste. V Predmostu je
bila zaradi posledic septembrskih poplav sanirana cesta proti cerkvi.
Velika skrb krajevne skupnosti je še
redno vzdrževanje krajevnih cest in
drugih javnih površin, za katere dobimo sredstva iz občinskega proračuna,
redno vzdrževanje vodovoda, pokopališča in upravljanje kulturnega doma.
Naj se ob tej priliki zahvalim še vsem
vaškim odborom, ki so tudi v letošnjem letu izvedli več delovnih akcij,
predvsem na področju vzdrževanja
cest. Prav tako bi se zahvalil vsem prostovoljcem in predsednikom društev v
naši krajevni skupnosti, ki so izpeljali
kar nekaj dobrih prireditev, ter šoli in
vrtcu, kjer so se prav tako lotevali za
kraj pomembnih projektov.
Dokaj neopazno, pa vendar vsakodnevno, skrbi za red in čistočo javnih
površin v Poljanah gospa Rezka Košir.
V kulturnem domu poskrbi za čistočo
javnih prostorov Marjeta Rudolf, za
hišniška opravila pa Damjan Vidmajer.
Tudi njim se za neutrudno skrb v dobrobit naše krajevne skupnosti najlepše

zahvaljujem. Da v naši KS vse poteka
tako, kot je treba, poskrbi naša tajnica
Jana, ki marsikatero delo za računalnikom opravi doma. Tudi njej najlepša
hvala.
Z novim mandatom ostaja največja
skrb krajevne skupnosti delo na področju obnove cest. Kar nekaj kilometrov
je še neasfaltiranih, poleg tega pa se že
kažejo velike potrebe po preplastitvah
obstoječih asfaltiranih cest. Zato se
bomo v svetu zavzemali, da bodo v občinskem proračunu v ta namen namenjena dodatna sredstva, saj krajani ne
morejo še enkrat prispevati za sanacijo
poškodovanih asfaltiranih javnih poti
in lokalnih cest.
Z občino bomo še naprej sodelovali
pri izvedbi vseh večjih projektov, ki jih
načrtujemo v prihodnjih letih na območju KS Poljane.
Naj ob koncu v imenu članov sveta
KS, tajnice Jane Kristan in tudi v svojem
imenu vsem krajankam in krajanom zaželim, da božič razsvetli vaš dom in da
ga praznujete v krogu svojih družin in
prijateljev. V letu 2011 pa obilo zdravja,
uspehov in medsebojnega razumevanja. Enako želim gospodu županu, svetnikom in občinski upravi občine Gorenja vas – Poljane.
Tone Debeljak, predsednik sveta KS

Spoštovane občanke in občani krajevne skupnosti Poljane!
Ob priliki, ko prvič po letošnjih lokalnih volitvah pričenjam s pisanjem vrstic
za Vaščana, se vam želim najprej iskreno zahvaliti za izkazano podporo, ki
ste mi jo na letošnjih lokalnih volitvah
ponovno namenili.
Tudi v novem mandatu želim podpirati vse dobre projekte, ki bodo prispevali k dobrobiti kraja in celotne
občine, še vedno pa stavim predvsem
na dobro medsebojno sodelovanje in
povezovanje vseh, ki želijo delovati v
prid kraja, lokalne skupnosti, občine...
Uspešno sodelovanje pri delovanju
v prid kraja in širše skupnosti se je izkazalo že v preteklem mandatu. Pri
tem gre zahvala občinskim svetnikom
in članom sveta KS Poljane. Upam, da
se bo dobro medsebojno sodelovanje
nadaljevalo tudi s svetniki v novem

mandatu, ter se veselim vseh novih
skupnih izzivov. Pričakujem sodelovanje poljanskih svetnikov, vaških odborov in seveda vas krajanov. Za vse
dosedanje sodelovanje pa se vsem in
vsakemu posebej še enkrat iskreno
zahvaljujem.
S skupnimi močmi nam je uspelo v
letošnjem letu izpeljati kar nekaj projektov ter prireditev, ki so za Poljance
posebnega pomena.
V nadaljevanju glasila boste lahko
prebrali natančnejše zapise o vseh
izvedenih občinskih projektih na območju Krajevne skupnosti Poljane v
letošnjem letu. Tudi za nekatere pomembnejše, ki jih bomo s skupnimi
močmi pripeljali do realizacije v prihodnjih letih, kot sta celovita prometna
ureditev od centra Poljan v smeri mimo

Šubičeve hiše do OŠ Poljane ter ureditev območja v središču Poljan, so že
izdelane prve idejne zasnove. Sam sem
človek celovitega pristopa in ne želim
nekaj reševati na hitro in na pol.
Med letošnjimi dogodki bi še posebej
rad izpostavil slovesno junijsko dogajanje ob 300-letnici postavitve temeljnega kamna baročne cerkve sv. Martina
v Poljanah. Poljanci smo se temu dogodku slovesno poklonili s spominskim
večerom, ki je potekal na dan državnosti v telovadnici osnovne šole Poljane.
Pri tem gre posebna zahvala vsem sodelujočim, še posebej župniku Jožetu
Stržaju, za uspešno izpeljavo te organizacijsko izjemno zahtevne prireditve.
Slovesnost se je zaključila dva dni kasneje s sveto mašo, ki jo je daroval ljubljanski nadškof Anton Stres, na zeleVaščan

4

Nagovori

nici v centru Poljan, kjer je nekdaj stala
mogočna poljanska cerkev sv. Martina.
Verjamem, da se bodo dogodki ob letošnjem praznovanju in vsi predhodni
dogodki, povezani z mogočno baročno cerkvijo, zapisali v zgodovino Poljan
z velikimi črkami. Največji pečat pa je

dala izdaja spominskega zbornika Poljane, kdo vas bo ljubil, ki zasluži svoje
mesto v vsakem gospodinjstvu naše
občine in Poljanske doline.
Pred vrati so najlepši prazniki, ko
lahko več časa posvetimo svojim družinam. Vsem skupaj želim, da v miru

in sreči doživite božične praznike ter
veseli dočakate novo leto 2011, ki naj
bo zdravo in zadovoljno ter naj prinese veliko ustvarjalne energije v nadaljnjem sodelovanju pri razvoju naše lepe
Poljanske doline!
Milan Čadež, župan

tlino pravičnosti in morale, jasli tolerantnosti in strpnosti, kjer bo prostor
za zvestobo, upanje za preživetje in
veselje nad življenjem. Rojstvo nove
miselnosti se tako lahko zgodi najprej
v naših družinah. Tu je ta Betlehem,
kjer se pridobivajo (ali tudi izgubljajo)
moralne vrednote. V družini se začenja
nova ozaveščenost, kaj je res vredno,
in tu se vzgajamo za kulturo odnosov sprejemanje drug drugega, za kulturo
dajanja (ali sem pripravljen kaj deliti z
drugimi) in posledično za kulturo življenjske radosti. Pastirji (beri šola), ki
se srečajo z detetom iz družinskih jasli,
so potem tisti drugi, ki prav tako oblikujejo novo miselnost. Ni vse enako
prav! Ustanove civilne družbe so tretji vplivni dejavnik, ki pripomorejo, da
se bo ljudstvo pod Triglavom »vračalo
ter slavilo in hvalilo Boga za vse, kar
so slišali in videli (izkustveno doživeli), kakor jim je bilo rečeno«. Vrednota
ni samo to, kar imamo, da preživimo.
Človeka osrečuje še kaj drugega, ne
samo materialno obilje, ki je merljivo
v količini denarja, v založenosti shrambe, kilometrih asfalta…
Božič nas ponovno spominja, da so
v življenju najpomembnejši odnosi.
Otrok ne bi nikoli normalno preživel,
če ne bi bil sprejet v ljubeč odnos med
možem in ženo, med materjo in očetom, ki temelji na odločitvi enega za
drugega, na javno dani in zavezujoči
besedi. Če starša res »stojita na svojih
nogah«, če drug drugemu nudita spoštovanje, ljubezen, razumevanje in zaupanje, bosta takšen odnos prenašala
na otroke, ki zaradi tega v sebi gojijo
prav takšne vrednote, saj je starševski
zgled res edina prava vzgojna metoda.
Bog, ki prihaja med nas v podobi otroka, prihaja tudi zato, da bi znali graditi
take odnose med seboj, da bo On, Bog,
lahko »preživel« med nami. Brez Boga

se življenje v družini in družbi spremeni v pekel… Dovolj je poslušati oddajo
Noč ima svojo moč o posredovanju policije v zasebnih prostorih ali prebrati
Resolucijo Evropskega parlamenta z
dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti
in totalitarizmu, kjer so odločno in
jasno obsojeni vsi zločini proti človeštvu in množične kršitve človekovih
pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni
in avtoritarni režimi. Ljudje ob nas (sozakonec, mama, oče, otrok, sosed, sodelavec…) nam pomagajo s svojo navzočnostjo, da rastemo na svoji poti, se
nenehno spreminjamo, zorimo, preoblikujemo. To pa je možno seveda le
takrat, ko postanemo ponižno iskreni
do sebe in prevzamemo odgovornost
za svoje življenje. Rasti nikakor ne
moremo, če za svoje tegobe krivimo
druge - s tem se namreč odpovemo
notranji moči in se sami odločimo, da
smo nemočna žrtev, s katero lahko
ljudje manipulirajo po svoji želji. Vedeti
moramo, da je vsak odnos z drugimi
natančno takšen, kakršen je naš odnos
do nas samih! Torej je edini odnos, ki
ga moramo stalno zdraviti, odnos s
samim seboj.
Božič nam sporoča, da nas ima Bog
rad, da smo dragoceni, ljubljeni in sprejeti. Ponovno doživetje topline ljubezni
nam pomaga, da sebe sprejemamo na
nov način (z ljubeznijo) in posledično
tudi druge. Če želimo živeti srečno življenje, se moramo držati pravil, po
katerih ta svet deluje. Eno izmed najpomembnejših pravil je zakon privlačnosti – to, kar misliš, čutiš in govoriš,
privlačiš v svoje življenje. Če torej želimo pritegniti v svoje življenje ljubezen,
spoštovanje in lepe odnose, moramo
najprej postati ljubeči, spoštljivi in razumevajoči tudi sami. Naj k temu pripomore prav letošnji Božič!
Vaš župnik Jože Stržaj

Božič 2010
Nadčasovno sporočilo: »Tiste dni je
izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet« se je dotaknilo konkretnega časa: »ko je bil Kvirinij cesarski
namestnik v Siriji« in konkretnih oseb:
»Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta
Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto,
ki se imenuje Betlehem, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila
noseča«.
Seveda ni šlo brez težav: »Ko sta bila
tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi
rodila«. Radost rojstva se je mešala z
neprijetnim občutkom nezaželenosti:
»In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču
zanju ni bilo prostora«.
Kljub pomanjkljivim sredstvom obveščanja dogodek ni ostal prikrit okolici:
» V istem kraju so pastirji prenočevali
na prostem in čez noč stražili pri svoji
čredi. Gospodov angel je stopil k njim in
Gospodova slava jih je obsijala«. Reakcija na takšno »video sporočilo« je bila
razumljiva: »Zelo so se prestrašili«. Beseda pa je kljub vsemu še ostala osnovno sredstvo komunikacije: »Angel jim
je rekel: 'Ne bojte se!'«. Vsebina sporočila nikakor ni dala povoda strahu, saj
prinaša dobro novico: »Oznanjam vam
veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo!«. In
vzrok tega veselja je rojstvo Otroka (z
veliko pisano), s katerim se bodo začeli
novi časi: »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod!«
Božič, ki se vsako leto ponavlja,
prihaja prav tako v konkreten čas: v
dvajseto obletnico plebiscita (odločitve za samostojno državo), v čas
tajkunskih prevzemov podjetij, v čas
izkoriščanja malega človeka, v čas, ko
se zaskrbljeni sprašujemo, ali še veljajo stare vrednote. Pa vendar, potreba
po resnici in pravici nas naganjata, da
izven »uradnih prenočišč« iščemo vo-
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PREDSEDNIK IN ČLANI SVETA KS POLJANE
V oktobru 2010 smo tudi v KS Poljane izvolili novo vodstvo. Predsednik je postal Anton Debeljak. Dva člana sta bila
ponovno izvoljena, devet svetnikov pa je novih. V nadaljevanju na kratko predstavljamo člane sveta ter objavljamo
intervju s predsednikom.
Predsednik sveta KS Poljane

ANTON DEBELJAK, roj. 29.04.1956,
POLJANE 135
predlagatelj: OO SDS Gorenja vas - Poljane
poklic: orodjar
delo: ročni orodjar

IVAN KAVČIČ, roj. 04.10.1953,
BUKOV VRH 5
predlagatelj: OO NSI Gorenja vas - Poljane
poklic: prodajalec
delo: trgovski poslovodja

Člani sveta KS Poljane

JANEZ ARNOLJ, roj. 27.03.1980,
VOLČA 11
predlagatelj: OO NSI Gorenja vas - Poljane
poklic: univ. dipl. inž. elektrotehnike
delo: razvojni inženir

IGOR BOGATAJ, roj. 03.10.1968,
SREDNJA VAS 10
predlagatelj: OO SLS Gorenja vas - Poljane
poklic: oblikovalec kovin
delo: kovinostrugar

BARBARA DOLENEC, roj. 06.08.1987,
PODOBENO 2
predlagatelj: OO SDS Gorenja vas - Poljane
poklic: študent
delo: študent

MITJA GANTAR, roj. 12.07.1978,
MALENSKI VRH 8
predlagatelj: OO SDS Gorenja vas - Poljane
poklic: strojni tehnik
delo: kmet

ANDREJ KLINEC, roj. 11.03.1960,
POLJANE 56
predlagatelj: OO NSI Gorenja vas - Poljane
poklic: šofer
delo: šofer

TOMAŽ PINTAR, roj. 05.03.1971,
GORENJE BRDO 4
predlagatelj: OO SDS Gorenja vas - Poljane
poklic: mizar
delo: mizar

ALEŠ ŠUBIC, roj. 06.06.1972,
HOTOVLJA 90
predlagatelj: Brigita Šubic
in skupina volivcev
poklic: univ. dipl. ing. fizike
delo: produktni inženir
MIRKO DOLENC, roj. 22.09.1968,
KREMENIK 6
predlagatelj: OO SDS Gorenja vas - Poljane
poklic: elektrikar
delo: elektroinštalacije
BLAŽ DOLENEC, roj. 25.04.1971,
DELNICE 15
predlagatelj: OO SDS Gorenja vas - Poljane
poklic: tehnolog prometa
delo: voznik
Vaščan
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NOVI PREDSEDNIK SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE
JE POLJANEC IN HKRATI »AMERIKANEC«
Na letošnjih lokalnih volitvah smo občani poleg župana in članov občinskega sveta volili tudi člane svetov krajevnih
skupnosti. 11-članski svet KS Poljane je skoraj v celoti v novi sestavi, ostala sta le dva člana iz prejšnjega mandata.
Tudi predsednik je nov. Člani sveta so ga izmed sebe izvolili na 1. seji. Predlogov je bilo več, vendar je največ glasov
dobil Tone Debeljak iz Dobenske Amerike, ki je kandidiral v 2. volilni enoti na predlog stranke SDS.
Novega predsednika bi rada predstavila krajanom in drugim bralcem Vaščana, zato sem mu zastavila nekaj vprašanj,
upam da ne preveč nadležnih. Kljub natrpanemu urniku v teh predprazničnih dneh mi je nanje prijazno odgovoril.
Verjetno vas vsi krajani še ne poznajo, zato vas prosim, da najprej na kratko opišete svojo življenjsko pot, kako
in kdaj vas je pripeljala v Poljane?
Na svet sem prijokal kar doma v Bukovem vrhu, po domače pri Ruparju. V
osnovno šolo sem hodil v Poljane. Prva
štiri leta sem hodil še celo pot peš, 8
km v vsako smer. Zato sem danes zelo
vesel, da se osnovnošolci tudi iz oddaljenih vasi varno vozijo v šolo. Bili smo
zadnja generacija (1969/70), ko je bila v
Poljanah še osemletka, seveda v stari
šoli. Po poklicu sem orodjar in to delo
še danes z veseljem opravljam. Sedaj
sem zaposlen v Polycomu. Vmes sem
spoznal dekle s Štajerskega in sva se
1979. leta v poljanski cerkvi tudi poročila. Sem oče dveh hčera. Z družino
smo kar nekaj let živeli v Škofji Loki.
Ker sem doma z dežele in hribov, sem
vedno imel željo, da bi z družino živel
v Poljanski dolini. Z veliko truda in tudi
malo sreče smo začeli graditi hišo v Dobenski Ameriki in se 1996. leta preselili
v Poljane. Mladi rod sedaj kar pridno
skrbi za nataliteto, saj sem dedek že
eni vnukinji in dvema vnukoma. Z veseljem ugotavljam, da je tudi drugod
tako. Le tako naprej Poljanci!
Sama vas kot dolgoletna tajnica
krajevne skupnosti poznam že dolgo
časa. Bili ste namreč zelo aktivni pri
izgradnji komunalne infrastrukture
v novem naselju Dobenska Amerika.
Spoznala sem vas kot zelo delovnega, umirjenega in prijaznega človeka.
Vedno ste delovali povezovalno in se
zato ne čudim, da so vam sovaščani
zaupali pomembne naloge. Ali lahko
poveste, kaj vse ste počeli za skupno
dobro in kako ste ob tem spoznali tudi
delo v krajevni skupnosti?
Naj na začetku povem, da sem vesel
in hvaležen, da živim v naselju, kjer se s
sosedi res dobro razumemo. Prav zato
smo vse težave, ki so bile pri gradnji hiš
in izgradnji komunalne infrastrukture,

precej lažje reševali, saj smo vedno
drug drugemu pomagali.
Parcele za gradnjo smo kupili od stanovanjske zadruge, niso pa bile komunalno urejene. V tistem času je prišlo
tudi do zamenjave političnega sistema,
tako v samem začetku niti nismo vedeli, na koga se naj obrnemo po pomoč
pri reševanju težav, saj nismo imeli
ceste, ne vode in elektrike v naselju.
Stanovanjska zadruga nas je pustila
na cedilu, zato smo začeli sodelovati
s Krajevno skupnostjo Poljane, ki nam
je pomagala pri razpisih za izgradnjo
ceste, vodovoda, kanalizacije, skratka
pri izgradnji vse infrastrukture. Bil sem
kar nekaj let tudi predsednik vaškega
odbora. Več let sem se ukvarjal s prepisi zemljišč, saj nam je stanovanjska zadruga prodala zemljišča, katerih lastnik
sploh še ni bila.
Vseh problemov, ki tarejo prebivalce Dobenske Amerike, gotovo še niste
uspeli rešiti. Ali ste bili mogoče tudi
zato pripravljeni kandidirati za člana
sveta krajevne skupnosti? Glede na
preteklo delo in vaš odnos do sovaščanov verjamem, da so vas soglasno
podprli.
Če pogledam 20 let nazaj in primerjam takratne začetke s sedanjo urejenostjo naselja, lahko rečem, da smo
veliko naredili. Pa vendar je potrebno še marsikaj postoriti. Mislim, da je
javna razsvetljava za tako naselje še
kako potrebna. Ob izgradnji ceste smo
položili že vse potrebne cevi, tako da
nas čaka le še napeljava in postavitev
pravih luči.
Največja težava za nas Amerikance in
tudi vaščane Dobja pa je izvoz z glavne
ceste. Zato se bom v krajevni skupnosti
in tudi pri strokovnih službah na občini
zavzemal, da se v doglednem času uredi
novi priključek za Dobje in Dobensko
Ameriko. Tudi cesto po klancu do vasi je
potrebno razširiti, saj se sedaj dva osebna avtomobila težko srečata.

Otroci iz našega naselja hodijo v šolo
največkrat kar po bližnjici – po bregu.
Lastnik teh parcel je do sedaj dovoljeval ta prehod. Ker se bo pa v bližnji
prihodnosti na teh parcelah gradilo,
bo tudi tukaj potrebno najti drugačno
rešitev.
Menim, da je prevzem funkcije
predsednika sveta KS zelo odgovorno dejanje, ki zahteva zavzeto delo
in skrb za celotno krajevno skupnost.
Kakšni so vaši načrti za delo v krajevni
skupnosti?
Ker sam prihajam iz hribovitega dela
naše krajevne skupnosti, vem, kaj pomeni dobra in varna cesta. Zato bo posebno skrb v tem mandatu potrebno
nameniti obnovi cest, saj jih je v naši KS
še kar nekaj kilometrov neasfaltiranih.
Naj omenim le nekatere:
• cesta Delnice – Gabrška gora, ki
se povezuje na sosednjo občino
Škofja Loka,
• cesta Malenski vrh – Ajnžuc
(samo ena kmetija) in naprej
proti Žetini, ki se prav tako navezuje na sosednjo KS Javorje,
• cesta od Polycoma do Palirja, ki
je res v slabem stanju,
• obnova ceste od mostu proti
Hotovlji in Predmostu ter proti
cerkvi s pločniki in primerno
razsvetljavo,
• tudi cesto v Podobeno bo
potrebno v doglednem času
urediti.
Na pokopališču se moramo prednostno lotiti sanacije obzidja. Zato bo
potrebno v občinskem proračunu za
obdobje 2011 – 2014 zagotoviti ta sredstva, saj najemnina za grobove zadošča samo za tekoče stroške vzdrževanja. Pa tudi za kapelico na pokopališču
bo potrebno najti dolgoročno rešitev,
saj sedaj služi le za skladiščenje orodja,
ki ga rabi upravljavec pokopališča.
V centru Poljan je potrebno nadaljevati prometno ureditev stare ceste od
Vaščan
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križišča mimo Šubičeve hiše do šole.
Rojstno hišo slikarjev Šubic moramo urediti tako, da bo služila svojemu
namenu.
Lokacija obstoječe trgovine Mercator ni primerna in je potrebno dolgoročno najti primernejšo rešitev, hkrati
pa poskrbeti tudi za fresko na trgovini.
Ob večjih prireditvah v kulturnem
domu se vedno pokaže, da je premajhen in nenazadnje je potreben tudi
večjih popravil. V doglednem času bo
treba najti drugo rešitev, mogoče bo
to celo izgradnja novega objekta v
okviru ureditve centra Poljan.
Vsi ti projekti pa zahtevajo velika finančna sredstva in bodo zato zahtevali

tudi temu primerno veliko usklajevanja
in dogovarjanja z občino in strokovnimi službami.
Za konec samo še vprašanje: Kaj bi
krajanom preko Vaščana radi sporočili
ob prevzemu funkcije in v teh predprazničnih dneh?
To funkcijo sem sprejel z veliko odgovornostjo in jo naslednja štiri leta želim
tudi odgovorno opravljati.
Vse pomembne odločitve, ki se bodo
sprejemale na svetu KS, želim, da bodo
s pomočjo strokovnih služb predhodno predstavljene krajanom.
Vsem krajankam in krajanom, vsem
mladim, zlasti pa bolnim in starejšim,

želim, da božič preživite res lepo, v
krogu svojih družin in prijateljev.
Na praznik dneva samostojnosti, 26.
decembra, bodimo ponosni in veseli,
saj se nam je pred 20 leti uresničila dolgoletna želja in smo postali samostojna in neodvisna država Slovenija.
V novem letu, ki prihaja, pa vam želim
zdravja in medsebojnega razumevanja.
Jaz pa vam želim v svojem in v
imenu bralcev obilo poguma in volje,
da boste lahko vztrajali na začrtani
poti in uresničili vse cilje, ki ste si jih
zastavili v dobro vseh nas krajanov.
Pripravila: Irma Jelovčan

URADNE URE KS POLJANE
Po letošnjih lokalnih volitvah je bil na prvi redni seji novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti izvoljen tudi nov predsednik,
Anton Debeljak. Predsednik sveta KS bo še vedno na razpolago za stranke vsako sredo od 15. do 16. ure v pisarni Krajevne
skupnosti. Za nujne zadeve pa je dosegljiv tudi na telefonu: 031 461 888.
Vrata pisarne krajevne skupnosti ostajajo za krajane odprta vsako sredo od 7. do 16. ure, v navedenem času lahko pokličete
tudi na telefon 51 85 110, kadarkoli pa nas lahko kontaktirate na e-mail: kspoljane@volja.net. Ostale dni v tednu je tajnica
KS dosegljiva na občini na telefon 51 83 102 ali 031 708 595.
KS Poljane

OBVESTILO LASTNIKOM PSOV
Na krajevno skupnost Poljane je bilo naslovljenih kar nekaj pobud
oziroma vprašanj, ali ima občina sprejet odlok o obveznostih lastnikov
in vodnikov psov. Kolikor sem seznanjen, ga nima. Pa vendar sem mnenja, da mora KS nekaj narediti tudi na tem področju, saj gre za čistočo
in varovanje zdravja naših krajanov.
Vsekakor ni primerno puščati pasje iztrebke na javnih površinah ali
drugih mestih, še posebej na otroških igriščih, saj predstavljajo veliko
nevarnost in so lahko povzročitelji črevesnih bolezni ipd. Tudi ob hoji
po pločnikih in zelenicah naletimo na pasje iztrebke, kar je posledica
neodgovornih lastnikov psov, ki ne spoštujejo drugih ljudi v svojem
okolju.
Svet krajevne skupnosti bom na naslednji seji zaprosil, da sprejme
sklep in predlaga občini sprejem odloka o obveznostih lastnikov in vodnikov psov. Že danes pa jih prosim, da začnejo pobirati iztrebke za
svojimi hišnimi ljubljenčki.
Tone Debeljak, predsednik sveta KS
Vaščan
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V občinskem glasilu Podblegaške novice lahko preberete obširnejša poročila o nekaterih občinskih projektih,
izvedenih v letošnjem letu po posameznih krajevnih skupnostih. Občinske projekte, ki zadevajo našo krajevno
skupnost, pa vam predstavljamo tudi v nadaljevanju našega glasila.
pridobljena v okviru Evropskega sklada
za regionalni razvoj, delno pa iz državnega proračuna.
Nataša Kopač

Gospodarska cona
Dobje
V okviru izgradnje GC Dobje je v letu
2010 potekala ureditev kamnitih zložb
na protipoplavnem nasipu in ureditev
platojev za bodoče investitorje. Izvedena so bila dela: interna asfaltirana
cesta z robniki znotraj cone in priključek na regionalno cesto, kabelska kanalizacija javne razsvetljave, ureditev
poljske poti za dostop do kmetijskih
zemljišč, dodatna dela (izvedba meteornega kanala zalednih voda, sanacija
zamočvirjenega terena, …). Občina bo
še v letošnjem letu vložila vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja za komunalno opremo.
Pri posodabljanju čistilne naprave
v Poljanah so bila zaključena dela na
objektu – strojnici, v katerem je lepo
urejen upravni prostor, prostor z elektroomarami in sanitarije. Nameščene
so elektromotorne fine grablje, kompresorska postaja in vgrajena so nova
puhala. Na obstoječem biološkem
bloku se je izvedla zamenjava dotrajane opreme, ki ni ustrezna, oz. je bila zastarela. V prezračevalnih bazenih so se
dogradila mešala za doseganje večjega
učinka čiščenja dušika. Na obnovljeno
čistilno napravo se bo priključila GC
Dobje, zato se bo obremenitev obstoječe naprave nekoliko povečala.
Aprila 2010 je UE Škofja Loka izdala
odločbo o poskusnem obratovanju ČN
Poljane. Po preteku enoletnega poskusnega obratovanja bo, ob predložitvi ustreznih rezultatov opravljenih
meritev, lahko izdano tudi uporabno
dovoljenje.
Z investitorji so bile podpisane kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč
znotraj GC Dobje. Investitorji pripravljajo projektno dokumentacijo za
pridobitev gradbenega dovoljenja za
objekte, in če bo šlo vse po načrtu, naj
bi z gradnjo pričeli v letu 2012.
Vrednost celotne investicije znaša
dobrih 1.800.000 EUR. Sredstva v višini 71,54 % upravičenih stroškov so bila

Šubičeva hiša
V letu 2010 so bila načrtovana različna restavratorska dela, vendar se
večina del in nakup opreme prestavi
na prihodnja leta, saj je prišlo do zamika objave javnega razpisa, na katerem je bila predvidena pridobitev
nepovratnih sredstev. Na javni razpis
smo v septembru prijavili sanacijo in
restavratorsko-konservatorska dela
najpomembnejših vrednot dediščine
v tej hiši: restavriranje in konzerviranje
fresk, stavbnega pohištva, krušnih peči
in črne kuhinje, nakup opreme, potrebne za predstavitev muzejske zbirke,
ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce. Ocenjena vrednost
navedenih del znaša 290.747,31 EUR
brez DDV.
Na javnem razpisu je bil izbran tudi
upravitelj hiše – Boris Oblak iz Hotovlje, vsestranski umetnik, poln energije in raznolikih idej. Hiši želi vdahniti
pečat kulturnega centra s pestrim
programom, namenjenim vsem starostnim skupinam.
Marjeta Šifrar

Gradnja odprtega
širokopasovnega omrežja
Občina je v letu 2008 skupaj z zasebnim partnerjem uspešno kandidirala
na razpisu ministrstva za gospodarstvo za pridobitev evropskih sredstev
za gradnjo odprtega širokopasovnega
omrežja (optike) na območju t.i. belih
lis, kar v naši občini predstavlja 31 naselij. O gradnji tega omrežja, ki ga v
naši občini gradi zasebni partner Tritel,
d.o.o., je bilo že veliko pisano v občinskem glasilu.

Celotna vrednost projekta brez
DDV je ocenjena na 2.579.701 EUR;
2.017.646 EUR za nekomercialni del
omrežja (hrbtenični del omrežja) je
zagotovljeno iz evropskih in državnih
sredstev, 562.055 EUR pa zagotovi zasebni partner Tritel za izvedbo komercialnega dela (zgraditev sekundarnih
vodov omrežja).
Projekt zadeva tudi KS Poljane, saj je
na seznam belih lis, ki ga je pripravilo
ministrstvo za gospodarstvo, uvrščenih tudi 11 naselij iz KS Poljane, do katerih se je v okviru nekomercialnega dela
investicije, ki je sofinanciran z evropskimi in državnimi sredstvi, zgradila
osnovna konstrukcija omrežja. Tritel
bo pričel z gradnjo priključkov znotraj
naselij na podlagi izkazanega interesa
posameznih gospodinjstev za priklop,
ki ga izrazijo tako, da predhodno sklenejo naročniško pogodbo z izbranim
operaterjem.
Med Tritelom in potencialnimi operaterji že potekajo dogovori o gostovanju operaterjev v zgrajenem odprtem
širokopasovnem omrežju. Trenutno
v omrežju že gostuje operater Kabelnet, ki zagotavlja storitve televizije, v
kratkem pa bo še storitve interneta. V
kratkem bo tudi posodobil obstoječo
programsko shemo, ki bo vsebovala
še dodatne programe in pakete programov. Več informacij o operaterju
in njegovih storitvah je mogoče dobiti
na njihovi internetni strani www.kabelnet.si, glede priklopa in naročniške
pogodbe pa tudi na telefonski številki
051/692-460.
Med Tritelom in potencialnimi operaterji še potekajo dogovori o gostovanju
operaterjev v zgrajenem odprtem širokopasovnem omrežju in usklajevanja
pogodb o sodelovanju. Takoj po podpisu pogodb bodo informacije o gostujočih operaterjih tudi javno objavljene.
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S končnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18. 9. 2007,
ki ga je pripravilo ministrstvo za okolje
in prostor, so bila občini v drugi polovici septembra letos dodeljena dodatna
sredstva za odpravo posledic neurja.
Ministrstvo je namreč potrdilo sanacijski elaborat in odobrilo sredstva za sanacijo javne poti Volča – Lom. Obnova
se je na terenu pričela izvajati oktobra
letos in bo zaključena prihodnje leto.

Sanacija opornih zidov
struge vodotoka Ločivnica
Letos je bil obnovljen oporni zid na
najbolj kritičnem odseku pri objektu
Mercatorja, v dolžini cca 45 m, kjer so
bili obrežni zidovi struge Ločivnice v
najslabšem stanju - močno poškodovani in dotrajani ter že nevarno nagnjeni
proti strugi potoka.
Na tem odseku je bila izvedena tudi
zamenjava vodovodnih cevi, ureditev
fekalne in meteorne kanalizacije ter
potrebna pripravljalna dela za kasnejšo
možnost ureditve javne razsvetljave v
tem delu. Na območju gradnje so bile
v celoti urejene tudi vozne površine
(zamenjava slabega tampona ter asfaltiranje vozišča). Strošek investicije
je znašal slabih 60.000 EUR in je bil v
celoti pokrit iz občinskega proračuna.

Otroška igrala v
centru Poljan
Na zelenici v centru Poljan je občina na pobudo nekaterih krajanov in v
soglasju z župnijo septembra postavila nekaj otroških igral: večnamensko
igralo s toboganom in gugalnicama ter
gugali na vzmet. Izdelalo jih je podjetje
Igrala in oprema Pozinek iz Celja. Skupni strošek izdelave in postavitve je
znašal cca 7.300 EUR. Otroška igrala so
zelo dobro obiskana in tako služijo svojemu namenu. Gre pa za začasno ureditev, saj je otroško igrišče predvideno v
okviru celovite ureditve centra Poljan.

Nova prometna ureditev
od središča Poljan
do osnovne šole
Da bi izboljšali prometno ureditev v
okolici šole in zagotovili čim večjo varnost otrok, je bila letos vzpostavljena
nova prometna ureditev od središča
Poljan do šole. Promet po sedanji stari
cesti je po novem urejen enosmerno.
Po desni strani ceste pa je označena
tudi steza za pešce (s talnimi označbami in ustreznimi prometnimi znaki).
V okolici šole je bilo za varnost otrok
poskrbljeno še z dodatnimi ukrepi, in
sicer: prometna pot okrog šole je zaprta s fizičnimi ovirami, glavno parkirišče pri transformatorju je namenjeno
samo strankam vrtca in šole, zaposlenim je omogočeno parkiranje ob stari
cesti in na cesti iz smeri Dobja do šole
s parkiriščem pri šolskem igrišču, s prometnimi znaki in talnimi označbami
je ustrezno označeno območje šole.
Vrednost izvedenih del za izboljšanje
prometne varnosti v okolici šole znaša
6.583 EUR brez DDV.
V želji, da se varnost otrok na poti v
šolo še izboljša, je bila v letošnjem letu
že izdelana prva idejna zasnova za celovito prometno ureditev od centra
Poljan v smeri mimo Šubičeve hiše do
šole, vključno z dodatnimi parkirišči v
okolici šole. Predmet idejne zasnove je
tudi celovita ureditev okolice Šubičeve
hiše.

Idejna zasnova ureditve
območja v središču Poljan
Letos je bila izdelana tudi prva idejna
zasnova ureditve območja v središču
Poljan, ki obsega umestitev novega
trga in parka ter prometno ureditev
okolice in varno pešpot do šole. Vrednost izdelane idejne zasnove znaša
2.100,00 EUR brez DDV.
Umestitev novega trga bi omogočila
oblikovanje ustreznega vaškega središča, ki bi služilo prostorskim potrebam
kulturnih prireditev na prostem, oddihu in druženju prebivalcev ter obiskovalcev Poljan in bi simbolno poudarila
zgodovinsko pomembno lokacijo. Za
primerno prezentacijo ostalin nekdanje cerkve sv. Martina in umestitev
trga pa je predhodno potrebno poru-

šiti obstoječi objekt samopostrežne
prodajalne Mercator. Pred tem bo potrebno najti tudi primerno lokacijo za
ustrezno preselitev obstoječe freske
z objekta Mercatorja na novo lokacijo.
Ureditev parka obsega navezavo in
dopolnitev obstoječe parkovne zasnove na južni strani objekta kulturnega
doma. Predvideno otroško igrišče se
uredi ob peščenih sprehajalnih potkah, ki se navezujejo na pločnik lokalne
ceste in novega trga. Predvidena je dodatna zasaditev dreves in postavitev
dodatnih klopi v zelenju.
Predvidena je nova, enosmerna
cesta, ki se naveže na obstoječo dostopno cesto ob objektu kulturnega doma
ter zaključi ob objektu nekdanje trgovine KGZ. Vzdolž potoka Ločivnica je
predviden pločnik, ki omogoča varen
dostop in prehod pešcev ter navezavo
na novo ureditev poti do šole. Predvidena je tudi umestitev parkirnih mest.

Preplastitev državne ceste
Poljane – Srednja vas
v dolžini 1,2 km
Občina se že več let intenzivno zavzema za obnovo državnih cest v občini in letos je bila pri tem tudi uspešna;
izvedena je bila težko pričakovana
preplastitev državne ceste na odseku Poljane–Srednja vas, v dolžini 1,2
km. Preplastitev ceste je bila že nujno
potrebna, saj se je število udarnih
jam vidno povečevalo. Dela je izvedlo Cestno podjetje Kranj in so stala
101.554,00 EUR brez DDV. V letu 2011 je
v planu še preplastitev državne ceste
skozi Srednjo vas, v naslednjih letih pa
si lahko obetamo nadaljevanje naprej
do Gorenje vasi.
Jana Kristan

Foto: Izidor Jesenko

Sanacija javne poti
Volča – Lom

Vaščan

10

KS in občina

OBČINSKI NAGRAJENCI 2010
Priznanje ob letošnjem občinskem prazniku sta iz KS Poljane prejela Drago Kisovec - plaketo občine podeljeno posmrtno za dolgoletno uspešno delo in dosežke na področju ljubiteljskega športa v Poljanski dolini, in Sonja Polenšek
- priznanje občine za zasluge in socialni vzor na področju dolgoletnega rejništva.
Verjamem, da Občinska komisija za nagrade in priznanja pri obeh letošnjih kandidatih iz KS Poljane ni imela težkega
dela. Drago, 40 let najaktivnejši član ŠD Poljane, in Sonja, 30 let rejnica, sta bila opazna pri vseh krajanih. Žal Draga
ni več med nami in na žalost mu ne moremo stisniti roke, čestitati in se z njim veseliti. Njegova zapuščina pa nas bo
še dolgo spremljala in za vedno bo svetel zgled v našem spominu.
V nadaljevanju na kratko predstavljamo oba nagrajenca, objavljamo pa tudi intervju z Dragom Kisovcem izpred
desetih let.
središče dogajanja v zimskih Poljanah.
Na tekmi je bil velikokrat v vlogi organizatorja, tekmovalca in komentatorja.
Njegovo komentiranje na tekmovanjih
in prireditvah nas je spremljalo vsa leta
njegovega organizatorskega udejstvovanja. Posebej je bil zadovoljen, da je
organiziral tekmovanja na Blegošu,
nočne slalome itd.
Zadnjih dvajset let so bili njegovi ponedeljki namenjeni namiznemu tenisu.
Ljubezen do tega športa, ki jo je dobil
še pri Ivetu, se je nadaljevala.
Bil je tudi navdušen kolesar. Sam, v
družbi s prijateljem ali z večjo družbo
je odkrival poti doma in po svetu, izkušnje nesebično delil z drugimi, jih
vzpodbujal in vabil zraven.
Veliko kilometrov je prevozil v družbi
članov Društva prijateljev Svete dežele.
Eden izmed njih, Anton Bogataj, nam
je o Dragu povedal, da je «kot športni
navdušenec vedno prevzemal del organizacijskega bremena«, na podlagi
izkušenj je bil »mojster« v načrtovanju
in pripravi poti, ki pomeni pol uspeha.
In še: »Bil je preprost in plemenit človek. Njegova karizma so bile enostavne in prijateljsko povedane besede, ki
jih je pospremil z nenavadno toplim
pogledom. Presenetile so nas drobne
pozornosti, ki jih je podarjal brez veliko besed. Radi smo bili z njim, ker je bil
Foto: Izidor Jesenko

DRAGO KISOVEC (roj. 31. 10. 1941, †
18. 6. 2010)
je dobil plaketo občine Gorenja vas-Poljane za dolgoletno uspešno delo in dosežke na področju ljubiteljskega športa
v Poljanski dolini, podeljeno posmrtno.
Šport je »Bolantačevega Dragota«
spremljal celo življenje. V domačem
kraju je bil gibalo športnega življenja še
pred ustanovitvijo ŠD Poljane leta 1970,
ko je postal njegov prvi predsednik.
Vedno je razmišljal, kako bi popestril športno življenje, kako bi izboljšal
organizacijo, materialne pogoje itd.
Spomnim se, da je v šestdesetih letih,
ko je večina smuči še imela čeljusti z
jermenom, izdelal »glavo« za vpetje
smučarskega čevlja. V teh letih je vsako
smučarsko tekmovanje imelo njegovo noto, velikokrat je tudi sam izdelal
odličja ali drobna darila za tekmovalce. Pred časom je vsem znancem delil
komplete orodja za vzdrževanje smuči,
ki jih je sam izdelal. O plačilu ni hotel
nič slišati.
Že od nekdaj je veljal pri smučanju za
neverjetnega stilista. S svojimi modernimi rdečimi Elanovimi VSL smučmi je
bil pred več kot 40 leti skupaj z Ivetom
glavni demonstrator na smučarskih tečajih. Marsikdo se še danes spomni na
znamenito kristijanijo, s katero je zaključeval elegantno vijuganje na Muhovi senožeti. Ali pa navdušenja, ko je kot
organizator in tekmovalec sodeloval
na številnih tekmah na Golavi. Kolikokrat jo je »preštamfal«, je vedel samo
on.
Drago je bil organizator sindikalnih,
društvenih in odprtih tekmovanj v alpskem smučanju, smučarskih tekih in
smučarskih skokih. Bil je zavzet tekmovalec na »svojih« veleslalomih in povsod tam, kjer se je pokazala priložnost.
Kot predsednik je z veliko truda in
vloženega dela uspel doseči, da je društvo postavilo smučarsko vlečnico na
Golavi, ki je nato deset let predstavljala

Hčerki Polona in Maja pri prevzemu
nagrade

prešerno družaben in odprtega srca.
Užival je v lepoti sveta, ki smo ga spoznavali na skupnih romanjih. … Vendar
je na sredi te poti obstalo njegovo
kolo. Nenadoma in za vselej.
Teža ločitve od prijatelja še vedno žalosti naša srca. Imamo pa zadoščenje,
da smo lahko bili v družbi tako dobrega
človeka.«
Drago pa je bil poleg športnika predvsem tudi učitelj, mentor mladim, diplomat, inovator, vzornik in prijatelj,
poznavalec lepega, zbiratelj starin,
kulturnik in igralec in še bi lahko naštevali. Bil je perfekcionist, želel je in
delal je, da bi bile Poljane uspešne, da
bi bile prepoznavne po nadstandardu,
z dodano vrednostjo športa, kulture,
urejenosti itd..
»S svojo predanostjo športu je bil
poznan in priljubljen tako med mladimi
kot med svojimi vrstniki« … in »bil je
predvsem velika osebnost, usmerjena
v sedanjost in prihodnost«, so zapisali
o njem predlagatelji – njegovi mlajši nasledniki v Športnem društvu.
ZOFIJA (SONJA) POLENŠEK
je dobila priznanje občine Gorenja vas-Poljane za zasluge in socialni vzor na
področju dolgoletnega rejništva.
V obrazložitvi priznanja je med drugim zapisano:
»Sonja je postala rejnica pred 30 leti,
danes pa je dobro leto dni upokojena.
Družina Polenšek je ena izmed trenutno približno petstotih rejniških
družin v Sloveniji. Z možem Bojanom
skrbita za rejence kot za svoje otroke.
V kuhinji nad mizo visijo fotografije
21 otrok, od katerih so skupaj z Martinom štirje njuni, in 17 ostalih rejencev, ki so v njunem prijaznem domu
našli ljubezen in toplino, nekateri vse
od časov pleničk do zaključka šolanja,
nekateri so tu ostali le kratek čas. Prišli so iz vseh koncev Slovenije. Martina, doma iz Nove Gorice, sta kar poVaščan
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svojila. Nista mogla drugače, prirasel
jima je k srcu in za vedno postal del
družine.«
Sonja je gotovo zadnja, ki bi razmišljala o številkah. Pa vendar, 30 let je
360 mesecev, je 10.950 dni (in noči),
je 262.800 ur. Koliko je v teh letih dogodkov, koliko poti je potrebno za to
in ono, koliko zajtrkov, krožnikov juhe
je potrebno pripraviti, koliko krompirja
olupiti, koliko posode pomiti, za koliko kosov obleke poskrbeti, kolikokrat
posteljo preobleči, kolikokrat prehlad
preboleti, koliko voženj je potrebno
opraviti, koliko pričakovanj otrok zadovoljiti, za koliko dogodkov, drobnih
daril poskrbeti, koliko domačih nalog,
koliko roditeljskih sestankov in govorilnih ur je bilo … za 21 otrok, ki so se
zvrstili v teh letih. Da to zdržiš, »moraš
biti železen«, bi rekle naše mame.
Pa je vse to še veliko premalo. Biti
moraš dober, »dober kakor kruh«, da

Foto: Izidor Jesenko
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Sonja pri prevzemu nagrade

otroci občutijo ljubezen in toplino, da
čutijo, da so sprejeti, da so sposobni
razumeti, da znajo pokazati veselje, da
znajo živeti, da so odgovorni …
»Pri Polenškovih je vedno dovolj
prostora za vse v srcih in v hiši. Med
njunimi otroki in rejenci so se vedno
spletale prijateljske vezi in vsako
leto se srečajo doma na pikniku.
Kako naporno je včasih vzgajati svoje
otroke in kako to zmorejo rejnice?
Otroke, majhne, trmaste, večje v puberteti, ko imajo vsi vse prav? A zmorejo, z veliko ljubezni in potrpljenja, kar
čudežno zmoreta tudi rejnica Sonja in
njen mož Bojan. Tako kot Martin so
otroci pri njiju, ki sta človeka z velikim
srcem, srečni vrabčki v varnem gnezdu.
Za njeno iskreno in nesebično ljubezen se ji zahvaljujemo in ji želimo še veliko zadovoljstva ob spremljanju sadov
njenega dela. Čestitamo!«
Povzel in uredil: Jaka Šubic

INTERVJU Z DRAGOM KISOVCEM
OB 30-LETNICI ŠD POLJANE
Ob posmrtni podelitvi občinske plakete ponovno objavljamo intervju z Dragom Kisovcem izpred desetih let. Intervju je bil prvič objavljen v zborniku z naslovom Naših 30 let, ki je izšel ob 30-letnici ŠD Poljane.
Kako se spominjate začetkov ŠD
Poljane? Kakšna je bila organizacija
takrat?
S športom smo se Poljanci organizirano ukvarjali že veliko pred ustanovitvijo ŠD Poljane, še sam ne pomnim,
kdaj se je vse skupaj začelo. Kot pionirji
smo npr. sodelovali pri šolskih športnih
dejavnostih. Za tiste čase smo bili zelo
aktivni, ne glede na to, da takrat še ni
bilo šolskih športnih društev. Delovali
smo tudi pod okriljem društva Partizan Gorenja vas. Ko sem bil še v Loki v
službi, sem sodeloval pri smučarskem
klubu Ločan, kjer sem si nabral nekaj
izkušenj z organizacijo tekem. Tako
smo tudi v Poljanah začeli organizirati
sindikalna tekmovanja in si s tem služili
denar. Zelo pomembna je bila tekma
za Jugotekstil, s katero smo zaslužili za
štartne številke in zastavice. Izkazalo
se je, da je za smučanje toliko interesa,
da je potrebno pristopiti bolj organizirano, zato smo se odločili ustanoviti
samostojno športno društvo.

Znano je, da je bil Ive Šubic eden od
pobudnikov ustanovitve društva. Kaj
nam lahko poveste o njegovem prispevku k organizaciji športnih aktivnosti v Poljanah?
Vesel sem tega vprašanja, kajti Ive je
bil učitelj in vzornik moje generacije.
Znal nas je navdušiti za odbojko, badminton, namizni tenis in predvsem za
zimske športe. Bil je soustanovitelj ŠD
Poljane in kot član društva vedno pripravljen, da nam svetuje in sodeluje pri
naših aktivnostih. Pomagal nam je, ko
smo bili v zadregi za vabila, diplome,
nagrade ali priznanja, ki jih takrat ni
bilo mogoče nikjer dobiti ali pa so bili
predragi – tako da nam jih je preprosto
naredil.
Ali so se ljudje takrat zanimali predvsem za zimske ali tudi za kakšne
druge športe?
Spomin mi seže nekje do leta 1950,
v moja otroška leta. Kakšne organizacije takrat še ni bilo, smo se pa pozimi

dosti drsali (smučali, sankali, skakali).
Smučali smo s primitivno opremo, ker
ni bilo druge možnosti. Na več krajih
smo imeli postavljene skakalnice, pa
tudi »poštanfani« so bili mnogi bregovi - Planinca, Kosmov grič, Kovček,
Žunhe, Golava, v Predmostu pri Šestih bukvah pa tudi drugod. Poleti pa
smo imeli manj prostega časa, vendar
smo tudi nabijali žogo, predvsem smo
igrali nogomet, odbojko in med dvema
ognjema. V letih ustanovitve društva
pa smo bili dejavni tako pozimi kot tudi
poleti. Zelo popularno je bilo alpsko
smučanje, prav tako pa tudi smučarski tek. Organizirali smo smučarske,
skakalne in tekaške tečaje, za katere
je bilo veliko zanimanja. Poleti smo na
igrišču pri stari šoli igrali mali nogomet.
Večkrat so bili organizirani nogometni
turnirji. V tistem obdobju je bilo v Ljubljani svetovno prvenstvo v namiznem
tenisu (SPENT), zato se je tudi v Poljanah začelo igrati na mizah po vseh domovih. Tako se je prijel tudi »pinkponk«
Vaščan
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V času vašega vodenja ŠD Poljane ste
tudi uredili smučišče na Golavi. Nam
lahko poveste kaj več o tem?
Imeli smo idejo, da bi postavili vlečnico, vendar nismo veliko vedeli o tehničnih zadevah. Kasneje, ko sem bil
jaz nekaj let član odbora v Škofji Loki,
sem se seznanil s temi stvarmi in nekako izbrskal, da sta v Loki na razpolago
dve vlečnici, ki sta delovali na smučišču za gradom. Eno vlečnico nam je
smučarski klub Transturist odstopil in
to smo postavili na Golavi. S Kočarjem
smo se domenili, da se na Golavi uredi
teren, ki je bil do takrat ves zaraščen
in puklast. Začeli smo z udarniškimi
deli, t.j. s posekom drevja in grmovja, pobiranjem kamenja, postavitvijo barake in mostu itd. Skratka, bilo
je ogromno dela. Vsega skupaj smo
opravili 1270 ur udarniškega dela, da
je smučišče lahko začelo delovati. Mislim, da smo ljudi navdušili, saj je bilo
veliko zanimanja. Kot primer lahko navedem neko nedeljo, ko smo na tekmi
imeli 115 tekmovalcev, in še danes se
sprašujem, od kod je prišlo toliko ljudi
za vse starostne kategorije tekmovalcev. Tako je Golava zaživela. Deset let
je vlečnica uspešno delovala, nato pa
je zaradi dotrajanosti, dragega vzdrževanja in neskladnosti s predpisi počasi
zamrla. Veliko je k temu prav gotovo
prispevalo tudi vreme, saj so prišle
kopne zime in pri smučariji ni bilo več
podmladka.
V zimskem času so bili popularni tudi
smučarski skoki. Kaj se je dogajalo pri
Podbregarju?
Začetkov se ne spomnim več točno,
saj sem bil takrat še otrok. Ko smo
smučali, smo tudi skakali čez poti, govorim seveda o primitivnem skakanju.
Mislim pa, da so skakalnico začeli delati pred približno 49 leti po načrtih
inženirja Bloudka. Nekaj Poljancev je
imelo čut, da je potrebno tudi v Poljanah narediti nekaj za skakalni šport,
zato so začeli z udarniškimi deli za izgradnjo skakalnice pri Podbregarju. In
dve leti po zastavitvi skakalnice je bila
slavnostna otvoritev. Po Bloudkovih
izračunih je bila to 28-metrska skakalnica, skakalo pa se je okoli 30 metrov.
Skoki so bili takrat precej popularni, in
ravno zato je skakanje v Poljanah ostalo živo dolga leta. Na eni od tekem je

zmagal celo Miran Tepeš (eden najboljših slovenskih smučarskih skakalcev,
op. ur.), gostili pa smo tudi državno
prvenstvo Jugoslavije za pionirje. Čez
nekaj časa je profesor športne vzgoje
Andrej Tomin zadevo še bolj uredil, saj
so poleg te skakalnice naredili še eno,
manjšo. Skoki so šli nato pod okrilje SK
Alpina iz Žirov. Mi, ki smo smučali na
Golavi, pa smo pomagali pri skakalnici, da je bila pripravljena za treninge in
tekmovanja.
Kateri dogodki iz časa vašega vodenja
ŠD Poljane so se vam najbolj vtisnili v
spomin?
Gotovo najbolj odmevno in pomembno za ŠD Poljane je bilo pionirsko prvenstvo v skokih takratne Jugoslavije. Imeli smo tudi veliko sindikalnih
tekmovanj, ki so bila izredno pomembna za preživetje našega društva, saj
smo le tako lahko prišli do denarja.
Za podjetje Iskra smo organizirali tekmovanje, na katerem je bilo prijavljenih 226 tekmovalcev, startalo pa jih je
okoli 170. Zaradi te tekme je prišlo v
Poljane veliko število ljudi, ki so poleg
smučanja lahko uživali tudi na zabavi,
prirejeni po tekmi v kulturnem domu
v Poljanah. Organizacija te tekme je
bila ob našem amaterskem načinu dela
zelo zahtevna. S tem smo dokazali, da
smo sposobni organizirati tudi zahtevnejša tekmovanja. Veliko mi pomeni
tudi dejstvo, da dve leti trdega dela na
Golavi ni šlo v nič, saj je smučišče z vlečnico za sabo potegnilo štiri vzporedne
tečaje s petnajstimi šolskimi otroki v
enem letu. Eden večjih podvigov je bil
Foto: Aleš Šubic

in večkrat smo organizirali tovrstna
tekmovanja.

Drago Kisovec

nočni slalom, na katerem je nastopil
tudi Boris Strel (pred leti eden najuspešnejših slovenskih smučarjev, dobitnik
prve slovenske kolajne na SP, op. ur.).
Zanimanja je bilo torej dosti, kakšnih
večjih rezultatov v širšem merilu pa ni
bilo.
V kolikor bi vam ponovno ponudili
mesto predsednika ŠD Poljane in bi to
ponudbo sprejeli, kaj bi bila vaša prednostna naloga, kaj bi naredili drugače
kot v obdobju začetkov?
Težko vprašanje. Danes šport zahteva veliko organiziranost, in če hočeš
stvari organizirati, so potrebni športni
objekti. V začetnem obdobju ŠD Poljane smo se dogovarjali, da bi naredili
pod skakalnico pri Podbregarju športni
park. Ostalo je samo pri načrtih in dogovorih. V začetku je bilo ob takratnih
standardih to možno izpeljati, danes
pa bi bilo veliko težje. Škoda, da se ob
izgradnji nove šole ni mislilo na športne objekte, vendar se v zadnjem času
to počasi premika naprej. V Poljanah
je veliko mladine, ki nima kaj početi.
Če bi zgradili razne športne objekte,
od drsališča, igrišča za košarko, rokomet in nogomet ter druge športe, bi se
mlada populacija gotovo spravila na te
športne površine, saj bi bilo zanimanje
gotovo večje, kot pa je sedaj. Vsekakor
je boljše, če je mladina organizirana, pa
naj bo to v športu ali kje drugje, namesto da je prepuščena sama sebi.
Kaj menite o sedanjem delu ŠD Poljane? Kje so pomanjkljivosti, kako bi se
jih po vašem mnenju dalo odpraviti?
Mislim, da društvo deluje dobro.
Ekipa, ki deluje zadnja štiri leta, je
dobra, čeprav se mi zdi, da premalo
dela na tem, kar sem omenil v prejšnjem odgovoru. Kar pa se tiče smučanja, pa to preveč temelji samo na
organizaciji tekem. Mi smo na primer
imeli 28 ljudi, ki so morali biti eno uro
pred tekmo na Golavi ali pri Podbregarju, sedaj pa gre na Stari vrh pet ljudi, ki
tekmo pripravijo. Povedati želim, da
je za takšne dejavnosti treba pridobiti čimveč ljudi, ne glede na to, ali je
potrebno toliko ljudi za pripravo posamezne tekme. Tudi to je namreč rekreacija, nekje si vključen, nekaj delaš.
Na splošno je za tiste panoge športa,
za katere obstaja zanimanje, potrebno
nekje začeti delati in potem privabiti
mladino ter to voditi.
Intervju pripravil: Miha Šesek (2001)
Vaščan
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Krajevne organizacije

OŠ POLJANE V LETU 2010
Naj čas ne mineva tako hitro,
da ne bi pomislili na prijatelje,
se nasmehnili, spomnili in
občutili lepoto tega,
da imamo drug drugega.
Naj vas praznični mir, veselje,
predvsem pa zdravje spremljajo vse leto.
Na osnovni šoli v Poljanah, v vrtcu
Agata in na podružnični šoli v Javorjah pa je čas v letu 2010 mineval hitro.
Dogodki so se vrstili, prav tako uspehi.
Poleg osnovnega poslanstva, ki ga šola
ima, to je izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh segmentih,
smo poskrbeli, da se je dober glas o
šoli širil tudi izven zidov naše stavbe.
V januarju 2010 smo obeležili 20.
obletnico smrti umetnika, slikarja Iveta
Šubica, in ob tej priložnosti pripravili
koncert in simbolično razstavo ilustracij slikarja. Medod Frlic, umetnik, pa je
šoli podaril mavčni odlitek doprsnega
kipa slikarja Iveta Šubica
Že konec decembra 2009, pa vse do
maja 2010 je bila v Slovenskem šolskem

muzeju razstava inovacijskih projektov
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in
naša šola in vrtec sta sodelovala s tremi
odmevnimi projekti od približno 30 razstavljavcev, kar je edinstven prispevek
v inovacijah v šolskem prostoru.
Otroci v vrtcu Agata so skupaj s strokovnimi delavkami to leto preživeli v
polni aktivnosti, kuhali so kompot in
pekli palačinke, praznovali in bili na izletih skupaj s starši, dedki in babicami,
plesali, ustvarjali, bili na letovanju ob
morju, se odpravili na trgatev in ves
čas uživali domače sadje, se sladkali z
medom, konec leta pa z mnogimi prireditvami pričakali dobre može in zarajali
novemu letu naproti.
Bili smo organizatorji državnega tekmovanja iz slovenščine in iz matematike. Na šoli smo tako gostili približno
200 učencev in 50 spremljevalcev. Vtisi
in sporočila vseh so bila enotna, da
imamo prelepo šolo in da smo enkratni
organizatorji. Javorski učenci so skupaj
z učiteljicami – mentoricami sodelovali
na natečaju državnega pomena Turizmu pomaga lastna glava in dosegli sre-

brno priznanje za svoj projekt.
Izvedli smo več šol v naravi in tako
popestrili vzgojno-izobraževalni proces učencem od 3. do 9. razreda. Učenci so se skupaj z učitelji pripravljali na
tekmovanja in na mnogih dosegli lepe
rezultate.
Na šoli so potekale prireditve, tako
šolskega kot širše lokalnega pomena,
s katerimi smo na kulturen način praznovali različne dogodke. Naše sodelovanje je potekalo s krajem in občino,
upam, da smo se dovolj potrudili in sodelovali povsod tam, kjer je bila izražena ta želja.
V jesenskem času so Poljanski zdravniki skupaj z občino pripravili srečanje
na OŠ Poljane in predstavili delo Poljanke dr. Valentine Kobe, katere slika
je umeščena v avlo šole med znane in
pomembne Poljance.
Delo na šoli poteka v dobrem
vzdušju.
Naša želja je, da sodelujemo in odnose gradimo na pozitivnih izkušnjah.
Metka Debeljak, ravnateljica

SK POLJANE IN PRIHAJAJOČA SMUČARSKA SEZONA
članov – podmladka v starosti od 4 do 7
let. Povečalo se je tudi število vaditeljev
in trenerjev, ki svoja strokovna smučarska znanja predano prenašajo na svoje
varovance. Pri tem pa ne smemo pozabiti na rezultate, ki jih naši že znani člani
dosegajo na lokalni in državni ravni.
S takšnim načinom dela in sodelovanjem vseh članov, predvsem staršev otrok in drugih članov, ki s svojim
prostovoljnim delom skrbijo, da klub

deluje in se razvija, prihodnost kluba ni
vprašljiva.
To sezono nas čaka veliko dela: organizacija tekem, skrb za brezhibno
obratovanje otroškega traku, skrb za
naše varovance in njihovo dobro počutje. Želimo si dobrih smučarskih rezultatov, ki bi odmevali daleč naokoli. Da
nam bo le vreme služilo in da bo zima
dolgo zdržala.
Jana Podrekar
Foto: Arhiv SK Poljane

Zima se je v vsej svoji lepoti razbohotila, še preden se je po koledarju
sploh zares začela. Kar naenkrat smo
vsi začeli mrzlično hiteti še po zadnjih
nakupih smučarske opreme in se prvi
vikend v decembru zopet srečali na
Starem vrhu, na našem že znanem starem mestu »Na traku«.
Nekomu ta kraj predstavlja prvi stik
s snegom in s smučmi, drugemu spomin na težko prismučano medaljo in
tretjemu spomin na količino z lopato
premetanega snega. Da pa si lahko po
napornem smučarskem dnevu v dobri
družbi privoščimo skodelico čaja, pa je
neprecenljivo.
Tako se je SK Poljane s svojimi mladimi člani – smučarji že sredi poletja
aktivno začel pripravljati na novo smučarsko sezono. Suhi treningi, ki so naša
stalnica v telovadnici OŠ Poljane, vsako
leto privabijo mlade nadobudne člane,
željne smučarskega znanja in zimskih
radosti. Klub SK Poljane se je to sezono povečal z zavidljivim številom novih
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PRVO LETO GOSPODARJENJA Z DIVJADJO
PO NOVEM ZAKONU
odstrel. Kar nekaj težav, dodatnega
dela in škode, so povzročili divji praFoto: Izidor Jesenko

Za Lovsko družino Poljane mineva
prvo leto gospodarjenja z divjadjo
po novem lovskem zakonu ob plačilu
koncesije. Pred podpisom koncesijske pogodbe junija lani, je bilo veliko
vprašanj in neznank, kako naprej in kaj
koncesijska pogodba za lovce sploh
pomeni. V preteklosti so lovske družine same planirale dela in odvzem
iz lovišča, sedaj pa vsa dela v lovišču,
posege v prostor in v populacijo divjadi, planira Zavod za gozdove. Plane
potrdi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, njihovo izvrševanje
pa nadzira lovski inšpektor. Odvzem iz
lovišča je lovska družina dolžna izvršiti
v planirani starostni in spolni strukturi. Posledica neizpolnjevanja planov
je denarna kazen za lovsko družino in
predsednika, ponovljena neizpolnitev
plana pa odvzem koncesije. Polovica
plačane koncesije gre v proračun Republike Slovenije, druga polovica pa v
proračun občine.
Lovska družina Poljane je v letu 2010
uspela realizirati vsa planirana dela in

šiči. Pri škodi, ki jo lastnikom zemljišč
povzroči divjad, moram poudariti pomembno podrobnost, predpisano z
lovskim zakonom. Lastnik zemljišča
je dolžan v treh dneh pisno obvestiti
lovsko družino o nastanku škode na
kmetijski kulturi, sicer do povračila
škode ni upravičen. Poljanski lovci se te
zakonske določbe nismo v celoti držali
in smo škodo poravnavali tudi na osnovi ustnega obvestila in naknadnega
zapisnika o prijavi škode ter zapisnika
komisije o oceni škode.
Veseli smo uspešnega sodelovanja
z lastniki zemljišč, kjer izvajamo svojo
dejavnost, in z lokalno skupnostjo, saj
v prostorih lovskega doma že drugo
leto zapored gostuje oddelek vrtca.
V letu, ki prihaja, želimo poljanski
lovci vsem lastnikom zemljišč čim manj
škode, ki bi jo povzročila divjad na pridelkih, varovancem vrtca dobro počutje v našem domu, vsem krajanom pa
predvsem zdravja in mnogo drobnih
radosti.
Anton Marc, predsednik LD Poljane

KULTURA 2010
Javorje. Literarnozgodovinska skupina
društva je poskrbela za izdajo posodobljenega slovarja poljanskega narečja.
Po nekajletnem zatišju je na po-

ljanski gledališki oder zopet stopila
domača zasedba. Andrej Šubic je s
prijatelji (tudi nekaterimi Poljanci) ob
praznovanju svoje petdesetletnice na
Foto: Izidor Jesenko

Leto se počasi izteka, in ko se s spomini vračam na njegov začetek, se svetlo
utrinjajo kulturni dogodki leta 2010. Ni
jih bilo malo. Niso bili neopaženi, celo
pohvaljeni in zelo dobro obiskani so bili.
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar je
eno opaznejših društev v dolini. Nekaj
k prepoznavnosti pripomore že sama
zibelka, v katero je kulturniško ustvarjanje položeno, vendar pa brez pridnih
rok, ustvarjalnih idej, kopice dobre
volje in predvsem časa, ki ga posamezniki prostovoljno namenijo kulturnemu vozu, marsičesa ne bi bilo.
Konec lanskega leta in v začetku letošnjega smo v društvu pospremili na
pot dve knjigi: Šarucovo slivo, ki jo je v
domače narečje po Tavčarjevi predlogi
prestavil Andrej Šubic, in pesniško zbirko poljanskih ustvarjalcev Sledi srca.
Letošnje leto bomo zaključili z enako
dobro bero – s knjigo 12 zgodbic iz predala, kjer so zbrane zgodbice za otroke
domačih ustvarjalcev, ilustrirali pa so
jo učenci in učenke OŠ Poljane in PŠ

Koncert glasbene skupine Planinca, december 2010
Vaščan

15

Pomembnejši dogodki

Foto: Izidor Jesenko

odrske deske postavil igro Duohtar
kar tok, ki je požela veliko pohval. S
sedmimi ponovitvami, nekaj pa jih še
sledi, smo dokazali, da zmoremo in
znamo napolniti dvorano do zadnjega kotička in da poljanščina še vedno
navdušuje.
Poljanska kultura živi celo leto tudi
po zaslugi zelo dejavnih skupin – Planinca, Poljanski orgličarji, likovna sekcija, literarna sekcija, literarnozgodovinska in fotografska sekcija, pevski zbor

Poljanski orgljičarji

... Sestavljajo jih posamezniki, ki svoje
delo opravljajo s srcem, tako kot so ga
vsi tisti, ki so v društvu delovali že predhodno. Zato morda še toliko bolj zaboli
pripomba posameznikov, da se na področju kulture v Poljanah nič ne dogaja
in da kulturniškemu ustvarjanju pojenjuje sapa. Vsi, ki delujemo v društvu in
zanj, smo prostovoljci, ki delimo svoje
talente za lepe večere sokrajanov. Ne
za plačilo, niti za kakršnokoli slavo in
hvalo. Za dušo. Vašo in našo. Za dogodke zunanji obiskovalci pravijo, da
so pripravljeni na zavidljivo visoki ravni
in da odmevajo. Zakaj tega potem ne
opazijo tudi domače oči? Opažamo, da
je od vseh dogodkov najbolje sprejeta in najbolj odmevna gledališka igra,
medtem ko ostali, prav tako kvalitetno
pripravljeni kulturni dogodki, niti niso
obiskani. Če oči ne vidijo, naj tudi ne sodijo, oz. naj sodijo tiste stvari, na katere
se spoznajo.

Sicer pa je prav vsak, ki si želi sodelovati v društvu, prisrčno dobrodošel
s svojimi idejami in predlogi. Vsak predlog bo naletel na ušesa, ki bodo pripravljena poslušati. Je pa res, da ima
veliko ljudi veliko idej, ko pa se jim ponudi priložnost, je v večini primerov zavrnjena z besedami: »Saj bi, pa ni časa.
Kdaj drugič.« Prav zato smo še toliko
bolj veseli pristnega sodelovanja, ki se
je v zadnjem času vzpostavilo z domačo osnovno šolo, in uspešno izvedenih
prireditev skupaj z župnikom Jožetom
Stržajem ter PGD Poljane.
V prihajajočem novem letu vam
želim ustvarjalnega duha, odprtosti za
nove ideje in hoje po srčnih poteh. Če
pa vas bo kdaj zaneslo na pot poljanskega kulturnega društva, boste resnično dobrodošli v naši družbi.
Lep predpraznični čas želim,
Miha Tušek, predsednik KD
dr. Ivan Tavčar Poljane

PRIPRAVE NA STOLETNICO OBSTOJA
ČEBELARSKEGA DRUŠTVA
vrtce medeni zajtrk, za čebelarje pa izobraževanje o zaščiti čebel pred varojo
ter ocenjevanje oz. kontrolo medu s
poudarkom na varnosti živila.
V društvo se včlanjujejo mladi čebelarji, ki prinašajo svežino in delavnost,
zato je dobrodošel vsak, ki bi si želel
pobliže spoznati čebelarjenje ali pa
samo naše delovanje in prispevati svoj

čas za še večjo prepoznavnost društva.
V prihajajočem letu v imenu društva
in v svojem imenu vsem želim zdravja,
iskrivega nasmeha in čimmanj pikov z
»vrha«.
S čebelarskim pozdravom »NAJ
MEDI«!
Štefan Inglič, predsednik
Čebelarskega društva Blegoš

Foto: Bernarda Jesenko Filipič

Čebelarsko društvo Blegoš se v letošnjem letu intenzivno pripravlja na
praznovanje stoletnice obstoja, napovedujemo ga 26.03.2011 v kulturnem
domu v Poljanah. Trenutno štejemo
že 45 aktivnih članov, ki gospodarimo
s preko 800 panji in s tem skrbimo za
opraševanje rastlin in ohranjanje biotske pestrosti krajine.
Čebelarska družina Poljane je bila
ustanovljena 25. marca 1911, njeni ustanovni člani pa so bili: učitelj Florijan
Gostič iz Poljan, prvi tajnik društva,
posestnik Anton Pintar iz Lovskega
Brda ter posestnik in gostilničar Ignac
Čadež iz Srednje vasi, ki je bil tudi imenovan za prvega predsednika čebelarske družine.
Prvo nedeljo v juniju smo pripravili
ponovitev Prve čebelarske poti v Sloveniji, tokrat že sedmič, in jo povezali
s 3. srečanjem harmonikarjev ter pokušnjo medenih dobrot ob zaključku.
Udeležba je bila zelo dobra, saj se je
zbralo nad 80 pohodnikov, nekateri pa so se udeležili samo zaključka
prireditve.
Za osnovne šole smo v letošnjem
letu pripravili naravoslovne dneve, za

Jakucov čebelnjak
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POLJANSKI GASILCI TUDI LETOS ZADOVOLJNI
Z SVOJIM DELOM
V novembru smo se prav zato odločili za kulturni dom in povabili ansambel
Toneta Rusa. Ob tem koncertu pa je bil
naš trud res poplačan. Izvrstni muzikantje in njih čudovito ubrano petje je
dvignilo na noge vse, ki so si uspeli pravočasno priskrbeti vstopnice. Čeprav
je dvorana našega poljanskega kulturnega doma že dotrajana, potrebna
obnove in vlaganj, s svojim ambientom
in domačnostjo doseže povezanost in
navdušenje med obiskovalci in tako
hitro lahko preseže vzdušje prireditve
v športnem objektu.
Gasilci smo zato, da pomagamo.
Skozi vse leto 2010 smo imeli vaje in
vzporedno delovali na preventivi. Pomagali smo krajanom ob septembrskih
poplavah, ki so letos v našem kraju napravile kar precej škode na objektih in
na cestah. Opravili smo kar nekaj intervencij, ampak letos k sreči ni bilo večjih
katastrof.
Pripravljali smo naše mlade gasilce
na gasilska tekmovanja. Skupina sta-

rejših pionirjev v sestavi: Tine Šubic,
Grega Krek in Mitja Dolenc je opravila
brezhiben nastop ter z obilico znanja
na več področjih Gasilskemu društvu
Poljane prinesla naslov DRŽAVNIH
PRVAKOV.
Omeniti moramo tudi trinajsto mesto
ekipe mlajših pionirjev. Tudi to je pohvale vreden rezultat v zelo težki konkurenci. Na državnem prvenstvu so
vse ekipe zelo izenačene in o rezultatih
odločajo malenkosti. Decembra jih je
povabil na sprejem tudi župan Milan
Čadež in jim ponosno čestital. Poudariti
pa moram, da so za uspehe mladinskih
ekip v veliki meri zaslužni tudi njihovi
mentorji, ki so v izobraževanje ekip vložili ogromno truda, energije, strokovnega znanja in prostega časa.
Kaj naj vam poljanski gasilci rečemo
ob koncu leta? Hvala, da ste bili z nami
in za nas. Želimo vam srečno v letu,
ki prihaja, z gasilskim pozdravom Na
pomoč!
Metod Slabe, predsednik PGD Poljane

Foto: Izidor Jesenko

V letu 2009 smo si poljanski gasilci
zastavili zelo visok, domala nedosegljiv
cilj: nabava novega gasilskega vozila.
Tej odločitvi so botrovale kaotične razmere na področju voznega parka, v katerih se je znašlo naše društvo. Za vse
nas je bil to velik izziv in danes, po letu
in pol, s ponosom ugotavljamo, da nam
je s skupnimi močmi uspelo. Letošnjo
pomlad smo pripeljali v gasilski dom
vozilo AC - MAN 1660. To je 6.000-litrska avtocisterna z vso opremo za hitro
posredovanje ob požaru. Novo vozilo
smo slovesno prevzeli v naš vozni park
na veselici konec julija.
Ob dnevu materinstva smo konec
marca v telovadnici osnovne šole priredili koncert narodno zabavne glasbe. Z odzivom krajanov smo bili kar zadovoljni.
Želimo pa pripomniti, da priprava prireditve v naši telovadnici pomeni ogromno
dela. Če je v interesu kraja, da telovadnica zaživi tudi na področju kulture, se bo
morala ob sodelovanju KS in vseh društev s sredstvi priključiti tudi občina.

Novo gasilsko vozilo AC – MAN 1660
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ŠTEFANOVA HIŠA – KULTURNI HRAM
POLJANSKE DOLINE
celotne doline in nadgradil dosedanje
delo posameznikov in kulturnih ter turističnih društev. Slednja bodo dobila
možnosti za predstavitev svojega dela,
z nanovo vzpostavljenimi povezavami
pa se bo lahko tudi celoviteje gradilo
na njihovi promociji, saj lahko hiša dejansko postane stičišče oziroma promocijski center za široko paleto kulturnih ter turističnih dejavnosti. V moji
viziji upravljanja je vsekakor tudi organizacija dogodkov, ki presegajo gole
zmogljivosti same hiše, ter povezujejo
kulturne in naravne znamenitosti z gostinskimi in turističnimi zmogljivostmi
širšega okoliša. Le s celovitimi kulturnimi dnevi in povezavami naravoslovnih
dni z ustvarjalnimi vsebinami lahko računamo tudi na večje število zaključenih skupin šolarjev in drugih gostov iz
cele Slovenije.
Sama razstavna galerija bo ponudila možnost predstavitve svojega dela
tako uveljavljenim likovnim ustvarjalcem kot tudi številnim domačim mladim talentom. Ti bodo v slikarskem,
kiparskem in fotografskem ateljeju
lahko ustvarjali v zares kreativnem
okolju. Likovne kolonije pa bodo poskrbele tudi za povezovanje med umetniki prek skupne vsebine.
Poleg ustvarjalnega in razstavne-

ga dogajanja v hiši predvidevam tudi
bogat izobraževalni program z raznolikimi kreativnimi delavnicami, tečaji
in predavanji. Slednje omogoča predvsem večji večnamenski prostor. Štefanova hiša z njim dobiva tudi prijeten
prostor za manjše glasbene, literarne in
filmske dogodke. Pri vseh idejah, povezanih s t.i. visoko umetnostjo, pa seveda ne pozabljam na predšolske otroke
in šolarje, ki bodo tako dobili še dodatne možnosti vključevanja v kreativne
vsebine v času izven šolskega urnika.
Celovit programski okvir je tako že
postavljen, konkretna vsebina pa bo že
v letu 2011 obogatila kulturno ponudbo
Poljan. Pomembna bo seveda tudi celovita promocijska aktivnost, v kateri
se bo tradicionalno srečalo z modernim v obliki multimedijskih vsebin in
učinkovite spletne predstavitve.
Zavedam se, da me čaka odgovorna
in zahtevna naloga, v kateri pa lahko
nadgradim svoje izkušnje z različnih
področij. Zato je vloga upravitelja kulturnega centra predvsem velik izziv.
Verjamem, da bodo tudi Poljanci prepoznali vrednost umetniške dediščine, ki so jo zapustili slikarji Šubici, ter
sprejeli Štefanovo hišo za svoj center
kulturnega dogajanja.
Boris Oblak

Foto: Izidor Jesenko

Z vse obširnejšim umetniškim ustvarjanjem je v meni več let rasla želja vrniti
Poljanam delček tistega, kar čutim, da
so na nek način dale tudi meni – ustvarjalno zavest skozi bogato likovno tradicijo Poljanske doline. Zato sem še toliko bolj vesel, da sem bil na aprilskem
razpisu izbran za upravitelja Štefanove hiše, rojstne hiše slikarjev rodbine
Šubic.
Hiša je temeljito obnovljena, s svojimi raznolikimi prostori in ustvarjalnim
renomejem pa kar kliče po bogati kulturni dejavnosti. Poljane in celotna občina z obnovitvijo kulturnega spomenika vsekakor pridobivata več kot samo
muzej. Pridobivata živ kulturni center,
ki bo v prvi vrsti namenjen lokalnemu
prebivalstvu, njegov potencial pa sega
daleč prek meja Poljanske doline, saj
lahko ob kvalitetnem programu postane prepoznaven tudi v širšem slovenskem okolju in nesramežljivo stopi ob
bok podobnim ustanovam v večjih slovenskih krajih.
Del hiše bo predstavljala stalna muzejska zbirka, v kateri lahko tako domačinom kot gostom iz drugih okolij
celovito pokažemo bogato likovno
zgodovino kraja. Razstavna galerija pa
že predstavlja živi, spreminjajoči se del
hiše, ki bo obogatil kulturno ponudbo

Štefanova hiša, Poljane
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TRISTOLETNICA TEMELJNEGA KAMNA
MAČKOVE CERKVE (1710 - 2010)
se nahaja v njem spominska listina s
podatki o graditeljih cerkve, a se je kasneje izkazalo drugače. V pergament
je bila skrbno zavita majhna posodica
z relikvijami (posmrtnimi ostanki treh
členkov prsta sv. Martina, zavetnika
takratne in sedanje cerkve). Na pokrovčku je upodobljena divja gos in
odtisnjen do sedaj še neprepoznaven
napis. Vsebino posodice, nepoškodovane, v svileno blago in z drobno pleteno vrvico prevezane tri koščke relikvij,
smo prenesli v sedanjo farno cerkev,
posodica je ostala v muzeju. Sv. Martin
se je vsekakor hotel preseliti in mu je
to tudi uspelo! V Marmorju na Hotavljah bodo izdelali kamniti relikviarij,
kamor bomo shranili to svetinjo. Na
čudež meji, da v tristo letih vlage blago
in koščki kosti niso preprosto propadli.
Zgodovinska vez s staro cerkvijo in s
tem z vso poljansko zgodovino je ponovno izpostavljena!
Izkopavanja pod skrbnim očesom
arheologov Matica Brenka in vodje
izkopavanj Alenke Ramšak so razkrila
preteklost Poljan tja do konca prvega
tisočletja. Najstarejši grobovi so bili
najdeni pod temelji romanske cerkve,
ki datira vsekakor pred 1291, ko je že
omenjena v urbarju Loškega gospostva. Časovno je sledila gotska cerkev
in za njo Mačkova 1710.
Praznovanje tristote obletnice je zajelo vsa najnovejša razkritja o kraju in
jih strnilo v knjigi Poljane, kdo vas bo
ljubil. V izvirnem uvodu je domačin Šuštarjev Andrej podal svoje doživljanje
kraja, ki ga je zaznamoval. Za lažje razumevanje krajevne zgodovine sem iz
knjige dr. Pavla Blaznika Naselitev Poljanske doline povzel tiste poudarke,
ki so pomembni za sedanje ozemlje
Foto: Jože Stržaj

Praznovanje obletnic je sestavni del
doživljanja časa. Rojstni dan, na primer, se razlikuje od ostalih dni v letu,
ker je naš, ker se ob njem zavemo podarjenega bivanja in skupaj z drugimi
začutimo radost vpetosti v oddaljeni
včeraj in negotovi jutri. Človeška izkušnja trajanja ne presega stotih let. Kar
je več, temelji na slutnji neke zanesljive
odmaknjenosti, podprte z dokumenti,
vklesanimi letnicami, z iz roda v rod
prenesenimi izročili…
Ali je dopustno klicati v zavest spomina nekaj, kar je bilo, je v čudnih okoliščinah izginilo in bo z eno ali kvečjemu še z dvema generacijama utonilo
v globinah pozabe? Slučaj je pogosto
nepredvidljivi varuh preteklosti, ki preprečuje, da bi prah pozabljivosti prekril
tudi spomin.
Skromni ostanki nekdaj bogatega
župnijskega gradiva, ki je končalo med
drugo svetovno vojno v plamenih gorečega župnišča, so nakazovali, da
naj bi se gradnja poljanske baročne
cerkve, delo znamenitega arhitekta
Mačka, rojaka iz Žabje vasi, začela leta
1710. Stroki (umetnostnim zgodovinarjem) žal ta letnica ni bila znana. Zgodovinsko vlogo je potem odigral bager s
sezonskim delavcem, muslimanom iz
Bosne, ki je dve leti pred jubilejem, še
z zadnjim zamahom žlice, potem bi se
premaknil štiri metre naprej, privlekel
na plano temeljni kamen z letnico 1710.
Kdo bi si mislil, da ima tako umazano
delo, kakor je kopanje kanalizacije,
lahko daljnosežne kulturne posledice!
Da je letnica verodostojna, je potrdil
medaljon iz notranjščine temeljnega
kamna, ki poleg letnice »obelodanja«
tudi civilne in cerkvene velmože takratnega časa. Muzej iz Škofje Loke (Jože
Štukl, magister arheologije in višji kustos) je poskrbel, da je na očiščenem
srebrniku, ki je bil prav tako najden v
temeljnem kamnu in ima vklesano letnico izdelave 1709, zasijal grb freisinškega škofa Janeza Frančiška Eckherja,
takratnega lastniškega gospoda, pod
katerega oblast je spadalo Loško gospostvo in s tem tudi Poljane. Na drugi
strani srebrnega medaljona je odtisnjen škofov portret in napis z njegovim imenom.
Temeljni kamen je nosil v sebi še eno
skrivnost: Prvotno smo domnevali, da

Pokrov posodice Relikvij sv. Martina

župnije Poljane. Peter Hawlina je obdelal odnos do Freisinga, saj smo do
leta 1803 spadali pod njegovo oblast.
Ne gre zanemariti, da so se najstarejši
zapiski v slovenskem jeziku nahajali v
popotni torbi škofa Abrahama, ki mu
je bilo podarjeno Loško gospostvo in
je dognano, da se je nekaj časa mudil
tudi v Škofji Loki… Alojzij Pavel Florjančič je v časovni in ozemeljski okvir prafare Stare Loke, imenovane tudi Fara,
vpel tudi ozemlje župnije Poljane. Vsaj
šeststo let smo sestavljali del župnije,
ki je praznovala tisočletnico obstoja.
O končni usodi cerkve govorijo številni
do sedaj nepoznani dokumenti župnijskega arhiva in arhiva Ministrstva za
kulturo. V luči zapiskov škofa Vovka (V
spomin in opomin) je razkrito politično
ozadje podrtja cerkve, iz knjige umetnostnega zgodovinarja akademika dr.
Marijana Zadnikarja (Z mojih poti) pa
je razvidno, kako je Zavod za varstvo
kulturnih spomenikov v službi režima
strokovno »požegnal« dirigirano rušenje. V prispevku Bernarde Jesenko
Filipič je z vidika umetnosti prikazana
nekdanja cerkev v njeni arhitekturni
neponovljivosti in notranji opremi.
Mojstri Šubici so v požarih uničeno izvirno podobo nadomestili s talentirano
mojstrovino, ki bi tudi danes očarala
umetniške sladokusce. Predstavitev
poljanskih podružnic je koristen napotek vsakokratnim obiskovalcem in
hkrati ovrednotenje kulturne dediščine, na katero smo lahko ponosni. V
prispevku arheologov so prvič pisno
predstavljeni rezultati izkopavanj, ki
jih je financirala Občina Gorenja vas –
Poljane in tako pripomogla k poznanju
zgodovine kraja. Pomembnost knjige
so povečale tudi stare fotografije, posnetki Lada Jamarja, foto arhiv Ministrstva za kulturo in seveda sodobni
izbrani posnetki Izidorja Jesenka ter
Bernarde Jesenko Filipič.
Poleg knjige je lepo darilo kraju ob
tristoletnici tudi kopija medaljona, ki
ima na eni strani upodobljeno izvirno
stran iz temeljnega kamna, na drugi pa
sedanjo cerkev sv. Martina s pomembnimi letnicami, ki so zaznamovale
kraj: 1710, 1965 (položitev temeljnega
kamna te cerkve) in 1970 – leto, ko je
bila nova cerkev posvečena.
Jože Stržaj, župnik
Vaščan
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Nogometni turnir
reditev pa v društvu že tradicionalno
pripravljamo še dve: malonogometni
in floorballski turnir. Korenine organiziranega igranja malega nogometa v Poljanah segajo v sredino 80. let prejšnjega stoletja, ko je poljanska ekipa prvič
zaigrala v t.i. zimski ligi v Škofji Loki.
Od omenjenega obdobja pa vse do
danes se na igriščih ob osnovni šoli in
kasneje v telovadnici redno igra nogomet. Ekipa KMN Polanci – Polycom se
redno udeležuje turnirjev na območju
UE Škofja Loka, kjer dosega zavidljive
rezultate. Prav tako nogometna sekcija društva vsako leto pripravi najmanj
en malonogometni turnir v Poljanah.
Še precej bolj številna pa je ekipa v
dvoranskem hokeju – floorballu. Organizirano igranje sega v leto 2006, ko je
bil v središču Poljan organiziran 1. švicbol turnir v floorballu. Članska ekipa se
tako kot nogometna z uspehi udeležuje turnirjev širom Slovenije, vsako leto
pa v kraju zgledno pripravi velik turnir,
v zadnjih letih na igrišču pred šolo.
Veliko pa je tudi zaledje, saj se z omenjeno dejavnostjo v Poljanah ukvarja
približno 40 otrok, ekipe igrajo na zelo
kakovostnem nivoju, saj je v letošnjem
letu ekipa mladih do 15 let osvojila naslov državnih prvakov.
Foto: Arhiv ŠD Poljane

osnovno šolo v Poljanah. Ker so bile
zime od leta 1995 naprej znova snežene, pa se je delovanje društva znova
usmerilo tudi v smučanje, predvsem
v organizacijo smučarskih tekem na
Golavi in Starem vrhu, sočasno pa se je
pričela oblikovati časomerilska ekipa.
Leta 2001 je bila ustanovljena še alpska
šola, ki je nato iz leta v leto rasla. Ob
takšnem obsegu dejavnosti in velikih
načrtih za prihodnost pa smo se pred
dvema letoma odločili za ustanovitev
samostojnega kluba (SK Poljane), ki je
prevzel vse dejavnosti na področju alpskega smučanja.
Leta 1999 je ŠD Poljane prvič organiziralo rekreativno tekaško prireditev
Visoški tek, tri leta pozneje pa še kolesarsko dirko iz Poljan na Stari vrh (to
tekmovanje so nekoč že organizirali
kolesarji iz Škofje Loke). Obe prireditvi,
ki sta namenjeni izključno rekreativnim
športnikom, sta v preteklem 10-letnem
obdobju postali prepoznavni in odmevni po vsej državi. Visoški tek že vrsto let
spada tudi v koledar Gorenjskega pokala v rekreativnih tekih, občasno pa šteje
tudi za Slovenski pokal. Podobno je pri
kolesarski dirki, ki postaja tradicionalna
postaja Pokala Slovenije v gorskocestni
vožnji, v letošnjem letu pa smo tekmovanje nadgradili z brezhibno organizacijo državnega prvenstva za rekreativce
v vožnji navkreber. Na obeh prireditvah
je povprečna udeležba okrog 200 športnikov, ne glede na vreme in predvsem
ogromno število prireditev, ki so istočasno organizirane drugod. To nam
daje še dodatno motivacijo in energijo
za naprej ter potrditev, da smo organizacijsko na pravi poti.
Poleg omenjenih naših največjih pri-

Foto: Arhiv ŠD Poljane

Športno udejstvovanje v Poljanah
ima bogato tradicijo. Spomini in pripovedovanja nam segajo vse tja do
časa pred 2. svetovno vojno. Takrat se
je kar precej ljudi ukvarjalo s športno
dejavnostjo, bodisi v okviru kakšnega združenja izven Poljan bodisi zgolj
zaradi lastnega užitka. Najbolj znan
športnik tistega časa je bil nedvomno
Janez Peternelj, tedaj eden najboljših
jugoslovanskih kolesarjev. Tudi smučarski šport se je v 50. letih prejšnjega
stoletja pričel razvijati; tako smučarski
skoki, kot tudi alpsko smučanje in smučarski tek.
Vseeno pa je bilo do leta 1970 športno udejstvovanje zgolj želja posameznikov, tistega leta pa so poljanski
športni zanesenjaki tudi formalno
ustanovili Športno društvo Poljane.
Prvi predsednik je postal Drago Kisovec. Glavna dejavnost društva je bilo
smučanje, predvsem na bližnji Golavi,
kjer so potekali smučarski tečaji za najmlajše, sindikalna tekmovanja in smučanje kar tako, za užitek. Na polju med
Hotovljo in Predmostom ter dalje proti
Gorenji vasi pa so občasno potekala
tudi tekmovanja v smučarskem teku. V
tistih časih je društvo bilo povsem smučarsko obarvano.
Kasneje, proti koncu 80. let, ko nas
je doseglo daljše obdobje zelenih zim,
je razumljivo, da je smučanje v Poljanah bilo v zatonu. Kar sedem zaporednih let brez snega, prav toliko let brez
smučanja v Poljanah! Na srečo je bila
takrat mlada generacija z že pripravljeno alternativo voljna prevzeti vajeti v
svoje roke.
To je bilo obdobje oblikovanja košarkarske in malonogometne ekipe, ki sta
redno sodelovali na turnirjih na območju sedanje upravne enote. Prav tako
je društvo pod vodstvom takratnega
predsednika Jožeta Debeljaka, ml.,
organiziralo številne turnirje v košarki
in malem nogometu na igrišču pred

Foto: Arhiv ŠD Poljane

40 LET ŠD POLJANE

Smučišče Golava

Nočni slalom, Golava 2003
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Turnir v floorballu

Foto: Arhiv ŠD Poljane

Foto: Arhiv ŠD Poljane
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Merjenje časa na Visoškem teku
nom Timing ŠD Poljane in je ena izmed
najbolj poznanih in priznanih časomerilskih ekip v državi. Timing zelo uspešno vodi bivši predsednik društva Aleš
Šubic.
Z odprtjem nove telovadnice poleg
OŠ Poljane smo dobili prepotreben
športni objekt. Z veseljem ga v zadnjih
treh letih uporabljamo tudi člani ŠD
Poljane, v okviru športne rekreacije.
Članom ponujamo vadbo aerobike,
pilatesa, namiznega tenisa, floorballa,
nogometa, badmintona in rekreacije za ženske. Od novembra do konca
marca poskrbimo za rekreacijo približno 200 naših članov.
Vsaj toliko kot rekreacija v telovadnici, včasih prija tudi rekreacija v naravi. Za to že več let skrbi planinska
sekcija, ki nekajkrat na leto organizira
planinske pohode, občasno pa tudi kolesarske izlete. Od spomladi 2009 pa v
društvu organizirano deluje še tekaška
sekcija, ki je iz meseca v mesec bolj šte-

vilčna, tekači pa se udeležujemo različnih tekov vsepovsod.
40 let delovanja društva je dolgo
obdobje. Obdobje, ki ga je zelo težko
na kratko opisati in se pri tem izogniti
naštevanju. Gotovo so povsod vzponi
in padci, svetli in temni trenutki, menjave generacij. Ogromno prostovoljnega dela, vztrajnosti in volje. Zato
ob tej priložnosti zahvala vsem bivšim
in sedanjim aktivnim članom društva,
vsem, ki ste prispevali svoj kamenček v mozaik uspehov društva, katerih ni bilo malo. Obenem pa želim, da
ostanete zvesti športu in domačemu
društvu tudi naprej, saj bomo le tako
lahko še naprej rasli in se veselili zmag
in uspehov.
Lep in visok jubilej Športnega društva Poljane bomo praznovali na slavnostni akademiji, spomladi prihodnje
leto.
Gašper Debeljak,
predsednik ŠD Poljane

Smučišče Golava

Foto: Aleš Šubic

Foto: Arhiv ŠD Poljane

Vzporedno z delovanjem sekcij pa
je v zadnjih 15 letih nedvomno največji
pečat v društvu pustila že omenjena
časomerilska ekipa. Z natančnostjo
in dobro organiziranimi smučarskimi
tekmovanji na Golavi ter kasneje na
Starem vrhu si je društvo v nekaj letih
ustvarilo dobro ime daleč naokrog.
Sprva samo v zvezi s smučarskimi tekmovanji, kasneje pa tudi precej širše.
Z ustanovitvijo Gorenjskega pokala v
rekreativnih tekih je naša ekipa postala uradna časomerilska ekipa omenjenega pokala. Podobno se je razpletlo
v Primorskem pokalu v rekreativnih
tekih ter še na nekaterih posameznih
kolesarskih tekmovanjih. V zadnjih
dveh letih smo sodelovali pri merjenjih
relijev za državno prvenstvo, zelo odmevno pa je merjenje celotnega državnega prvenstva v smučarskih tekih ter
večine odmevnih smučarskotekaških
maratonov. Na to pot smo se podali v
letu 2009. Danes ekipa deluje pod ime-

Kolesarska dirka na Stari vrh
Vaščan
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DOHTAR KAR TOK - USPEH NAVDUŠENOSTI
predstavami ob takratni obnovitvi
odra.
Razmišljal sem o jeziku, ki ga bom
pri igri uporabil. V njej sem želel slišati
čim več različnih narečji, ki jih vsak dan
poslušam v tem okolju. Glavno bo po
polansk, z izborom igralcev sem dodal
ščepec železnikarskega, malo loškega
in seveda knjižno slovenščino. Osrednji konflikt je med poljanskim dialektom in slovenščino pri vlogi zdravnika.
Kadar je iskren, naraven drvar, govori
po domače, ko se (sicer po sili) spremeni v sleparskega duohtarja govori
knjižno. Pestrost jezika dodaja predstavi šaljivost.
Igra bo komedija. Postavil bom ogledalo sebi, svojim kolegom zdravnikom,
predvsem pa naivnim ljudem, ki sprejemajo vsakovrstno sleparjenje v boju za
mladost, lepoto, korist in tudi zdravje.
V to bodo vtkani vsakodnevni prizori
prepirov, nagajivosti in tekmovalnosti
starega zakonskega para in brezpogojne ljubezni in pripadnosti mladih zaljubljencev. Dodal sem nekaj poljanskega
vzdušja in tradicije, upošteval pa vsa
Molierova razmišljanja in zamere, ki jih
je gojil do zdravnikov.
Igralce sem izbiral po skupinah. Najprej sem želel čim več sodelavcev iz
zdravstva. Pogum sta obdržala in vnesla v igro to okolje na koncu dva. Iz
skupine, ki je igrala otroške predstave
v Poljanah pred 30 leti, prihajajo trije;
vsi so še polni mladostnega navdu-

šenja, kot da vmes ne bi minilo toliko
časa. Prijatelji, s katerimi se danes največ družim, so me podprli in zasedba
je počasi dobila popoln okvir. Brez pomoči družine ne gre, in ko sem oddal
vlogo nečaku in hčerki, sem videl, da
je zmes mojih igralcev in zasedba vlog
odlična. Ne po predhodnem igralskem
znanju in izkušnjah (več kot polovica
jih je prvič stala na odru), ampak po
navdušenju, resnosti in pripravljenosti
za delo, ki jih čaka.
Za češnjico na torti sva se dogovorila
s prijateljem Zvonetom Šedlbaurjem,
režiserjem iz Ljubljane. Tako kot celotno ekipo, sem tudi njega za »vžig«
povabil k meni domov na recital Holekove Nežike v mojo polansko sobo.
Videl je, da bo delo resno in nam je na
vajah, kadar je lahko prišel, širil igralsko
znanje, vlival energijo in nas tolažil ob
utrujenosti. Njegova širina, pogledi na
gledališče in igranje, sporočila in pojasnjevanje situacij so nas očarali in prevzeli. V predstavi je to morda skrito,
vendar mi vemo, kaj je za nas pomenil.
Prevod teksta je bil zapleten, arhaični jezik Vidmarjevega prevoda iz francoščine je bilo težko prestavljati v narečja. K sreči sem imel izkušnjo z izdajo
Šarucuve slive in njenim zapisom. Vseeno je bilo branje na začetku okorno,
komaj prebavljivo. Postavljanje igre na
oder nikakor ni steklo, nisem si mogel
predstavljati, da bi se kdo smejal naši
igri. Stavki so bili okorni, prebrani s

Foto: Jana Jocif

»Ko enkrat okusiš gledališki oder, se
ga nikoli več ne znebiš!« mi je dejal pokojni Igor Torkar, za nas Fakin, po prvih
vajah za drugo uprizoritev Ravbarskega cesarja tam pred slabimi 35 leti.
Nisem vedel, zakaj je tako, še danes
tega ne vem, vem pa, da je res. Veselje
do tega početja, ki je morda od vseh
umetnosti najbolj minljivo, ne zamre.
Razmišljanje, učenje teksta, usklajevanje besede, giba, mimike, misli, pogovora se nazadnje konča v trenutku odigranega prizora na odru. Še sreča, če je
vsaj odziv publike, sicer lahko ostaneš
popolnoma brez zadoščenja. Morda
zato poskušaš vedno znova. Tako sem
poskušal od vloge Mihca v Tajnem društvu PGC v osnovni šoli dalje.
Več kot tri leta je nastajala idejo za
igro Zdravnik po sili. V njej sem želel za
svojo petdesetletnico združiti vse, kar
in kjer sem kaj počel v življenju.
Najprej sem se z njo hotel spet vrniti na oder v Poljane in oživiti svoje
in spomine drugih na naše uprizoritve
na tem odru. Od Ravbarskega cesarja,
preko Miheličeve Dan žena, otroških
Čarobne košare, Ptičkov brez gnezda,
Taki ste, taki smo do Malega princa in
odraslih Holekove Nežike, večera poezije Žunskega Frančeta in monodrame
Šarucuva sliva. Ščemelo me je v mislih,
kako ga bom doživljal po petindvajsetih letih. Ni se veliko spremenilo, dvorana je lepša, še vedno pa so na odru
zavese, ki smo jih prislužili z našimi

Igralska zasedba
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težavo, zatikajoče ali izrečeni z očmi
uprtimi v šepetalko Marino. Veliko premikov iz prejšnje vaje, pretepe, tekste,
odnose smo na naslednji vaji pozabili.
Vedno pa se je našla svetla točka, ki je
dala nov zagon. Vedno pogosteje se je
komu odprlo, nekateri so kar naenkrat
znali tekst, prišel je Zvone in pognal že
utrujeno kolesje, meni se je porodila
nova zamisel, ki je obstala… Nič pa ni
bilo narejenega brez truda. Tako se je
na generalki naša kostumografinja in
scenografinja Tina že na glas smejala
v dvorani in nam povedala, da se bodo
gledalci tudi lahko sprostili ob naših
prekucijah. Tinini šiviljski dodatki na
kostumih, skice scene, Jakova izdelava, so nas tudi spodbudili ob trenutkih
utrujenosti na vajah. Še Janezovi rekviziti, Jankotova luč in igranje renesančne glasbe so dodali okvir predstavi.
Napetost in dinamiko smo spodbujali
s prav športnimi vložki hitrosti, gibanja
in tudi moči. Tempo in nenehno živah-

no dogajanje sta mi bila cilj, še preden
smo prvič prijeli tekst v roke.
Predstava je postala tako moje praznovanje petdesetletnice. Po igri se je
dvorana večkrat spremenila v prizorišče prijetnega druženja ob spominih
na veselice, ki sem jih doživel v njej
pred več desetletji. Jani je poskrbel za
domače jedi, ponavadi ni manjkala tudi
glasba.

Že na začetku sem igro snoval tudi
za svojega nečaka Jaka, ki se kot invalid pogumno prebija skozi življenje.
Tako smo pri dveh ponovitvah zbirali
sredstva zanj in naša ekipa je zbrala
lep denar za kombi, ki ga bo potreboval za prevoz v službo.
Vsakič se pred predstavo igralci popljuvamo za odrom, novi gledalci so
nam izziv, da čim bolje odigramo svoje
vloge. Vedno smo presenečeni nad reakcijami, ki so vsakič drugačne. Kako
smo dosegli, da se nekdo tako smeje,
da z glavo udari ob rob balkona in si
prisluži modrico na čelu, ne vem. Vem
pa, da je uspeh mogoče doseči samo z
navdušenjem in delom, ki ga nam ob
naši ideji in izpeljavi ni manjkalo.

Foto: Jana Jocif
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….če pa čte vidt kok sn s parjatlam
iga skop spravu, pa pridte gliedat u Polane u kulturn dum….

Andrej Šubic – dohtar

Andrej Šubic, Šuštarju Andrej

Foto: Jana Jocif

Foto: Jana Jocif

Predstavo bomo ponovili predvidoma v januarju 2011 v Poljanah, Škofji Loki in pri Svetem Duhu, možno jo bo dobiti na CDju, slike iz predstave si lahko ogledate na internetni strani:
http://www.flickr.com/photos/janajocif/5189795066/in/set-72157625284667943/
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Foto: Tomaž Lunder

mestitve. Štefanova hiša se mi zdi idealen prostor za ustvarjanje, po obnovi
pa tudi za literarne večere, predavanja
... Mislim, da nam Poljane nudijo več,
kot bi imeli v Škofji Loki, kjer je sedež
Združenja, saj če sem iskrena, v našem
mestu takšnega prostora sploh ni. Se
pa sprašujem, kaj mi vnašamo v ta kraj
z našo Kolonijo. Kako torej približati
naše ustvarjanje domačinom?«

Foto: Tomaž Lunder

stim svojim »Takemu truplu je pa treba
drugače hrano deliti!« Pa jemo in se
menimo in muzamo, ko ugibamo, kdo
se ga bo pa letos prvi napil. In ko se
naslednje jutro prebudim na kavču pri
Šubicih in megleno opazujem dnevno
sobo, ki sem jo že kot otrok obiskoval
s pokojnim očetom, ugotovim, da sem
bil spet jaz. Potem pa se junaško, a z
rahlo nesigurnim korakom odpravim
proti svoji sliki in vem, da bo vse v najlepšem redu teklo še naprej.«
V soboto zvečer je kot obogatitev
kolonije potekal tudi literarno plesni
večer. Mito Gegič je predstavil pisatelja
mlajše generacije, Aljoša Harlamova, in
njegov pred kratkim izdan roman z naslovom Bildungsroman. Improvizirana
plesna predstava z naslovom Panj, avtorjev Fukuhare in njegove žene, pa je
bila vpeta v branje japonske literature.
Povezovala je dve umetnosti – ples butoku in literaturo.
Štefanova hiša je bila tri dni odprta
za likovne umetnike. Med ustvarjenimi
deli so prevladovala likovna, vsekakor
pa so bile nekaj posebnega tudi skulpture in instalacije.
V nedeljo popoldan se je kolonija zaključila z odprtim dnevom in razstavo
ustvarjenih del. Likovniki so v kolonijo
prihajali in odhajali, tako da nisi imel
niti občutka utesnjenosti niti številne
udeležbe. Z njimi je bilo prav prijetno
poklepetati in izmenjati mnenja.
Agata Pavlovec si želi čim boljše sodelovanje z domačini in bodočim upravljavcem, rada pa bi tudi, da se obdrži
visok nivo kolonije: »Kolonija Iveta Šubica se mi zdi prijetno druženje članov
Združenja in gostov. V teh nekaj letih,
ko sem bila tudi med organizatorji kolonije, mi je predvsem organizacija pomenila nek izziv, saj si želiš, da bi tako
članom kot gostom nudil čim več programa, prostorov za ustvarjanje in na-

Sodelovanju in umetnikom je naklonjen tudi župan: »Kolonija Iveta Šubica je pomemben dogodek, ki ohranja
tradicijo srečevanja umetnikov v Poljanah. Kot vemo so v Poljane in Poljansko dolino umetniki od nekdaj radi zahajali po umetniški navdih, med njimi
tudi nekaj najpomembnejših slovenskih ustvarjalcev med slikarji in pisatelji. Prepričan sem, da bo z odprtjem
Štefanove hiše in s Kolonijami Iveta
Šubica v prihodnjih letih ta tradicija še
bolj zaživela.«
Zagotovo je za prihodnja leta eden
izmed izzivov, kako bolje povezati sodelujoče na koloniji s krajem in krajani,
kako pristopiti, da bodo Poljane njihove in umetniki naši. Pa morda ne samo
za čas kolonije, pač pa skozi celo leto
in leto za letom. In prav bi bilo, da občina in Poljanci omogočijo čim boljše
pogoje za ustvarjanje in se z umetniki
dogovorijo, kakšno sled bomo skupaj
zapustili zanamcem.
Jaka Šubic

Foto: Tomaž Lunder

V maju 2010 je obnovljena Štefanova
hiša ponovno gostila umetnike, udeležence 13. likovne kolonije Iveta Šubica.
Loški umetniki so se z veseljem vrnili
v obnovljeno hišo, župan Milan Čadež
pa je predsednici Združenja umetnikov
Škofja Loka, Agati Pavlovec, izrazil zadovoljstvo in željo, da bi še naprej sodelovali in ustvarjali.
Tema letošnje kolonije je bila Od knjige do znaka. Kot je zapisano v vabilu
umetnikom: »Knjiga je nosilec znanja
in prokreator obzorij. Knjiga je zapis,
je ekskluzivno človeška, je sled njegove
zavesti in je hkrati njegova misel. Knjiga zaseda izredno mesto med znakovnimi posredovalci, saj skozi zgodovino
vedno znova dokaže, da zmore prodreti
v najgloblje kotičke naših misli ter vanje
vnese luč in idejo; nov jezik. Točno ta
sposobnost nagovora, skozi in na aparat, v okviru katerega razmišljamo, podeljuje knjižnemu jeziku kreativno moč,
kjer lahko tuj glas najde neučakan posluh. Tuje, ki v mraku naše misli zraste
v cvetoč vrt. »
V koloniji je sodelovalo preko trideset umetnikov, članov Združenja ter
povabljeni gostje. Trije so bili iz severne Primorske, med njimi tržaški slikar
Štefan Turk. Med tujimi umetniki naj
omenimo videasta Steva Harweya, ki
se je kolonije udeležil že tretjič, prvič
pa trenutno v Škofji Loki živeči Japonec Ryuzo Fukuhara z ženo Martino.
Številni med njimi so se kolonije udeležili že večkrat.
Eden med njimi je tudi slikar Matej Bizovičar, ki je o letošnji izkušnji povedal
naslednje: »Vsakoletno sodelovanje v
Šubičevi koloniji me prestavi v svojevrstno časovno zanko. Pridemo tja v Poljane in se pozdravimo, pa vprašam, če
Manja pa letos ne pride in potem nekaj
slikam, dokler ne pride vedno navihana Sely in me ne napodi na kosilo s ti-
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KOLONIJA IVETA ŠUBICA PONOVNO
V ŠTEFANOVI HIŠI

Utrinki iz 13. kolonije Iveta Šubica V Štefanovi hiši
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MED ZNAMENITE POLJANCE PRVIČ
UMEŠČENA TUDI ŽENSKA

VALENTINA GROŠELJ KOBE
14.2.1905 - 28.9.1998
Rodila se je v kmečki družini Grošljev
(Dobenskih) v Dobju pri Poljanah. Po
osnovni šoli v Poljanah in realni gimnaziji v Ljubljani se je vpisala na medicinsko fakulteto, končala štiri semestre in
opravila prvi rigoroz ter kot ena redkih
žensk nadaljevala študij medicine v Innsbrucku in ga leta 1929 končala z odliko.
Zaposlila se je kot pomožni asistent na
ljubljanski prosekturi, kasneje kot asistentka predstojnika anatomskega inštituta. Leta 1934 je v Beogradu opravila

specialistični izpit iz anatomije. Sodelovala je pri pripravi številnih anatomskih
preparatov, didaktičnih pripomočkov
za pouk anatomije, bila leta 1938 kot
prva Slovenka imenovana za docentko
na ljubljanski univerzi in prevzela tudi
pedagoško delo s študenti. Med drugo
svetovno vojno je pomagala partizanskim ranjencem. Leta 1945 je bila imenovana za izredno profesorico in od

Valentina Grošelj Kobe
leta 1948 sama opravljala pedagoško
delo s 300 študenti v generaciji, vse do
leta 1960. Prof. Kobetova je bila izredna
predavateljica, ne samo zdravnikom in
zobozdravnikom, ampak tudi medicinskim sestram (zanje je napisala učbenik
anatomije in patologije), študentom
tehnične fakultete in pedagoške akademije. S sodelavcem, njenim naslednikom, prof. Antonom Širco, je izdelala
didaktične filme. Leta 1966 je s kolegi izdala v petih zvezkih učbenik anatomije,
ki je doživel številne ponatise. Leta 1968
je postala redna profesorica, nato tudi
Foto: Bernarda Jesenko Filipič

Na lep sobotni dan, 23.10.2010, smo
se zbrali na III. srečanju poljanskih
zdravnikov. Kar šest let je minilo od
zadnjega druženja, ko sta nas v Poljane
povabili »naši mami«, Cilka Krek in Elka
Benedičič. Na prvih dveh srečanjih nas
je bilo od 12 do 15, letos smo jih povabili že kar 41. Poiskali nismo le zdravnikov, ampak tudi zobozdravnike in veterinarje, ki imajo poljanske korenine.
Gotovo smo tudi koga nevede izpustili.
Vsi vabljeni niso mogli priti, so pa pritrdili namenu, da našo pokojno učiteljico
anatomije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, prof. dr. Valentino Grošelj Kobe,
postavimo med znamenite Poljance.
Dolgoletna ravnateljica osnovne šole,
Sely de Brea Šubic, je ob dograditvi nove
šole v Poljanah postavila v avli slike znamenitih Poljancev. Kar precej se jih je že
nabralo, čeprav še zdaleč niso vsi. Prav
vsak se čudi, da kljub bogatemu umetniškemu opusu in ob številnih, Poljancem
podarjenih delih, ni med njimi akademskega slikarja Iveta Šubica. To je še naš
veliki dolg svetovno priznanemu umetniku in zavednemu Slovencu.
Za postavitev obeležja smo potrebovali mnenje stroke, sorodnikov, širše
družbe in še koga. Zato sem za sodelovanje prosila profesorico zgodovine na Medicinski fakulteti v Ljubljani,
sorodnike, OŠ Poljane, dolgoletno
ravnateljico Sely, župana in krajevne
organizacije. Prav vsi so pomagali, da
je naša domačinka, Dobenska Tinca,
dobila mesto med zaslužnimi Poljanci.
Naj vam na kratko predstavim še njeno
življenje in delo, kot ga je opisala prof.
zgod. dr. Zvonka Zupanič Slavec; predstavitev smo v skrajšani obliki uporabili
za spremno besedilo k sliki.

Slovesnost ob umestitvi portreta

zaslužna profesorica ljubljanske univerze. Bila je vodilni jugoslovanski anatom, pobudnica nastanka Zveze anatomov Jugoslavije, njena predsednica
in častna članica. Inštitut za anatomijo
je vodila triindvajset let, do upokojitve
leta 1971. S svojim vzorom je dokazala
združljivost zdravnice in znanstvenice z
materinstvom in družinskim življenjem,
kar je bilo v njenih časih velika redkost.
Tokratno srečanje se je odvijalo v OŠ
Poljane ob prisotnosti 72 gostov. Vesela sem bila, da so se sorodniki udeležili
srečanja s kar tremi generacijami in da
so ves čas aktivno sodelovali. Posebna
rodovna vez mi je bila hčerka prof. dr.
Kobetove, prof. Marjana Kobe, in družina Angelce ter Matjaža Grošlja.
Pripravili smo tudi zanimiv strokovno-kulturni program. Uvodni pozdravni nagovor je imel naš župan Milan
Čadež. Sely de Brea Šubic je predstavila znamenite Poljance in freske Iveta
Šubica. Kratko zgodovino Poljan je podala Bernarda Jesenko Filipič, krajinska
arhitektka. Prof. dr. Kobetovo je izvrstno predstavila profesorica zgodovine na medicinski fakulteti v Ljubljani,
dr. Zvonka Zupanič Slavec.
Dogodek so nam popestrili tudi
domači glasbeniki. Uvodoma nam je
zaigral profesor kitare Denis Kokalj
iz Podobena. Nato smo poslušali še
Poljanske orgličarje v sestavi: Valentin
Bogataj, Jože Dolenec, Milan Kalan in
Anton Krek, ki je tudi njihov vodja.
Po več kot enournem programu smo
se zbrali še na družabnem srečanju in
pogostitvi v gostilni na Vidmu. Tu smo
se še medsebojno spoznali, obujali
spomine, se sprostili in prisluhnili kulturno-umetniškemu vložku. Pravi mojster za to je naš kolega, najboljši igralec med zdravniki, Andrej Šubic. Najbrž
vsi dobro poznamo njegovo priredbo
Molierovega Zdravnika po sili – Duohtar kar tok.
Ob zaključku nas je prijetno presenetil tudi župnik Jože Stržaj z izvirnim
spominkom. Na koncu smo ugotovili,
da nas taka srečanja združujejo, da smo
ponosni na domači kraj, na zaslužne domačine in da smo se spoštljivo poklonili
spominu naše ugledne profesorice dr.
Kobetove. Zahvaljujemo se vsem, ki so
nam pomagali uresničiti to srečanje.
Štefka Križnar
Vaščan
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KARLEJŽI
katerih krajih bilo od doma umrlega do
pokopališča tudi uro in več hoda, so se
pogrebci, nosači in žalujoči med potjo
večkrat ustavili, da so se odpočili. Ko
so počivali, pa so molili ob krsti.
Tako so pred leti še stali karlejži nad
Petelinom na Gorenjih Brdih, na vrhu
Posevnce v Žabji vasi, na koncu Bukucovih njiv v Bukovem vrhu, na Volči, v
Lomu, na kapelici sredi vasi na Malenskem vrhu, na Mlaki, na Muravah, v Čabračah, Na Logu, … Danes pa si enega
od poslednjih karlejžev lahko ogledamo na Gorenjih Brdih, zahodno od Čerinkarjeve hiše, in mogoče še kje.
Čeprav so karlejži umetnostno manj
pomembni, pa so v slovenskem prostoru posebni in so del naše preteklosti. Da se je ta oblika znamenj razvila in
cvetela predvsem v 19. stoletju prav v
našem okolju, je treba pripisati temu,
da je na Loškem v tem času delovalo
kar nekaj podobarskih delavnic, pa tudi
nekaj priučenih spretnih posameznikov, ki so se lotevali predvsem manjših
naročil.
S spremembo navad, tudi pogrebnih,
so ta znamenja izgubila svoj pomen
in namen. Sodobni človek se s smrtjo
sooča težje, kot so se ljudje v preteklosti. Razvile so se nove vrednote, ki poveličujejo življenje in negirajo vse, kar
spominja na starost in smrt. Tako so se
spremenile tudi obsmrtne šege. Na ta
proces med drugim vpliva tudi uvajanje mrliških vežic, s katerimi so izginile
nekatere tradicionalne navade. Prav te
navade pa so bile zelo pomembne pri
Foto: Bernarda Jesenko Filipič

spomin na nek dogodek, nas nečesa
spominjajo, zaznamujejo neko pot,
nek obred. Tokrat bi vam namreč rada
predstavila karlejže, posebnost med
znamenji, ki jo srečamo predvsem na
Škofjeloškem. Starejši boste ob besedi karlejž takoj vedeli, kaj je to, večini
mlajše generacije pa je ta beseda popolna tujka. Gre za pogrebno znamenje, postavljeno na prostem, kjer so
se na poti proti pokopališču ustavljali
pogrebi, njegovo ime pa izhaja iz besede »kyrie eleison« (Gospod, usmili se),
ki se pri pogrebnih opravilih pogosto
uporablja.
Karlejž je likovni izdelek s slikano
leseno tablo, pritrjeno na lesen križ,
tablo pa nadkriva lesena dvokapna
strešica. Na lesenih tablah so bili ponavadi naslikani krsta, pogrebni sprevod,
blagoslavljanje mrliča in podobno, nad
upodobitvijo pogrebnega sprevoda pa
je bil prizor križanja, bodisi naslikan ali
v obliki manjšega lesenega razpela. Pogosto sta pod križanjem upodobljena
Marija in Janez, spodaj ali ob njima pa
pogrebci s krsto. Ustvarjalci teh znamenj pa so pogosto ta osnovni prizor
dopolnili še z drugimi svetniki. Taka
znamenja se pojavljajo predvsem na
ozemlju, ki je v preteklosti spadalo v
freisinško posest. Najdemo jih tudi
v besniški dolini in v vaseh v okolici
Krope.
In kje takšen karlejž lahko še vidimo v
Poljanski dolini? Z žalostjo ugotavljam,
da jih je v našem okolju vedno manj.
Ko se včasih vračam k njim, da bi pogledala, kako kljubujejo času, vedno
pogosteje ugotavljam, da na njihovem mestu stoji neko drugo, likovno
skromnejše znamenje ali pa znamenja enostavno ni več. V preteklosti je
takšno znamenje imela na Loškem
skoraj vsaka vas. Ponavadi so stali na
robu vasi, ob poti proti cerkvi in pokopališču, kjer se je pogrebni sprevod
z umrlim simbolno z nekim obredjem
poslavljal od domače vasi. Ker je v neFoto: Izidor Jesenko
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Z besedo znamenje pri nas označujemo slopna ali stebrna znamenja, kapelice in lesena znamenja. Naša znamenja so glede na postavitev oz. namen:
poljska, obpotna, vaška, hišna, zaobljubljena – votivna, pogrebna. S svojo prisotnostjo skupaj s kozolci pomembno
dopolnjujejo slovensko pokrajino.
Kar zadeva razporeditev znamenj
po slovenskem ozemlju, je njihova gostota zelo neenakomerna. Največ jih
bomo videli na Gorenjskem in Štajerskem. Južni del Slovenije je z znamenji
sorazmerno reven, prav tako spodnja
Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in
Kras, pa tudi Primorje se ne more pohvaliti z večjim številom sakralnih znamenj. Na skrajnem zahodnem delu
Slovenije, v Brdih, pa znamenj skoraj
ne poznajo. Redko jih srečamo tudi v
Prekmurju.
Znamenja pa niso samo slovenska
posebnost. Poznajo jih tudi na Hrvaškem in v Avstriji, pa tudi drugod po
Evropi, predvsem v alpskih predelih,
samo njihova gostota je bistveno manjša. Skandinavija pa znamenj ne pozna,
saj je reformacija v protestantskih državah njihov razvoj docela ustavila.
Beseda znamenje ima v slovenščini
več pomenov. Vedno nekaj označuje,
nas opozarja na nekaj trajnejšega in
se tako razlikuje od kratkotrajnega,
bežnega, hitrega, minljivega. Tudi znamenja, ki jih imam v mislih, ohranjajo

Karlejž nad Petelinom na Brdih

Gorenja Brda par' Križcu

Karlejž med Mlako in Javorjami
Vaščan
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Nekoč so pri opravilih ob smrti in pogrebu žalujočim svojcem pomagali sosedje, prijatelji in znanci. Tako so žalujoči lažje premagovali žalost in hitreje
našli svoj porušeni notranji mir. Novi
bonton narekuje, da žalujoče svojce
pustimo pri miru. Danes torej ni časa
za pogrebne rituale, za žalovanje.
Moderni človek beži stran od smrti
in tako je počasi odstranjeval tudi omenjena pogrebna znamenja ali pa jih je
zamenjal z razpeli. Pri tem danes redko
gre za kvalitetna rezbarska dela, saj je
malo ljudi, ki še obvladajo rezbarsko
obrt. Namesto tega se pri obnovah ali
postavitvah novih znamenj uporabljajo cenejši plastični ali kovinski odlitki,
ki pa mnogokrat mejijo že na kič. IzgiFoto: Izidor Jesenko

Foto: Bernarda Jesenko Filipič

vzpostavljanju družbenega in psihičnega ravnovesja članov vaške skupnosti, ki jih je prizadela smrt bližnjega,
kažejo pa tudi na to, da so ljudje smrt
pojmovali in doživljali bolj sproščeno
kot danes, torej kot nekaj naravnega.

Karlejž znamenje

Znamenje pod vasjo Lom

njanje teh znamenj je povezano tudi s
tem, da umrli vedno bolj redko še leže
do pogreba na svojih domovih. Tudi
če se pogrebni sprevod odpravi od
doma pokojnega, se pokojnega ponavadi pelje s prevoznim sredstvom, po
novih cestah. Tudi sicer se stare pešpoti vedno bolj opuščajo, saj redkokdo
danes še hodi peš v službo, šolo, po
opravkih.
Prav bi bilo, da bi se karlejže ponovno obudilo (obnovilo, postavilo nazaj),
preden jih popolnoma pozabimo. Vrniti bi se morali v prostor, pokrajino, ob
stare pešpoti, ki se jih danes uporablja
predvsem za sprehode in pohode,
marsikje pa jih zaradi opustitve že zarašča grmovje. Karlejži so kulturna dediščina, so vrednota, pomniki človeške
zgodovine, razvoja in ustvarjalnosti,
katerih ohranitev je zaradi njihovega
kulturnega, zgodovinskega in umetniškega pomena v javnem interesu.
So značilen element loškega ozemlja
oz. krajine in predstavljajo sakralno in
etnološko dediščino, ki bi bila s svojo
zgodbo lahko tudi element turistične
ponudbe našega prostora.
Bernarda Jesenko Filipič

MLAD POLJANSKI POET S KONCA 19. STOLETJA
Na spletni strani Trubarjevega antikvariata sem na moje veliko presenečenje prebrala, da je na dražbi

Maks Čadež: Šopek

Kita pesmi I., rokopis, 2. polovica 19.
stoletja, 114 strani, platno, zlata obreza. Avtor je Maks Čadež (Vidmar-

jev) iz Poljan nad Škofjo Loko, rojen
10.10.1875 v Poljanah št. 19. Umrl je
24. 1. 1894 na domu, pokopan je v
Poljanah.
Knjigo sem si šla ogledat in jo rezervirala ne glede na visoko ceno. Žal pa
ima NUK za edine izvode predkupno
pravico. Šola v Pojanah vodi vse aktivnosti, da bi jo dobila v skenirani obliki.
Zatem bi jo pretipkali, dali v recenzijo in ob priliki dostojno predstavili,
ob tem pa tudi avtorja, poljanskega
rojaka.
V Ljubljanskem zvonu je bila leta 1893
objavljena njegova pesmica Šopek.
Leto zatem je pri svojh 18 letih umrl.
Mogoče je pri morebitnih sorodnikih
tudi Kita pesmi II.
Sely de Brea Šubic
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KAZAHSTAN
Današnji svet postaja vedno bolj globaliziran, v to globalizacijo pa smo seveda vključeni tudi Poljanci. Tudi mi z
željo po oddihu ali s poslovnimi nameni
pogosto odhajamo v tuje kraje, marsikdaj pa se kdo iz širnega sveta znajde
pri nas, zato bo verjetno bralcem Vaščana zanimivo kaj slišati o vtisih enih
in drugih. Tokratna tema je Kazahstan,
ogromna država v osrčju Azije, ki po
površini presega zahodno Evropo, ima
pa približno petkrat manj prebivalcev
kot Nemčija.
Za večino je verjetno Kazahstan pač
eden od 'stanov' tam nekje daleč na
vzhodu. Nekateri ste za to državo morda
prvič slišali ob svetovnem uspehu komedije Borat, v kateri zmedeni kazahstanski novinar raziskuje Ameriko (ker si je
v filmu angleški režiser Kazahstance
oz. predvsem njihovo ime kar dobro izposodil, pri njih seveda ni vzbudil ravno
navdušenja). Športni navdušenci ste
nedvomno že slišali za kolesarsko ekipo
Astana, ki nosi ime po kazahstanskem
glavnem mestu, ter za enega njenih
najboljših članov ter verjetno najbolj
znanega kazahstanskega športnika,
Aleksandra Vinokurova. Če ste bolj gospodarsko ali pa geopolitično podkovani, verjetno veste, da je Kazahstan eden
večjih izvoznikov nafte in zemeljskega
plina. V tej državi se nahaja tudi znano
vesoljsko izstrelišče Bajkonur, eden stebrov nekdanjega sovjetskega vesoljskega programa, ki deluje še danes.

Zgodovina
Skozi večino zgodovine je bilo ozemlje današnjega Kazahstana naseljeno
z nomadskimi plemeni. Domnevajo,
da so prav v teh krajih prvič udomačili
konja, čez te kraje pa je pozneje vodila
tudi znamenita svilena pot. Prva administrativna okrožja so bila vzpostavljena v 13. stoletju pod oblastjo Mongolov. Kazahi so se kot posebna skupina
z lastnim jezikom pojavili v 16. stoletju,
razdeljeni pa so bili na tri horde (velika,
srednja, mala). V 18. in 19. stoletju je
celoten Kazahstan prišel pod oblast ruskega imperija. Po oktobrski revoluciji
leta 1917 in državljanski vojni, ki je sledila, je bilo to ozemlje upravno večkrat
reorganizirano, dokler ni leta 1936 postalo sovjetska socialistična republika.
Leta 1991 je Kazahstan kot zadnja izmed
republik bivše Sovjetske zveze razglasil
samostojnost, še vedno pa, za razliko
od nekaterih drugih držav na tem območju, ohranja tesne vezi z Rusijo.
Tudi Kazahstanci imajo svojega Prešerna. Abaj Ibrahim Kunanbajuli je bil
pesnik, skladatelj in filozof iz druge
polovice 19. stoletja. Bil je eden tistih,
ki so postavljali temelje sodobnega Kazahstana, ko so se Kazahi pod vplivom
modernizacije že začeli poslavljati od
svojega tradicionalnega nomadskega
življenja. S svojim kulturno reformatorskim delovanjem je deželo pripeljal
bližje evropski in ruski kulturi na osnovi
razsvetljenega islama.

Zabaviščni center v obliki jurte, Astana
Turška ljudstva Centralne Azije
Pri nas zelo dobro poznamo Turke in
njihov otomanski imperij, ki je v starih
časih pogosto ogrožal naše rajnko cesarstvo. Dobro nam je poznana tudi sodobna Turčija, ki je v zadnjem času med
drugim postala ena najbolj priljubljenih
počitniških destinacij. Veliko manj pa
nam je poznano, da imajo Turki predvsem v centralni in severovzhodni Aziji,
pa tudi v vzhodni Evropi celo vrsto
'bratrancev', saj je na teh območjih
vse polno turških ljudstev. Največja
med njimi so po vrsti Turki, Azeri, Uzbeki, Kazahi, Ujguri, Tatari, Turkmeni,
Kirgizi, Čuvaši in Baškiri, ki vsa premorejo po več kot milijon pripadnikov in
lastne države ali pa vsaj republike oz.
avtonomna območja v okviru Rusije
in Kitajske. Nekatera od teh ljudstev
imajo povsem azijski videz, med njimi
tudi Kazahi, bolj južna in zahodna pa
so bližje kavkazijskemu videzu. Ta ljudstva naj bi se na svoja današnja območja kot ena od vej Hunov začela seliti v
5. st. iz severovzhodnega dela Kitajske.
Kazahstanci, Kazahi, Kozaki
Kazahstancev, se pravi državljanov
Kazahstana, je skupaj okrog 16,4 milijona. Zaradi kolonizacije v časih carske
Rusije, Stalinovih deportacij, ki so v te
kraje premestile cele narode, in poznejših selitev znotraj Sovjetske zveze,
je narodnostna sestava zelo raznolika.
Največja etnična skupina so Kazahi
(pribl. 63%; leta 1959 samo 30%), sledijo

Centralna Azija

Kazahi
Vaščan
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pa jim Rusi (pribl. 24%), Tatari, Ukrajinci, Uzbeki, Belorusi, Ujguri, Azeri, Poljaki, Litvanci, Nemci, Korejci, Čečeni, …
Kazahi se od Rusov in večine ostalih
ločijo po azijskem videzu; preden si izostriš občutek, pa se ti kaj lahko zgodi,
da za Kazaha proglasiš katerega od njihovih sosedov, npr. Kirgiza, Uzbeka, ali
Ujgura. Izraza Kazah, ki v starem turškem jeziku pomeni svoboden človek,
ne gre zamenjevati z izrazom Kozak,
saj so Kozaki ljudje slovanskega izvora,
ki živijo predvsem v Rusiji, njihov naziv
pa naj bi bil istega izvora.
Kot ostala turška ljudstva so tudi
Kazahi muslimani, v državi pa so zaradi pripadnikov drugih narodov močno
prisotne tudi druge religije, predvsem
pravoslavno krščanstvo. Kljub muslimanski večini vsaj v največjem mestu
Alma Ati nisem imel občutka, da bi
se nahajal nekje na orientu, kar pa ne
pomeni, da Kazahi ne povedo s ponosom, da so muslimani, tudi uradno
pa praznujejo največje muslimanske
praznike.
Dobrih 64% prebivalstva govori kazaški jezik, ki ima status državnega jezika.
Uradni jezik, ki ga govorijo praktično
vsi Kazahstanci, pa je tudi ruščina. Nič
ni npr. nenavadnega, če Kazahstanci
kazaškega porekla med pogovorom
skoraj neopazno stalno preskakujejo z
enega jezika na drugega. Tudi na televiziji je mogoče spremljati tako kazaške
kot tudi ruske programe.
Sodobni Kazahstan
Ko govorimo o sodobnem Kazahstanu, ne moremo mimo predsednika
Nursultana Nazarbajeva, ki za krmilom države sedi že vse od razpada
Sovjetske zveze, leta 1991. Leta 2007
je bil sprejet celo ustavni amandma o
neomejenem ponavljanju mandata, ki
velja samo za Nazarbajeva. Nekoliko
prirejeno razumevanje demokracije je
pač značilno za večino držav s tega območja, takšen pristop pa se ponavadi
opravičuje s tem, da v teh krajih zara-

Almaty

di drugačne zgodovine preveč odprta
demokracija ni priporočljiva. Včasih je
temu dejansko težko oporekati, saj je
verjetno tudi Nazarbajevovo vodenje v
slogu prosvetljenega očeta naroda prispevalo k temu, da je za razliko od nekaterih sosed danes Kazahstan dokaj
uspešna in stabilna država in je vodilna
država v regiji. Precej razširjena korupcija, ki se zelo rada razbohoti v takšnih
sistemih, pa verjetno še kakšna napaka, so pač postranska škoda.
Do leta 1997 je bilo glavno mesto
Alma Ata (Almaty), ki je še danes poslovno središče, tega leta pa so prestolnico preselili v Astano. Eden glavnih
razlogov naj bi bil v tem, da ima Astana boljšo geostrateško lego v središču
Kazahstana, pa tudi celotne Evrazije.
Astana je tako postala eden glavnih
simbolov z nafto bogatega sodobnega Kazahstana. Kmetijstvo (pridelava
žit in živinoreja), ki je še ne dolgo nazaj
predstavljalo glavno dejavnost, danes
predstavlja le še okoli 10% nacionalnega produkta.
Vtisi Poljanca o Kazahstanu
Sam sem se s Kazahstanom srečal
predvsem skozi največje mesto in obenem gospodarsko središče ter nekdanje glavno mesto Almaty (kazaško:
poln jabolk). Mesto leži na jugu države,
blizu meje s Kirgizijo, in z enim robom
sega globoko v Kazahstansko stepo,
na drugem robu mesta pa se že dvigajo
visoke gore. Na bližnjem Chimbulaku

Bayterek – simbol nove Astane

imajo celo smučišče, ki je po površini
in opremljenosti primerljivo s Starim
vrhom, leži pa na precej višji nadmorski
višini, saj se že sam Almaty nahaja na
višini okrog 1000 m nad morjem. Tudi
klima je zelo podobna naši, zato se v
teh krajih Slovenci počutimo skoraj kot
doma. Leta 1887 je mesto skoraj popolnoma porušil potres, zato so vse gradili
znova. To se še danes odraža v pravilnih in širokih ulicah, mesto pa je zelo
prijetno za bivanje. Verjetno podobno
kot npr. v Rusiji svetovljanski videz metropole še zdaleč ne velja za celo državo, saj se pogosto bogastvo koncentrira predvsem v večjih središčih.
V zgornjem delu mesta so mi v oči
padle bogataške četrti z vilami, pred
katerimi so bili parkirani avtomobili
prestižnih znamk, parcele pa so bile
ograjene z visokimi ograjami. Kar se
tiče avtomobilov, sem sicer precej netipičen moški, saj jih ponavadi ne opazim kaj prida, tukaj pa so bili veliki avtomobili ena glavnih značilnosti, ki so mi
padle v oči ob prvem obisku. Pri nas takrat še skoraj ni bilo opaziti predimenzioniranih terencev, tukaj pa je bilo na
prvi pogled videti, kot da brez tega
statusnega simbola skoraj ne gre. Ni
bilo prvič, da sem imel v postsovjetskih
krajih občutek, da je nihalo zgodovine,
ki je bilo skoraj celo stoletje močno nagnjeno v eno smer, sedaj za moj okus
premočno zanihalo v drugo smer.
Med nedeljskim sprehodom po
mestu sem naletel tudi na spominski
park padlim v 2. svetovni vojni. Kljub
težki socialistični arhitekturi in sovjetski simboliki je park, v katerem se tiho
vrtijo pesmi iz vojnih časov in v spomin
padlim gori večni ogenj, v meni vzbudil
nekakšen občutek spoštovanja. Še posebej mi je v oči padel osrednji spomenik, na katerem je z velikimi črkami napisano: »Велика Россия, но отступать
некуда – позади Москва!« (»Velika
je Rusija, ampak umakniti se nimamo
kam – za nami je Moskva!«). Nekoliko
sem se začudil, da v Kazahstanu na
najpomembnejših spomenikih pišejo
o Rusiji, pa so mi pojasnili, da gre za
herojski dogodek iz druge svetovne
vojne, ko so za obrambo Moskve in s
tem celotne Sovjetske zveze svoja življenja žrtvovali tudi Kazahstanci. Vse
skupaj mi je dalo misliti tudi o širših
ozadjih celotne zgodbe in še posebej
o odnosu prebivalcev držav naslednic
nekdanje Sovjetske zveze do svoje
zgodovine. Ta tema mi je bila med moVaščan
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Vtisi Kazahstanca o Poljanah
Poljance pa bo verjetno zanimalo tudi,
kako je naše kraje nekoliko idealizirano
videl kolega Stas (Stanislav) z Iskratelovega predstavništva v 1,3 milijonski
Alma Ati. Ob prvem obisku ga je navdušil spust z gorskim kolesom iz Javorij,
pri katerem je navdušeno vzklikal »Я
люблю Словению!« (»Rad imam Slovenijo!«), ob drugi priliki pa je na velikonočno soboto pomagal barvati pirhe,
ki smo jih nato skupaj z ženino družino
odnesli na žegnanje v Dobje.
»Pred nekaj leti sem obiskal mestece
v Sloveniji, ki se imenuje Poljane. Majhna vasica s svojimi prebivalci, svojimi
tradicijami, svojimi cerkvicami, ki jih
je na tem območju vse polno. Na prvi
pogled povsem običajen kraj, ko pa
sem tukaj preživel cel dan in se družil
z domačini, je ta kraj zame postal nekaj
posebnega. Prebivalci so zelo prijazni,
odprti za pogovor, pripovedujejo, pojasnjujejo. Zelo zanimivo je poslušati
njihove pripovedi o zgodovini tega
območja. Poleg gostoljubnih domačinov pa me je bolj kot karkoli drugega
navdušila pokrajina. Mestece je dobesedno obkroženo z gorami. Od tam
prihaja svež gorski zrak, v samih gorah
pa je nekaj res čudovitih lokacij. Če ste
ljubitelj športa ali pa preprosto zdravega oddiha, vam bo tukaj skoraj zagotovo všeč.
Nekatere hiše lokalnih prebivalcev

so dobesedno postavljene v bregove, kar jih dela še bolj neobičajne. Ko
sem obiskal eno takšnih hiš, sem gledal skozi okno, ki je usmerjeno proti
goram in lahko si predstavljate, kako
sem bil navdušen, ko sem videl, da se
vznožje gore dobesedno naslanja na
okno. Takšen prizor sem videl v otroštvu, ko sva s prijateljem poleti šla na
pionirski tabor. Tam je naš tabor stal
povsem blizu vznožja gore. No, eno je,
če greš v takšne kraje na vsake toliko
časa za nekaj dni, nekaj povsem drugega pa, če v takšnih krajih živiš.
Hiša, v kateri sem bil v gosteh, je
imela svojo lastno 'poljanico' s površino približno polovice nogometnega igrišča in takoj sem si predstavljal,
kako se tukaj igrajo otroci. Zjutraj pa
se na travi nabere mnogo rose, zaradi
česar zrak prijetno diši. Spomnim se,
kako smo v otroštvu hodili zelo daleč
od doma, da smo se lahko povaljali po
takšni tratici.
Potem, ko sem enkrat bil v Poljanah,
bi se želel tja vrniti še kdaj. Ko se spomnim na svoje občutke ob obisku v Poljanah, čutim spokojnost in umirjenost.
Kadar sem slabe volje in me preplavijo
emocije, si včasih poskušam predstavljati, da se nahajam v takšni vasici.
Takoj mi je lažje in postanem bolj odporen na pritiske sodobnega sveta.«
Aleš Šubic, Stanislav Kakorin;
Vir podatkov: Wikipedia
Foto: Aleš Šubic

jimi obiski v teh državah vedno ena
najzanimivejših, njena podrobnejša
obravnava pa bi zahtevala svoj članek
ali pa kar svojo knjigo.
Ponavadi mi pomemben del vtisa o
posamezni deželi predstavlja tudi potovanje tja in nazaj, še posebej kadar
gre za dolge medcelinske lete. Ob zadnjem obisku Kazahstana mi je povratek močno popestril islandski vulkan,
saj sem moral popolnoma spremeniti
potovalni načrt. Po začetni zmedi ob
odpovedi leta proti Frankfurtu vseeno
poletim proti Istanbulu in nato predvidoma proti Zagrebu, v resnici pa na
'prisilne počitnice' v Rim. Imam res
srečo. Let se začne ob sedmi uri zjutraj,
kar pomeni, da bomo čez prostranstva
Centralne Azije leteli podnevi in se bo
zelo veliko videlo. In res. Kmalu po
vzletu se na jugu, na meji s Kirgizijo,
pojavi zasnežena veriga visokih gora
Tianšana (kitajsko: nebeško višavje), ki
skupaj s Pamirjem predstavlja naravno
mejo med Centralno Azijo in preostalim delom Azije. Škoda, da sem na napačni strani aviona, ampak na vsake toliko časa mi preko sosedov, ki skoraj vsi
gledajo skozi okna, vseeno uspe ujeti
čudovit razgled. Po kakšni uri leta se
pod nami pojavi široka reka, ki vijuga
v neskončnost. Skoraj zagotovo gre za
enega dveh glavnih centralnoazijskih
veletokov Sir Darjo. Tukaj nekje proti
jugu mora biti Uzbekistan. Reka vijuga
po stepah in puščavah, vedno pogosteje pa se v pokrajini okoli nje pojavljajo bele lise, verjetno posušena slana
jezera. Spomnim se na žalostno usodo
nekdaj ogromnega Aralskega jezera,
preko katerega prav tako verjetno letimo. Danes je jezero zaradi namakanja
iz njegovih pritokov močno skrčeno,
okoli njega pa se širi slana puščava.
Občasno se od nekod pojavi cesta oz.
bolje rečeno potovalna smer v obliki
bolj ali manj ravne črte, ki se ponekod
razcveti na cel kup obvozov. Očitno
pot sčasoma postane preveč dotrajana, pa traso urežejo na novo, znova
in znova. Po nekaj urah leta se na tleh
pokažejo obale Kaspijskega morja in
s tem se počasi približujemo zahodni
meji Kazahstana. Sledi še rusko ozemlje severno od Kavkaza (tu nekje je
tudi zloglasna Čečenija) ter polet čez
Črno morje in Turčijo in pristanemo v
velikanskem Istanbulu, ki na meji med
Evropo in Azijo predstavlja eno glavnih
tranzitnih točk za lete v večja mesta
ene ali druge celine.

Stanislav Kakorin – Kazahstanec v poljanskih hribih
Vaščan
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Naši dosežki in podvigi

MARATONEC
Zgodba zmernega rekreativca
Začelo se je. Vzdušje enkratno,
gneča nepopisna. Za opravljanje zadnje ”male potrebe” pred štartom je
potrebno dolgo čakanje v vrsti. Nekdaj najboljši sosed, danes pa župan
naše prestolnice je dal znak za začetek. Občutki tudi dobri, adrenalina ob
atomski glasbi in bučnemu navijanju
tudi na pretek. Preventivno začenjam
malce bolj v ozadju, da ne bom plačal
davka zaradi prehitrega začetka. Prvi
krog (21km) je potrebno preteči tam
nekje okrog 1h 38min – 1h 40min, tako
da ostane še moči za drugega. Kmečka logika seveda. Začetni tempo je kar
pravi, okrog 4min 45s na kilometer.
Počasi prehitevam tiste, ki so precenili svoje sposobnosti, pa takšne, ki
ne sodijo v prve štartne ”bokse”. Kar
nekaj Poljancev srečam, pa tudi ostalih
poznanih tekačev. Počutje je odlično,
celo predobro, zato sem povsem sproščen in nagovarjam in pozdravljam vse
po vrsti. Na 10 km je čas 47:30, točno
po planu. Kmalu me preseneti Aleš,
naš interni rekorder s 3h 22min, tokrat
v vlogi fotografa. Letos se ni pripravil
na maraton. Videti je kar zaskrbljen,
da bo ob rekord. Podhod na Drenikovi
ulici. Tukaj sem lani, ob prvem resnejšem teku v življenju (21 km), imel občutek da sem v hribih, letos klanca ni
opaziti. Odlično. Naprej do Dunajske in
proti zaključku 1. kroga. Žeje ni, lakote
tudi ne. Vzdušje je fantastično.
Foto: Aleš Šubic

Začela se je skoraj pred dobrim letom
dni. Malo v šali, malo zares sem nekaterim tekaškim prijateljem obljubil, da
bom pretekel maraton, če se bosta
zgodili dve stvari. In sta se. 18. november 2009: Slovenija se je z zmago nad
Rusijo uvrstila na svetovno prvenstvo v
nogometu. 18. februar 2010: Petra Majdič je osvojila olimpijsko medaljo v smučarskem teku. Če je zmogla Petra s polomljenimi rebri, potem zmorem tudi
jaz. Čeprav vem, da preteči maraton ni
mačji kašelj, ampak obljuba dela dolg.
Zadeve nisem kaj preveč resno vzel,
celo malo sem pozabil na obljubo. Tekaški treningi so sicer potekali nekajkrat tedensko, enkrat v okviru sekcije,
ostalo pa bolj v smislu nabiranja kilometrine. Pa me je na Visoškem teku konec
maja tekaški prijatelj Janez opomnil:
”Saj letos pa tudi ti greš na pravi maraton, a ne?” Hm, izgleda, da ni pozabil,
očitno bo potrebno zares poprijeti za
delo. Maraton pač ni enostavna stvar,
seveda, če ga želiš preteči in ne zgolj
prehoditi. Sploh pa ni enostavna stvar
za tekača, ki ima v karieri za seboj zgolj
dva teka, in sicer dva mala maratona in
nič izkušenj z daljšimi teki. Ampak če
verjameš in si vztrajen, potem uspeh
skorajda ne sme izostati.
No, kljub temu se tekem nisem udeleževal. Le Mali kraški maraton spomladi in nič drugega. Na maraton v
Ljubljano bom šel, ostalo pa me ne
zanima, sem si govoril. Ja, tečem zase,
zaradi lastnega užitka in ne zaradi
tekmovanj in posledično rezultatskih
ciljev. Ko enkrat dosežeš solidni nivo
rekreativnega tekača in ti ni problem
preteči 15, 20 kilometrov v zmernem
tempu, takrat tek postane čisti užitek.
Neokrnjena narava, namesto slušalk v
ušesih poslušanje ptičjih koncertov ter
širok izbor poti za trening v naši prelepi Poljanski dolini. Nenadoma ti tek postane način življenja. Tek za rekreacijo
in zdravo preživljanje prostega časa.
Tako so minevali dnevi, tedni in vse
hitreje se je približeval dan 15. Ljubljanskega maratona, 24. oktober 2010. Pripravljen ali ne, spočit pa vsekakor,
predvsem po zaslugi prehlada, ki se mi
je vlekel zadnja dva tedna. Ravno v nepravem času. Dovolj izgovorov, takšno
razmišljanje mi ne bo pomagalo.

Gašper Debeljak na 15. Ljubljanskem
maratonu

Na žejo in lakoto sem pozabil. 1. krog
je zaključen, čas 1h 37min in še nekaj
sekund. Po planu. Sedaj pa še enkrat
ponoviti vajo in maraton bo premagan.
Iz evforije in navijanja se v trenutku
znajdem skoraj sam. Pred sabo vidim
tri, mogoče štiri tekače, gledalci so večinoma tudi že odšli. Ustavim se, popijem
gel in kar nekaj vode. Noge so nenadoma postale težke, glava se je naveličala.
Najrajši bi kar obrnil. Ne, ne, nisem zato
tukaj, še 19 km in bom v cilju. Dolgih 19
km. Toda gel učinkuje. Tempo je med
4:30 in 4:40, počutje zadovoljivo. Vse
do 30 km. Pred seboj vidim znova številne navijače in v evforiji drugič prečkam
Celovško cesto. Takrat pa kot strela
z jasnega, močan krč v obe stegenski
mišici. Naenkrat in zelo, zelo močno.
Nepredstavljivo. Glede na to, da me krč
do sedaj še nikdar ni obiskal, nisem niti
vedel kako in kaj. Ustavil sem se za kakih
5 minut, niti hoditi nisem mogel. Potem
je popustilo in sem počasi odtekel dalje.
Počasneje, v tempu okrog 5min na kilometer. Lepo počasi, sem si rekel, saj
bo, 12 km bom pa že še pretekel. Pa se
je spet vrnil, že pri Najboljšem sosedu.
Zopet sem se ustavil, okrepčal in počakal, da mine. Maratonci so me veselo
prehitevali, že zdavnaj sem se sprijaznil,
da s kakim rekordom okrog 3h20min
ne bo nič. Sedaj je potrebno priti v cilj.
Sedaj vem, ko pride krč, sledi hoja, ko
popusti, pa tek. In tako, brez težav, v
malce počasnejšem tempu so kilometri
hitro kopneli. Prav zares. Kaj kmalu sem
šel nostalgično še drugič mimo propadajoče bežigrajske sramote, še malce
hoje in finiš zadnja 2 km. V cilj pridem v
pravem tempu, spočit, pozdravljam navijače. Seveda, regeneracijo sem delal
že zaključnih 12 km.
Kljub vsemu. Prvi maraton je pod
streho, čas 3h 39min 26s pa je tudi v
redu. Za tak obseg treninga celo odličen. V cilju občutim veliko zadovoljstvo, za trenutek sem kar ponosen sam
nase. In na zelo številne moje navijače
ob progi in predvsem v cilju. Cilj je dosežen. Presežen. Jutri je nov dan, nov
trening in nov tek. Tokrat spet zgolj za
užitek. Ampak 15. Ljubljanski maraton
mi bo ostal v trajno lepem spominu.
Ker prvega ne pozabiš nikoli…….
Gašper Debeljak
Vaščan
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TRETJEŠOLCI OŠ POLJANE IN PŠ JAVORJE SMO BILI
OD 22. 11. 2010 DO 26. 11. 2010 V ŠOLI V NARAVI V
DOMU MEDVED NA MEDVEDJEM BRDU
V ponedeljek smo se pripeljali na
Medvedje Brdo. Tam so nam razkazali
vse sobe. Vsak dan smo imeli jutranjo
telovadbo, zvečer pa nam je učiteljica
prebrala pravljice. Zelo smo se zabavali
z vsemi stvarmi, ki smo jih počeli. Všeč
mi je bilo, ko smo plezali po plezalni
steni. Najbolj zanimivo je bilo videti od
medveda Štefana brlog in opazovati
živali, ki so nam jih pokazali v domu.
Tekmovanje v skupinah mi ni bilo všeč,
ker smo bili predzadnji. Pri vsaki mizi
smo imeli dežurnega učenca. Učitelji in učiteljice na Medvedjem Brdu so
bili zelo prijazni. Kuharice so pripravile zelo dobro hrano. V četrtek zvečer
smo imeli poslovilni večer z zabavo. V
petek zjutraj nas je presenetil sneg. Z
avtobusom smo se odpeljali domov. V
šoli naravi sem zelo uživala in bom še
kdaj šla.
Taja Rupar, 3. a
Najprej smo si ogledali okolico Medvedjega Brda. Na Medvedjem Brdu
smo se naučili veliko o naravi. Prvi dan
smo bili vremenoslovci in ugotavljali,
v katero stran piha veter. V jedilnici
smo izdelovali vetrnice. Po zajtrku smo
pospravljali sobe. Vsak dan smo imeli
ocenjevanje sob. Na sprehodu so nam
učitelji pokazali, kako ljudje onesnažujemo naravo. V učilnici smo izdelali
vodni filter. Pogovarjali smo se o kompasu. V naravi smo se naučili poiskati
sever. Učili smo se o soncu in zvezdah. Pogovarjali smo se o gozdnem
bontonu in odnesli smo hrano živalim
v gozd. V prostem času smo imeli veliko dejavnosti: orientacija, streljanje
z lokom, štafetne igre, plezanje po
plezalni steni, igrali smo med dvema
ognjema. Zvečer so nam učiteljice pregledale dnevnik, pred tem pa smo vadili poštevanko.
Anja Štravs, 3. a
Na Medvedjem Brdu smo se imeli
zelo lepo. Tam smo plezali, streljali z
lokom, se spustili po toboganu, šli v
dolino Pikelco na daljši pohod, se šli
orientacijsko igrico in še veliko zanimivega. Imeli smo tudi večerne dejavno-

sti. V dolini Pikelci smo videli značilen
notranjski kozolec, dogajališče risanke
Telebajski in iztok potoka Pikelščica.
Najbolj mi je bilo všeč plezanje in lokostrelstvo. Pri večernih dejavnostih smo
šli opazovat zvezde, vendar smo videli le eno zvezdo. Imeli smo tudi igre z
žogo. Zadnji dan smo imeli poslovilno
zabavo. Šli smo se nekaj smešnih igric.
Na koncu smo še plesali. Zvečer smo si
še kupili spominke.
Nejc Marolt, 3. a
V ponedeljek smo se odpravili na
Medvedje Brdo, kjer smo imeli šolo
v naravi. Tam sem se imela zelo lepo.
Naučila sem se veliko zanimivih stvari. Izdelovali smo vetrnice in podobe
ljudi. Preizkusili smo kompas. Streljali
smo z lokom in se naučili veliko o naravi. Učiteljica nam je povedala, da
Zemlja potrebuje za pot okrog Sonca
365 dni. V sredo mi je bilo slabo, tako
da nisem šla na pohod. Isti dan smo se
veliko pogovarjali o gozdu. V četrtek
smo plezali, po počitku pa smo imeli
orientacijo. Hrana v šoli v naravi se mi
je zdela dobra. Šola v naravi mi je bila
zelo všeč.
Maša Mohor, 3. a
Letos novembra smo bili učenci
tretjih razredov na Medvedjem Brdu.
Imeli smo se zelo lepo. Vstajali smo
okrog sedme ure zjutraj. Najprej smo
telovadili, nato zajtrkovali in potem še
pospravili sobe. Dopoldan smo imeli
različne dejavnosti. Šli smo na pohod
v dolino Pikelco, kjer smo videli škrata
Berta. Videli smo divje odlagališče in izdelovali vodne filtre. Po dopoldanskih
dejavnostih smo imeli kosilo. Popoldan so spet sledile različne dejavnosti.
Meni je bilo najbolj všeč lokostrelstvo,
plezanje in živali iz Doma Medved. Po
večerji smo imeli prosti čas, ki smo ga
porabili za družabne igre. Zadnji večer
smo imeli zaključno prireditev s plesom. Ta šola v naravi mi bo ostala v
lepem spominu.
Jaka Košir, 3. a

Na Medvedje Brdo smo se odpravili 22. 10. 2010. Odpeljali smo se z avtobusom. V sobi sem bil s Samotom,
Nejcem in Aljažem. Vse dejavnosti, ki
so tam potekale, so mi bile všeč. Najbolj všeč pa mi je bilo lokostrelstvo
in plezanje. Pri lokostrelstvu smo se
učili, kako se pravilno stoji in strelja.
Pri plezanju na veliki steni pa smo bili
privezani okoli pasu, da se nam ni kaj
zgodilo. Večkrat smo odšli na sprehod
v gozd. Vsak dan smo pisali dnevnik,
kaj smo počeli. Vadili smo tudi matematiko. V četrtek zvečer smo imeli
tudi disko. Bilo je zelo lepo. Zadnji dan
smo po kosilu gledali risanke. Presenetil nas je tudi sneg, zato smo domov
prišli pozneje.
Tim Božič, 3. b
Tudi letošnji tretješolci iz Poljan smo
odšli za pet dni v šolo v naravi na Medvedje Brdo. Vsak dan smo imeli po
štiri dejavnosti: pohodi, štafetne igre,
razne delavnice, opazovanje zvezd,
lokostrelstvo, plezanje in še kaj bi se
našlo. Najbolj všeč mi je bilo plezanje
in lokostrelstvo. Zelo smo uživali. Vstajali smo ob sedmih. Imeli smo zajtrk,
dopoldansko malico, kosilo in večerjo.
Ob večerih smo igrali karte Črni Peter.
Bilo mi je tudi malo dolgčas po domu.
Obiskat nas je prišla tudi ravnateljica
naše šole. Spat smo hodili zelo utrujeni
okrog desetih.
Nika Peternel, 3. b
V ponedeljek smo se odpeljali v šolo
v naravi na Medvedje Brdo. Tam je
velik dom za različne šolske dejavnosti. Zraven doma je igrišče in plezalna stena. Najprej so nas razporedili
v sobe, kjer sta bila po dva pograda.
Vsaka soba je imela kopalnico in stranišče. Zjutraj smo vstali ob sedmi uri in šli
teč na igrišče. Po zajtrku smo po skupinah imeli različne dejavnosti: plezanje,
lokostrelstvo in pogovore o okolju in
Zemlji. Večkrat smo imeli pohode. Vsak
dan smo se učili nekaj novega. Zvečer
smo odšli opazovat nebo in zvezde.
Po večerji smo pisali dnevnike ali pa
smo kartali. Enkrat smo imeli zabavo s
Vaščan
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plesom. Zelo smo se zabavali, ko smo
se po toboganu spustili v igralnico. V
petek smo se odpeljali nazaj domov v
zasnežene Poljane.
Tadej Habjan, 3. b
Dolgo časa sem se že veselil odhoda v šolo v naravi. V ponedeljek smo
komaj dočakali avtobus, ki nas je od-

peljal na Medvedje Brdo. Med vožnjo
smo občudovali pokrajino in se menili, kaj vse bomo počeli na Medvedjem
Brdu. Ob prihodu nas je sprejela prijazna gospa, ki nam je razkazala dom in
prostore, v katerih smo spali. Namestili
smo se po posteljah in jih oblekli. Na
sprehodih in pohodih smo raziskovali
okolico doma. Vsak dan je bil vesel in
razigran. Kuharice so kuhale dobre jedi

NARAVOSLOVNI DAN ZA 2. RAZRED - OD ZRNA DO
KRUHA – KMETIJA PR' MRAK ŽIROVSKI VRH
V hlevu smo videli živali. Krtačili smo ponija. Pekli smo
kruh. Ogledali smo si veliko starega orodja. Gospodar nas je
peljal z vozom, v katerega je vpregel dva konja. Malicali smo
kruh z maslom in marmelado. Na koncu smo se sprehodili
do bližnjega gozda in nabirali kostanj.
Ana Debeljak, Maja, Jure, 2.a

zato smo večinoma vse pojedli. En dan
smo streljali z lokom. To mi je bilo zelo
všeč. Najprej smo imeli vajo, potem pa
še tekmovanje. Bil sem tretji v tekmovanju, zato sem bil zelo vesel. Zadnji
dan smo se pripravljali za pot domov. V
petek je pričelo snežiti, zato smo z vrnitvijo v Poljane malo zamujali, vendar
smo se srečno vrnili domov.
Daniel Malovrh, 3. b

TEHNIŠKI DAN - NOVOLETNA DEKORACIJA
Ustvarjali smo voščilnice, smrečice in košarice. V šolo smo
prinesli cik – cak škarje in lepilo UHU. Jaz sem na košarico
narisala jelenčka. Iz aluminijaste folije sem izrezali smrekico
in jo nalepila na voščilnico.
Manica Demšar, 2.b

TEHNIŠKI DAN ZA 2. RAZRED – UČIM SE ŠIVATI
NARAVOSLOVNI DAN ZA 2. RAZRED V
ARBORETUMU VOLČJI POTOK
Videli smo veliko različnih rož. Veliko smo se sprehajali.
Hranili smo ribe. Reševali smo učne liste in spoznali veliko
dreves. Videli smo različne vrste vrtnic. Gospa je rekla, da če
je veliko želoda, je tisto leto veliko snega.
Tine, Jernej, Blaž Stržinar, 2.a

Poslušali smo pravljico Šivilja in škarjice. Ko je bilo konec
pravljice, smo se lotili šivanja. Za vajo smo na blago prišili
dva gumba, potem pa smo začeli delati mušnico. Bilo je zelo
zabavno.
Maja Trobec, 2.b

TEHNIŠKI DAN ZA 2. RAZRED – UČIM SE ŠIVATI
Najprej nam je učiteljica prebrala zgodbico o Krojačku
Hlačku. Nato smo pripravili pripomočke za šivanje. Za vajo
smo dva gumba prišili na manjši košček filca. Naš glavni izdelek pa je bila mušnica iz rdečega filca. Nanjo je vsak prišil
7 belih gumbov. Ko smo šivali gumbe, nam je bilo zelo všeč.
Učiteljica nas je fotografirala.
Ana Stanonik, Meta, Klementina

PADALSTVO
Imeli smo delovno soboto. V telovadnici so nam predstavili, kako se leti s padalom. Bilo je zelo dobro. Predstavili so
nam veliko zanimivih stvari. Padalci imajo posebno opremo
za letenje s padalom. Izdelovali smo papirnata letala, ki smo
jih potem spuščali. Bilo mi je zelo všeč.
Larisa Pintar, 2.b
Vaščan
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POMAGAMO LJUDEM

POMOČ OTROKOM V AFRIKI

Z vodo varčujemo
in manj onesnažujemo.
Z elektriko varčujemo,
da manj energije porabimo.

Ko zjutraj vstanem,
oči si pomanem.
Zobe si umijem,
z vodo varčujem.

V knjižnico peš hodimo
in brez avtomobilov se vozimo.
Tako manj onesnažujemo,
saj manj potujemo.

S kolesom v šolo
odpravim se zdaj
in po šoli veselo nazaj!

Veliko dreves posadimo
in nič odsekamo.
Ljudem pomagamo,
druge ljudi pozdravljamo.
                                         
Tanja Košir in Vesna Mudri, 5.b

Popoldne trening imam,
lačen sem, a kruha ni,
hitro peš v trgovino se odpravim,
da lakoto odpravim.
Po treningu zelo mi je vroče,
a ne vem, kaj mama hoče.
Stuširam se hitro,
da vode ne porabim veliko.

POMAGAM JAZ, POMAGAŠ TI,
POMAGAMO MI VSI

Zvečer se v pižamo oblečem,
in uniformo slečem,
vode ne porabim veliko,
ko zobe si umijem.

Tam v daljni Afriki živeti je težko,
tam v daljni Afriki še vode nimajo.
Zato pomagam jaz, pomagaš ti, pomagamo mi vsi.

Hitro v posteljo skočim,
se v odejo zavijem,
ker v sobi ne grejem.

Res, da Afrika revna je celina,
skupaj prebivalci velika so družina.
Dan za dnem koze pasejo
in manjate zidajo.

Sabina, Eva, Nika, Katja, 5.a

Zdaj vsi jim bomo pomagali,
kup denarja skupaj zbrali.
Vode , hrane in vsega, da srečna bo vsa Afrika.
Pomagam jaz, pomagaš ti, pomagamo mi vsi.
Patricija Raztresen, 5.a

Vaščan
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VSI SVETI MOŽJE

DRAGI TRIJE DOBRI MOŽJE

ZIMA IN DOBRI MOŽ

Miklavž darila nosi,
vsem pridnim otrokom jih znosi.
Vsi so že veseli,
še posebej sosedova Neli.

Ta mesec bo najlepši,
za otroke najsrešnejši.
Sneg pobelil bo vasi,
Miklavž vse nas obdari.

Zima je kot beli list
v knjigi časa, bel in čist.
Ko knjigo belo jaz odprem,
veliko lepega izvem.

Zdaj pa nese že Božiček
in želim si nov voziček.
Skozi dimnik že leti moje darilo,
pod jelko je že vse veselo.

Božiček prinesel bo darila,
da shramba se ne bo spraznila.
In Dedek Mraz cel kup igrač,
da vesel bo novoletni čas.

Za praznike vso noč po vasicah hodiš,
podnevi po trgovinah blodiš.
Vsako noč jaz gledam te,
ko s sanmi pripelješ se.

Na koncu pa še Dedek Mraz,
veselim se tudi jaz.
Dedek Mraz odnese zimo
in prinese nam pomlad!

Novoletno jelko okrasimo,
in si lepe želje zaželimo.
Da zdravja polno bo in veselja,
sreča, radost naj vas spremlja.

Zima te vsako leto vzame s seboj,
na dolg pohod okol, okol.
Ko pride naslednje leto,
spet se vidiva in
praznike praznujeva.

Vsi možje so že odšli,
veselim se jih naslednje leto,
ko bodo spet prišli!!!!!

Aleksandra Logar, 5.b

Urška Dolenec, 5. b

Maša Stanonik, 5.b

SVETI MIKLAVŽ
SVETI MIKLAVŽ

SV. MIKLAVŽ

Ti mi vsako leto kaj prineseš
ali koga v pekel odneseš.
Dobri angeli te spremljajo
in ti pomagajo.

Oj, Sv. Miklavž,
kdaj prideš spet k nam,
veš sem pridna res bila,
prosim, prosim, prinesi mi darila vsa!

Zvečer se v hišo priplaziš
in darila razdeliš.
Vse si spretno zapisuješ
in z darili nas zasuješ.

Hitro, le hitro odnesi mi to pismo
in darila mi prinesi vsa,
vesela te bom zelo,zelo,
le hitro, hitro!

Pridni otroci se vesele,
saj darila od tebe dobe.
Vsi že komaj čakamo,
da te končno dočakamo!

Z bratom sva se odločila,
da papagaja bova zdaj dobila,
pa jajčka bova pazila,
da iz njih se mala papagajčka izvalila.

Brigita Ferlež, 5.a

Oj, Sv. Miklavž,
kdaj prideš spet k nam,
veš sem pridna res bila,
prosim, prosim, prinesi mi darila vsa!

Sveti Miklavž,
to leto boš spet
prišel v našo vas.
Vsi te čakamo težko,
pridi k nam,
vse je že pripravljeno.
Otroke ti obdaruješ,
za njihovo pridnost
se jim oddolžuješ.
Z darili jih obdaruješ,
ter jih imaš rad,
seveda pa greš potem
nazaj spat.
Ajda Marolt, 5.a

Katja Lavtar, 5.a

Vaščan
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JAVORJE ZA DOBRODELNOST
Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, je gotovo eden
najbolj priljubljenih svetnikov. S posebnim veseljem ga pričakujejo otroci, ko na
večer pred svojim godom hodi po domovih in jim prinaša darove - pridne nagrajuje, poredne pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, parkeljnov. Podoba tega
prikupnega svetnika v nas močno oživi predvsem v predprazničnem decembrskem času.
Sveti Miklavž nam ostaja v spominu predvsem skozi zgodbo o treh zlatih jabolkih, ki jih je podaril revnim dekletom, da so se lahko poročila. Letos se je zgodba na poseben način dotaknila tudi učencev PŠ Javorje in malčkov tamkajšnjega
vrtca, ki so skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicama pripravili izdelke za prvi dobrodelni Miklavžev sejem.
Voščilnice, praznični okraski, nakit, rutke in drugi unikati so bili naprodaj v nedeljo, 5. decembra dopoldne. Za polno bero, zbranih je bilo namreč skupno nekaj
več kot 900 eur, se moramo na tem mestu zahvaliti vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi sejma: OŠ Poljane, gospodu Cirilu Isteniču, javorskemu župniku ter PGD Javorje. Hvala vsem Javorcem, ki so s svojimi pozitivnimi sporočili in
seveda z denarnimi prispevki pripomogli k temu, da je 1. dobrodelni Miklavžev
sejem resnično uspel v vseh pogledih.
Zbrana sredstva bodo svoje mesto našla v šolskem skladu OŠ Poljane, ki je namenjen finančno šibkejšem učencem naše šole, delček bomo porabili za poravnavo nastalih stroškov, nekaj pa za nagrado vsem pridnim rokam, ki so ustvarjale
izdelke.
Mateja Tušek

MOJA ZIMSKA PESEM
Bela starka zima
k nam je prihitela,
gore, hribe in doline,
vse v belo odela.
Vsi srečni in veseli
smo hitro pohiteli
se smučati po bregu,
se kepati v snegu.
A bela stara zima
od nas je odhitela,
ves sneg in radost
s sabo vzela.
(Žan Pelipenko, 5. r PŠ Javorje)

ISKRICE IZ VRTCA V JAVORJAH

MOJ MUCEK

Otroci iz vrtca v Javorjah so polni idej in domislic. Naj vam jih nekaj natresem.
• Smo na igrišču in v kotu imamo tudi vrtiček. Sadili smo čebulček in sejali solato. Naredili smo vrste in čebulček posadili v vrste. Žiga izjavi: ” Pri nas doma pa
čebula raste križem – kražem.”
• Sedimo v krogu in se pogovarjamo o gozdu, drevesih. Otroci se nikakor ne
morejo spomniti, kako se reče deblu drevesa. Skušam jim pomagati in rečem:
“Roža ima steblo, drevo pa… ” Stojalo”, se glasi odgovor.
• Blaž stoji pred umivalnikom in reče: »Jaz sem rokave že navihu, a se lahko
zdaj umijem?«
Večino otrok in odraslih pa je že preplavilo praznično vzdušje, ki ga prinaša
december.
Začelo se je s težko pričakovanim prihodom Miklavža. Izdelali smo velik plakat,
narisali Miklavža, ga lepo pobarvali, spodaj pa narisali toliko krogcev, kot je še
dni do praznika. Vsak dan smo prečrtali enega, v ponedeljek pa smo z veseljem in
žarečimi očmi pripovedovali, kaj vse nam je prinesel.
V decembru nam res ne bo dolgčas. V vrtec bomo povabili dedke in babice ter
jim pripravili kratek program. Okrasili in zaplesali bomo okrog novoletne jelke, si
ogledali lutkovno predstavo, ki nam jo pripravljajo naše učiteljice in vzgojiteljici.
Učenci , ki obiskujejo 4. in 5. razred, nam bodo prebirali božične zgodbe, poslušali
in zaplesali bomo ob zvokih harmonike, ogledali si bomo kakšno lepo risanko,
izdelali okraske za novoletno jelko…
Veselimo pa se tudi bližajočih praznikov, ko bomo doma skupaj z domačimi, in
upamo, da bo ostalo še toliko snega, da se bomo lahko naužili zimskih radosti.
Na snegu res uživamo.
Vzgojiteljica Tončka Dolenc

Jaz imam pa mucka,
Miško mu je ime,
nagajiv je mucek,
mleko v slast mu gre.
Na senu spi,
miši rad lovi.
Kamenčke mu mečem,
on jih ulovi,
včasih jih ujame,
včasih pa zgreši.
Mjav, mjav, mjav.
Miško je ta prav.
(Erika Kos, 3. r PŠ Javorje)
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Spoštovani bralci Vaščana!
Po 36 letih obstoja se je Vaščan znašel na eni svojih največjih prelomnic. Odstop dosedanjega uredniškega odbora, ki mu je
sledilo neuspešno iskanje novega, je še dodatno spodbudil potrebo po razmisleku o smislu nadaljnjega obstoja v konkurenci
številnih drugih publikacij. Pri odločanju o nadaljnjem obstoju in morebitnem novem konceptu Vaščana bo vsekakor potrebno
upoštevati tudi dileme, nakazane v uvodniku. Da bo kakršnakoli dokončna odločitev res posledica jasnega razmisleka in ne izključno pomanjkanja časa in volje za urejanje, je za tokratno številko poskrbel začasni uredniški odbor. Zelo verjetno bo Vaščan
nadaljeval svojo pot tudi v prihodnje, možno pa je, da bo naslednja številka izšla šele ob koncu naslednjega leta.
Že v prejšnji številki ste lahko prebrali poziv k sodelovanju pri nastajanju Vaščana. Odziva ni bilo, še vedno pa ste vabljeni, da
nam sporočite svoja mnenja in predloge. Mnenja lahko pošljete na e-poštni naslov kspoljane@volja.net ali na poštni naslov KS
Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane.
Začasni uredniški odbor Vaščana

Vaščan, glasilo krajevne skupnosti Poljane. Naklada 700 izvodov. Uredniški odbor: Aleš Šubic (v.d. odgovornega urednika),
Danica Albreht, Tone Debeljak, Bernarda Jesenko Filipič, Milena Sitar, Jaka Šubic. Lektoriranje: Milena Sitar. Fotografije:
Izidor Jesenko, Aleš Šubic. Fotografija na naslovnici: Nika Jesenko. Oblikovanje ovitka: Izidor Jesenko. Prelom, oblikovanje
in grafična priprava: Irma Jesenko. Tisk: PRO GRAFIKA d.o.o., Spodnje Bitnje
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Foto: Izidor Jesenko

