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• Obeležili smo 25-letnico države
• Z revizijo odkrili netransparentno poslovanje STC Stari vrh
• Preplastili več odsekov državnih in občinskih cest
• Tekačica Jerneja Homec druga na 106-kilometrski preizkušnji
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Iz županovega
dnevnika
• 1. 6. – Sestanek
na DRSI: pogovori o preplastitvah državnih cest,
rekonstrukcijah
odsekov Trebija–
Sovodenj, Gorenja vas–Todraž in
o dopolnitvi table
v Škofji Loki pri
odcepu za obvoznico Poljanska dolina v
rjavem okviru. Beseda je tekla tudi o mostu
Medno in obnovi ceste Jeprca–Ljubljana.
• 6. 6. – Na povabilo direktorja sem
si ogledal proizvodnjo oken v Jelovici,
pogovor je bil tudi o menjavi zemljišč za
bodočo cesto do zdravstvenega doma v
Gorenji vasi.
• 10. 6. – Na Večeru slovenskih viž v
narečju v Škofji Loki; zmaga je spet odšla v
Poljansko dolino. Čestitke Ravbarji in pisec
besedila David Mohorič.
• 14. 6. – Na skupini za pomoč starejšim
na Sv. Andreju, ki ga organizira Območno
združenje RK Škofja loka.
• 15 .6. – Pomemben sestanek na MOP.
Za RŽV sva z direktorico izvedela, da so
predvidena sredstva za nadaljevanje sana
cije Boršta. Pri izvajanju del ob poplavni
varnosti Poljan gre po projektu naprej do
gradbenega dovoljenja.
• 18. 6. – Letošnje leto sem desetič
premagal Gorski maraton štirih občin, ki je
dolg 42 kilometrov in ima še 2800 metrov
vzponov in spustov …
• 20. 6. – Na izlet v Snovik sem peljal
najboljše učence letošnjega šolskega leta.
• 21. 6. – Sprejel sem najuspešnejša tekmovalca Karate kluba Ronin, Aleša Čadeža
in Matica Proja, ter trenerja Jurija Šubica.
Čestitke in uspešno naprej!!!
• 22. 6. – Pri Sveti maši in na prireditvi ob
25-letnici naše države v Poljanah; osrednji
gost in govornik je bil takratni minister za
obrambo g. Janez Janša.
• 24. 6. – Pri Sveti maši in na prireditvi
ob 25-letnici naše države v Gorenji vasi,
kjer sem bil tudi osrednji govornik. Poudaril sem, da so se naši predniki že pred
stoletji tudi borili za lastno državo, vendar
okoliščine in enotnost nam niso bile naklonjene …
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Uvodnik
Drage bralke, spoštovani bralci!
Pred vami je še zadnja številka pred jesenjo.
Prihodnji mesec Podblegaške ne bodo izšle, čas
počitnic in dopustov pač naredi svoje.
Dejstvo je, da kakršenkoli počitek ali dopust
potrebuje vsak. Nekateri ste si ga rezervirali že
takoj po novem letu, spet drugi spomladi, nekateri tik pred zdajci, in slednji morda ste o tem,
da potrebujete nekaj dni popolnega brezdelja
in odklopa, začeli razmišljati šele po kakšnem
napornem poletnem delovnem dnevu.
Morda kar preveč pozabljamo, da si vsaj
toliko kot si zaslužimo odgovorno in včasih
naporno delo, še bolj zaslužimo drobnih vsako
dnevnih užitkov in počitka, a kaj, ko se nam zdi,
da moramo postoriti vse in še več, biti vedno na
voljo in pripravljeni priskočiti na pomoč.
To me je spomnilo na blog prijateljice Anje
Intihar, ki se je v enem svojih zadnjih zapisov
spraševala o smislu življenja. Zaključek mi je bil
tako všeč, da ga z njenim privoljenjem objavljam

v nadaljevanju:
Razmišljam, če znamo ob malih užitkih
pustiti za sabo slabo vest, da zapravljamo čas
in denar, da nas bolj potrebujejo delo, družina,
stanovanje. Ura na teden, ki si jo vzamemo zase,
verjetno ne bo prinesla konca sveta. Še več,
morda bo udarila nazaj s širokim nasmehom,
dobro voljo, prepirom manj. Mogoče ne bo delovalo na vseh. A vsaj poskusiti je vredno.
Komaj čakam, da se podam iskat smisel
življenja v ležanje na plaži, z izklopljenimi
možgani in goro knjig. Ker preprosto ‘moram’.
Nobene bevskajoče čivave, samo teden dni
iskanja miru in truda si želim, da taisti smisel
prinesem tudi v realni, domači ponoreli svet.
Slaba vest se zaradi mene medtem lahko mirne
duše utopi v Jadranu.
Naj se – tudi vaša, pa četudi ne v Jadranu. Vmes
pa vam želim miren dopust, lepe počitnice in prijetno prebiranje poletnih Podblegaških novic!
Urednica Damjana Peternelj

Stik z županom

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, se prej
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/5183-100 in povejte, približno koliko časa boste
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne bo
treba čakati. Lahko se zgodi, da zaradi dopusta
ali neodložljivih obveznosti kljub napovedanim
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka: 23. septembra
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 9. septembra po elektronski
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na
naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova
lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!
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občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.
Fotografija na naslovnici: Matjaž Novak.
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Z 11. seje občinskega sveta

Za 17 točk dnevnega reda več kot pet ur seje

Višja oprostitev
komunalnega prispevka za investicije

Foto: Tina Dolenc

Občinski svet je potrdil tudi predlog pravilnika
o podrobnejših merilih in kriterijih za olajšave
plačila komunalnega prispevka za industrijske
in nestanovanjske kmetijske stavbe. S tem želijo
spodbuditi gospodarsko in kmetijsko dejavnost
v občini, zlasti zaposlovanje in odpiranje novih

Svetniki so potrdili podražitev vode z julijem.

delovnih mest. Več kot polovica delovno aktivnega
prebivalstva občine se namreč vozi na delo izven
območja občine, še posebej pa v občini primanj
kuje delovnih mest v gospodarstvu z višjo dodano
vrednostjo. Zato želi občina tudi z ukrepom delne
oprostitve komunalnega prispevka za investicije, ki
bi na območju občine ustvarila nova delovna mesta,
vzpostaviti primerjalne prednosti za investiranje v
gospodarstvo. Najvišja možna oprostitev plačila
odmerjenega komunalnega prispevka znaša 57
odstotkov, medtem ko je bila zdaj 40-odstotna,
vendar le za nestanovanjske kmetijske stavbe, za
industrijske pa se uvaja povsem na novo.

Dražja vodarina

Obravnavali in sprejeli so tudi predlog
pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne
vodovode, po katerem bodo lahko investitorji
v zasebne vodovode po objavi javnega razpisa
zaprosili za sofinanciranje 25 odstotkov vrednosti
investicije brez DDV. V letu 2016 je za ta namen v
proračunu občine rezerviranih 12.000 evrov.
Na dnevnem redu je bila tudi točka o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo. Občinski svetniki
so potrdili elaborat, po katerem so se s 1. julijem
spremenile obračunske cene storitev vodarine
in omrežnine. Cena vodarine se je zmanjšala
iz 0,6207 evra/m3 na 0,6069 evra/m3, cena
omrežnine pa se je pri števcu notranjih premerov
do vključno DN 20 povečala iz 3,1874 evra/
mesec na 4,4540 evra/mesec. To pomeni, da bo
družina, ki mesečno porabi 16 kubičnih metrov
vode, mesečno plačala 1,5 evra več.

Nove cone kratkotrajnega parkiranja

V Gorenji vasi in Poljanah bodo uvedli cone
kratkotrajnega parkiranja. Tak sklep so sprejeli
svetniki, saj je po izgradnji parkirišč pod Sokolskim domom in pred Kulturnim centrom Šubic
nastalo dovolj parkirišč za celodnevno parkiranje
za tiste delovno aktivne občane, ki z drugim prevoznim sredstvom migrirajo v sosednja zaposlitvena središča. Parkiranje bo še vedno brezplačno
na vseh parkiriščih na območju občine, le da bo
v conah kratkotrajnega parkiranja treba na vidno
mesto pod prednje vetrobransko steklo namestiti
parkirno uro z označenim časom začetka parkiranja ali to razločno zabeležiti na list papirja.
Do konca leta bodo tako v Poljanah uvedli
cone kratkotrajnega parkiranja pred videmskim
hlevom, ob Ločilnici pred Mercatorjem in do
šest parkirnih mest pred knjižnico in kulturnim
domom. Vsa ta parkirišča so v lasti občine.
Cone brezplačnega celodnevnega parkiranja pa
so na voljo pred Kulturnim centrom Šubic in
pred pokopališčem Poljane. V Gorenji vasi pa
bodo modre cone zagotovo na delu parkirišča
pred Mercatorjem, ki je v lasti občine. Interes za
vzpostavitev modre cone na njihovi parceli pa so

Do konca leta bodo med drugim v Poljanah
uvedli modre cone parkiranja pred videmskim
hlevom ...
izrazili tudi največji etažni lastniki poslovnega centra. Koliko parkirnih mest bo tako obsegala modra
cona na tem parkirišču, bo tako znano po prejemu
izjave upravnika poslovnega centra. Brezplačno
celodnevno parkiranje pa je še naprej možno na
parkirišču pod Sokolskim domom, kjer je 55
parkirnih mest, in na parkirišču za novo avtobusno
postajo ob gorenjevaški obvoznici. Nadzor nad prometnim režimom na območju con kratkotrajnega
parkiranja bo izvajal medobčinski inšpektor po
zaključenem postopku obveščanja občanov.
Foto: D. P.

Po uvodnih pobudah in predlogih so lahko
občinski svetniki iz prve roke slišali ugotovitve
in pojasnila revizijske hiše, ki je opravila izredno
notranjo revizijo poslovanja družbe STC Stari vrh
od leta 2006 do 2014. Poseben članek o tem objavljamo na strani 4, tako kot tudi članek o rebalansu
za 2016, ki ga lahko preberete na strani 5. V nadaljevanju seje so obravnavali in sprejeli osnutek
odloka o turističnih taksah v občini. Svetnike so
seznanili s statistiko nočitev turistov v občini in
plačilu takse, ki so jo ponudniki turističnih nastanitev dolžni zaračunati in nato odvesti na račun
občine. Leta 2013 so na občini zabeležili 7.500
nočitev, od katerih so plačali 4.500 turističnih
taks. Leto kasneje so od 6.600 turistov pobrali
4.500 taks, lani pa so od 7.000 turistov pobrali in
prenakazali 6.600 turističnih taks. Za spremembe
obstoječega odloka o turističnih taksah, ki je iz leta
2009, so se na občini odločili, ker ima nekatere
pomanjkljivosti glede načina vodenja evidenc za
goste, ki so turistične takse oproščeni, pomanj
kljive pa so tudi kazenske določbe. Zato so predlagali sprejem novega odloka. Ta med drugim tudi
določa, da lahko pristojni davčni organ od osebe,
ki sprejme turiste na prenočevanje, neodvedeno
turistično takso in neplačane zakonite zamudne
obresti prisilno izterja. Nadzor nad spoštovanjem
odloka izvaja medobčinski inšpektor, v osnutku
novega odloka pa je natančneje določena tudi
višina globe za tiste, ki ne pobirajo in nakazujejo
turistične takse, ne pošiljajo mesečnih poročil ali
ne vodijo ustrezne evidence gostov.

Foto: D. P.

Že dnevni red 11. seje Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane je s 17.
točkami narekoval, da bo to ena najdaljših sej. V dobrih petih urah so se med
drugim seznanili s potekom zapiranja Rudnika Žirovski vrh in s protipoplavnimi
ukrepi na območju Poljan, o čemer pa smo že pisali v naših prejšnjih številkah.

... v Gorenji vasi pa tudi pred Mercatorjem.

Odločali še o več drugih zadevah

Svetniki so se na seji seznanili tudi s predlogom Lokalnega programa za kulturo, ki je
podrobneje predstavljen na strani 7, in dali
soglasje k ponovnemu imenovanju Matjaža
Eržena za direktorja Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka. Kandidat izpolnjuje vse zahteva
ne pogoje in je tudi edini oddal prijavo na
razpis. Poleg tega so se svetniki tudi strinjali in
sprejeli izjavo, ki je potrebna za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče
Draga, s katero občine lastnice izjavljajo, da so
seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine,
ki so določene z zakonom. Ta določa, da nosi
občina stroške, povezane z deponijo, v deležu
8,24 odstotka. V nadaljevanju so odloku o
občinskem prostorskem načrtu dodali obvezno
razlago glede velikosti in oblikovanja objektov
terciarne in kvartalne dejavnosti ter objektov za
šport in rekreacijo. Na koncu pa so obravnavali
tudi promet z zemljišči, in sicer prodajo 100
kvadratnih metrov zemljišča, ki je opuščeno
javno dobro, v katastrski občini Dobje.
Naslednja seja občinskega sveta bo jeseni.
Tina Dolenc

3

STC Stari vrh

Izredna notranja revizija odkrila
netransparentnost poslovanja
Foto: spletna stran STC Stari vrh

Občinskim svetnikom je na zadnji seji predstavnica revizijske družbe Inštituta za
javno finančno pravo predstavila izsledke izredne notranje revizije družbe STC
Stari vrh in odgovorila na očitke o nepopolnem delu, ki so jih v pismu zapisali
nekateri člani nadzornega sveta.

Četudi so na Starem vrhu našteli 70 smučarskih dni, priznavajo, da imajo za sabo naporno
smučarsko sezono.
Občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, Prvi med nadzorniki
ki imata v STC Stari vrh skupno 77-odstotni
poročila ne komentira
delež, sta izredno notranjo revizijo naročili, da
Na izredni seji nadzornega sveta družbe, kjer
se preuči zakonitost in smotrnost poslovanja
družbe med letoma 2006 in 2014. Revizija je na so obravnavali revizijsko poročilo, pa ni bilo predterenu potekala od januarja do junija 2015, ko je sednika nadzornega sveta Cirila Aliča. Ta pravi,
revizijska družba Inštituta za javno finančno pravo da imajo lastniki gospodarske družbe pravico biti
izdala predlog poročila in pridobila pojasnila bivše seznanjeni z vsem, kar se v družbi dogaja, predodgovorne osebe družbe. Družbo STC Stari vrh so vsem z njenimi poslovnimi rezultati, trenutnim
doslej vodili trije direktorji. Matevž Demšar je bil stanjem ter možnostmi nadaljnjega poslovanja in
direktor od ustanovitve 1995 do novembra 2010, razvoja. Glede na nekajletne težave pri poslovanju
nato je to mesto do leta 2014 prevzel Pavle Logar. družbe STC Stari vrh sta se večinski lastnici družbe
Od novembra 2014 je za eno leto funkcijo vršilca občini Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka odločili
dolžnosti direktorja opravljal Janez Pelipenko, ki za revizijo podjetja. »Za izvedbo revizije sta izbrali
je bil novembra 2015 imenovan za direktorja in Inštitut za javno finančno pravo. Osebno menim, da
so izbrali ustanovo z ustreznimi strokovnimi referje na tem mestu še danes.
encami, ki ima veliko prakse, pozna mednarodne
standarde in je vešča svojega posla na tem področju.
Opozorili na kapitalsko neustreznost
Revizorji so izpostavili, da je družba že dalj Ugotovitve in podatki v revizijskem poročilu bodo
časa kapitalsko neustrezna, na kar bi moral(i) tudi nadzornemu svetu STC-ja olajšali delo pri
opozoriti nadzorni svet(i) v prejšnji sestavi, ki njegovih odločitvah. Odzivov na poročilo, tako
tako po mnenju revizorja ni(so) opravil(i) svoje- s strani nekaterih manjšinskih lastnikov kot tudi
ga dela (nadzorni svet v sedanji sestavi namreč obeh občin kot večinskih lastnic STC-ja trenutno
deluje šele od potrditve na zadnji skupščini, ki ne morem komentirati. Prav tako ne morem koje bila 19. maja letos). Sumov kaznivega dejanja mentirati, ali sta občini, naročnici te revizije, z
niso zaznali, so pa zaznali netransparentnost njo zadovoljni in ali sta pridobili pričakovane
poslovanja. Kot take označujejo vse transakcije, informacije,« pravi Alič.
Zatrjuje še: »Kot nadzornik skušam vestno
ki niso sledljive, torej nimajo pisnih sledi oziroma dokazil. Opozorili so tudi, da za obdobje od opravljati svojo vlogo, kar v tem zapletenem
primeru ni lahka naloga. Zavedam se, da je
2006 do 2010 manjka precej dokumentov.
Na dan seje občinskega sveta, na kateri je bila naloga nas nadzornikov, da lastnike seznanjamo
na dnevnem redu tudi predstavitev revizijskega in jih opozarjamo na nepravilnosti v družbi,
poročila, so vsi svetniki in revizor prejeli pismo odločanje in odgovornost za poslovanje družbe
nadzornega sveta, v katerem navajajo, da je re- pa v skladu s pravili delovanja prepuščamo
vizijsko poročilo zelo nepopolno in pomanjkljivo lastnikom in vodstvu družbe. Zato tudi komenter da precej strani manjka glede na osnutek tiranje tega poročila in ukrepov, ki bodo temu
poročila. Predstavnica revizorja, ki je bila prisot sledili, prepuščam njim. Prva izredna seja nadna na seji, je vse očitke zavrnila in jih pojasnila. zornega sveta STC Stari vrh, ki je obravnavala
Omenjeno poročilo so na seji obravnavali tudi revizijsko poročilo, je bila sklicana v času, ko
škofjeloški občinski svetniki, ki so po poročanju sem bil v tujini nedosegljiv, tudi na seji nisem
Dnevnika prav tako imeli pripombe glede obsega bil prisoten, ne poznam poteka razprave, zato
končnega poročila, nekateri pa so dejali, da so tudi vsebine zapisnika ne morem komentirat in
njihove ugotovitve zavite v celofan.
se od nje distanciram.«
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Naročnicama dali priporočila

Poročilo poleg ugotovitev pregleda stanja
podaja tudi ustrezna priporočila naročnicama
revizije – to je obema občinama – za izboljšanje
zanesljivosti računovodskega poročanja,
evidentiranja stroškov dela, izvajanja javnega
naročanja in konkretnejše opredelitve ravnanja
s tveganji ter priporočila za nenehno izvajanje
notranjih kontrol.
Za komentar smo zato prosili tudi župana
Milana Čadeža, ki je dejal, da so izsledki revizijskega poročila v okviru pričakovanj: »Revizija
poslovanja ni ugotovila kaznivih dejanj, na
določenih področjih pa je potrebno izboljšati
poslovanje. Posebej smo zadovoljni s temeljitostjo opravljene revizije, ki so jo pri obravnavi
na junijski seji pohvalili tudi občinski svetniki.«
Dodal je še, da bodo pozvali poslovodstvo k
izboljšanju poslovanja podjetja, in sicer na
področjih, ki jih je v priporočilih navedel revizor. »Prav tako pričakujemo, da se bodo v
navedene aktivnosti vključili tudi ostali lastniki,
vključno z malimi solastniki podjetja, da skupaj
dosežemo realizacijo danih priporočil.«

Pretekla sezona
je bila naporna in kratka

Rezultate poslovanja STC Stari vrh in načrte
za naslednjo sezono je pojasnil direktor družbe
Janez Pelipenko: »Za nami je zelo naporna
smučarska sezona, predvsem glede vremenskih
razmer in od njih odvisnih pogojev za pripravo
smučarskih prog. Sam rezultat ni tako slab, kot
smo sredi februarja pričakovali, saj je skoraj
neprestano deževalo, povprečna temperatura
pa je bila višja za štiri stopinje Celzija glede
na povprečje.« Našteli so 70 smučarskih dni,
saj se je smuka začela šele z januarjem, in še
to na umetnem snegu, po belih strminah pa je
vijugalo nekaj več kot 21.000 smučarjev.
Na vprašanje, s kakšnimi ukrepi nameravajo
izboljšati kapitalsko ustreznost, je direktor dejal: »Prvi ukrep za doseg kapitalske ustreznosti
je konverzija kredita Občine Škofja Loka iz
leta 2010 v kapital. Nato bo potrebno na vseh
področjih dela zmanjšati oziroma racionalizirati poslovanje in seveda učinkoviteje tržiti
smučišče, torej povečati realizacijo. Glede
dolgoročnih obveznosti se pogovarjamo z
največjim upnikom o predčasnem in skontiranem odkupu naših obveznosti.« Nadaljeval
je, da bo potem treba še občutno zmanjšati
dolgoročne obveznosti. »Z racionalnim poslovanjem pa nato lahko razmišljamo o izboljšanju
ponudbe (vlečnica za začetnike), povečanju
akumulacije za vodo za zasneževanje in nabavi
dodatne opreme za urejanje smučišča.« Bolje
morajo izkoristiti tudi polet no sezono. Nekaj
je bilo po njegovih besedah na tem področju
storjenega že lani, v prihodnje pa morajo to še
nadgraditi v skladu s finančnimi možnostmi.
Tina Dolenc

Rebalans

Proračun se bistveno ne spreminja
Z rebalansom za leto 2016 se sama višina proračuna bistveno ne spreminja.
Proračun se zvišuje za dobrih 100.000 evrov, in sicer na račun višjega stanja
sredstev na računu ob koncu preteklega leta, ter znaša 9.887.706,03 evra. So pa
nastale spremembe tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani.

Prihodki

Večje spremembe na prihodkovni strani so
predvsem povečanje prihodkov iz naslova dohodnine za dobrih 260.000 evrov in zmanjšanje
prihodkov iz naslova rente RŽV za dobrih
325.000 evrov, ker je bil del obveznosti za
leto 2016, ki izhaja iz sklenjenega protokola o
poplačilu obveznosti RŽV-ja do občine, s strani
RŽV-ja poravnan že 31. 12. 2015. Povečani so
prihodki režijskega obrata (za dobrih 44.000 evrov), ki pa se nanašajo predvsem na povečanje
prihodkov od vodarine in omrežnine. Zaradi
odložitve zaključka postopka izbire novega
koncesionarja za področje gospodarske javne
službe (GJS) oskrbe s pitno vodo se namreč
sedaj prihodki planirajo za celotno leto 2016.
Delno povečanje je tudi iz naslova višje cene
smeti.
Povečani so tudi kapitalski prihodki za
slabih 78.000 evrov zaradi predvidene dodatne prodaje poslovnega prostora v Todražu
in prodaje oziroma menjave nekaterih drugih
zemljišč.
Transferni prihodki so zmanjšani, skupno
za slabih 428.000 evrov. Od tega je zmanjšanje
prihodka iz naslova finančne izravnave za
222.000 evrov. Ministrstvo za okolje in prostor
bo za sanacijo plazu Laze in za cesto Karlovc–
Budl–Žirovski vrh (sanacija po poplavah iz
leta 2014) glede na ponudbe v okviru javnega

razpisa izbranih izvajalcev del namenilo skup
no 110.000 evrov manj, ker so bile ponudbe
izbranih izvajalcev nižje, kot so bili prvotni
projektantski predračuni. Izvzet pa je tudi
planirani prihodek Ministrstva za kulturo – za
dvorec Visoko v višini 104.000 evrov.
Tudi planirana donacija Gorenjskih lekarn
za investicijo v parkirišča pred zdravstvenim
domom letos ne bo realizirana, saj je bila
sklenitev dogovora o donaciji odložena na
prihodnje leto.

Odhodki

Na odhodkovni strani se predvsem
povečujeta postavki za nakupe in menjave
zemljišč na lokalnih cestah in javnih poteh (za
58.300 evrov) ter za ureditev regionalne ceste
Gorenja vas–Dobrava (za 45.000 evrov), in
sicer za nakupe zemljišč, potrebnih za izgradnjo
pločnikov in avtobusnega postajališča ob rekonstrukciji ceste, ki jo bo v prihodnosti izvajala
DRSI. Odhodki za splošne in posebne socialne
zavode se povečujejo za 34.000 evrov, glavnina
povečanja se planira za povrnitev plačanih
oskrbnin iz preteklih let Občini Škofja Loka za
našo občanko. Povečujejo se tudi predvidena
sredstva za obnovo dela lokalne ceste proti Javorjam (za 30.000 evrov), za prometno ureditev
Hotavelj, in sicer za namen preplastitve ceste v
delu, kjer se gradi pločnik, v dolžini približno

GRADITE ALI OBNAVLJATE VAŠE STANOVANJE?
BREZPLAČNA INDIVIDUALNA SVETOVANJA S PODROČJA UČINKOVITE
RABE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH NA OBČINI GORENJA VAS POLJANE
V torek, 20. septembra 2016, ob 17.00 uri bodo v sejni sobi občine
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, potekala
brezplačna individualna svetovanja s področja učinkovite rabe energije v
gospodinjstvih.
Na svetovanjih vam bo energetski svetovalec nudil strokovno in komercialno
neodvisno pomoč pri:
• toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb,
• zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
• izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav,
• pripravi tople sanitarne vode,
• uporabi obnovljivih virov energije,
• možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada,
• energetskih izkaznicah
• itd.
Svetoval vam bo g. Robert Bratuž, dolgoletni energetski svetovalec.
Za obvezne prijave in dodatne informacije pokličite na Razvojno agencijo
Sora, na tel. št. 04/50-60-220 (Jana Šifrar).
Svetovanja bodo potekala v okviru aktivnosti, ki jih izvaja Energetskosvetovalna pisarna Škofja Loka. Energetsko-svetovalna pisarna Škofja Loka
deluje pod okriljem Razvojne agencije Sora. Njeno delovaje financirajo občine:
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Železniki.

400 metrov (za 30.000 evrov), ter za Porečje
Sore – vodooskrba (za 29.000 evrov) zaradi
večjega obsega gradnje novih povezovalnih
vodovodov.
Odhodki pa so zmanjšani predvsem pri
postavki za Dvorec Visoko (za 105.000 evrov),
ker se zamenjava kritine na dveh objektih v
letošnjem letu ne bo izvedla, izvedena je le na
kozolcu, saj tudi interventnih sredstev ministrstva ne bo. Kanalizacija: subvencija omrežnine se
znižuje za 66.000 evrov zaradi nižjih stroškov
za sofinanciranje omrežnin za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih voda. Nekaj je
tudi postavk, katerih odhodki se znižujejo iz
razloga, ker se izvajanje investicij premika v
naslednje leto, in sicer so to telovadnica Gorenja
vas – novogradnja (za 64.200 evrov), odložitev
izgradnje kanalizacije v Hotovlji (za 40.000
evrov) in kanalizacije Gorenja vas–Tabor, Dolenja Dobrava, Dobravšce (za 35.000 evrov),
kjer bo nadaljevanje del prav tako potekalo v
prihodnjem letu.

Novega zadolževanja ne bo

V računu finančnih terjatev in naložb je v
primerjavi z veljavnim proračunom za leto
2016 sprememba na kontu prejetih vračil danih
posojil, in sicer gre za vračilo depozita kreditne
sheme RAS v višini dobrih 23.700 evrov (glede
na že realizirano v letošnjem letu).
V okviru računa financiranja pa v primerjavi
z veljavnim proračunom za leto 2016 ni sprememb in tudi novo zadolževanje za letošnje
leto ni predvideno.
Jana Kristan

Ugodnejši krediti za podjetja
in dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Obveščamo vas, da smo v okviru Kreditne sheme, v katero svoja
finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane,
Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
izboljšali obrestno mero dolgoročnim in kratkoročnim kreditom za kredite,
ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že
omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okviru odprtih razpisov dodeljujejo za obdobje
do 10 let po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 1,95 % p. a.
Pridobite jih lahko za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000
evrov, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne investicije podjetje
ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne
kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 20.000 evrov jih lahko za obdobje do enega leta
pridobite po obrestni meri 1,8 % p. a. fiksno, nominalno.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora,
Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04/50-60-220.
Razvojna agencija Sora
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Obnove državnih in občinskih cest

Prijetneje in varneje na več odsekih
V začetku julija so na več odsekih državnih cest v občini potekale preplastitve cestišča
z novim asfaltom, obnovitvena dela pa se začenjajo tudi na občinskih cestah.

rali tudi večji usad na cesti v Lovskem Brdu, za
katerega je v teku izbira izvajalca del. Večina
navedenih odsekov bo asfaltiranih v letu 2017,
ko bo prišla na vrsto tudi kilometrska preplastitev ceste Hotavlje–Kopačnica.

Na vrsti tudi odprava
posledic poplav leta 2014

Na novo asfaltiran odsek državne ceste med Srednjo vasjo in Gorenjo vasjo
Med Srednjo vasjo in Gorenjo vasjo so
tako preplastili 1,3 kilometra dolg odsek, med
Todražem in Lučinami skupno 800 metrov
in na Trebiji 673 metrov dolg odsek. Skupna
vrednost investicije, ki jo vodi Direkcija za infrastrukturo, je 339.307 evrov, na vseh odsekih
pa so izvajalci uredili tudi bankine. Na Direkciji
so še pojasnili, da za odsek med Lučinami in
Suhim Dolom načrtujejo rekonstrukcijo ceste,
za kar je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije. Preglede državnih cest
in evidentiranje potrebnih obnov sicer opravlja
Direkcija za infrastrukturo sama oziroma za to
izbrani upravljalec državnih cest. Da so bile
letošnje obsežne preplastitve navedenih cest
izvedene, pa je po podatkih z občine bistveno
pripomogla intenzivna pobuda župana Milana
Čadeža in poslanca državnega zbora Žana
Mahniča, saj sta oba aktivno opozarjala na
nujnost obnove cestišča.

Z deli so že začeli v Prelesju

Skladno s programom krajevnih skupnosti
bo občina v okviru rednega letnega asfaltiranja

in tekočega vzdrževanja cest na novo asfaltirala
tudi več odsekov lokalnih cest v skupni dolžini
več kot pet kilometrov. Z javnim naročilom je
bilo izbrano podjetje KPL iz Ljubljane, ki je z
deli že začelo, glavnina del pa bo v avgustu in
septembru.
Na občini so še pojasnili, da so zaradi dotrajanosti občinskih cest v letošnjem proračunu
zagotovili dodatna sredstva za obsežnejša
investicijska vzdrževanja. Junija so tako že
sklenili pogodbo za izvedbo del s podjetjem
Ekoinženiring v skupni vrednosti 442.951
evrov. Dela bodo potekala na cestah v vseh krajevnih skupnostih v letih 2016 in 2017. Lopate
so izvajalci že zakopali v Prelesju, kjer bodo v
celoti obnovili in razširili 560 metrov ceste, sledila bo sanacija usadov na cesti Predole–Rovte
ter Črni kal–Murave, sanacija dveh odsekov na
Trebiji in Fužinah ter sanacija štirih usadov in
220 metrov ceste proti Hlavčim Njivam. Na
vrsto bo prišla tudi sanacija polkilometrskega
odseka ceste v Javorjevem Dolu in 260 metrov
ceste Ermanovec–Sovodenj ter 400 metrov
ceste v Malenskem Vrhu, kjer bodo letos sani-

V okviru odprave posledic poplav iz leta 2014
pa poteka sanacija cest na Žirovskem vrhu. V
teku je tudi javno naročilo za obsežno sanacijo
ceste proti Vinharjem in proti Drnovšku. Če bo
to uspešno in bo pred tem sklenjena sofinancerska pogodba za pridobitev državnih sredstev
za odpravo posledic poplav, bo izvajalec z deli
začel proti koncu leta. V pripravi je tudi projekt
in javno naročilo za sanacijo zelo dotrajane
ceste proti Javorjam, kjer bo v prvi fazi potekala
celovita sanacija srednjega odseka ceste. Tudi tu
je v primeru ugodnega izteka javnega naročila
začetek del predviden še v letošnjem letu, saj
so v rebalansu proračuna za sanacijo ceste že
rezervirana dodatna sredstva.
T. D.

Prihodnje leto naj bi preplastili tudi kilometer
cestišča s Hotavelj proti Kopačnici.

Hotavlje

Pešci odslej skozi naselje bolj varno
Kot so pojasnili na občini, so v letu 2013
odkupili zemljišče za pločnik na odseku od
regionalne ceste Gorenja vas–Trebija do odcepa
za Slajko. V letih 2014 in 2015 sta se na omenjenem odseku v okviru projekta Urejanje porečja
Sore gradila fekalna kanalizacija ter vodovod.
»Istočasno z izgradnjo kanalizacije se je izvedla
delna utrditev za pločnik. V letu 2015 pa je
sledila še prestavitev ‘Šinkucovega kozolca’ za
približno 1,5 metra,« je pojasnil Gašper Čadež
in dodal, da bo pločnik v dolžini približno 430
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metrov v letošnjem letu tudi zgrajen. »Širina
pločnika bo 1,5 metra, na njegovi celotni dolžini
pa bo izvedena preplastitev cestišča z asfaltom.
Prestavitev kozolca, izgradnja pločnika ter
preplastitev cestišča bodo stale okrog 110.000
evrov. Izvajalec vseh gradbenih del je Topos
Hotavlje. Asfaltiranje bo izvedlo Komunalno
podjetje Ljubljana, ki je bilo izbrano na javnem
razpisu kot najugodnejši ponudnik.«
Dela bodo predvidoma končana v avgustu.
D. P.

Foto: D. P.

Na Hotavljah se v zadnjem času pospešeno ureja skoraj pol kilometra dolg
pločnik od regionalne ceste skozi vas do odcepa za Slajko. Dela bodo predvidoma končali prihodnji mesec.

Pločnik in cestišče na Hotavljah bodo prihodnji
mesec še asfaltirali.

Kultura v občini v prihodnje

Sprejet Lokalni program za kulturo
Ena izmed nalog občine je tudi skrb za kulturno udejstvovanje njenih občanov.
Zato je občinski svet občine na 11. redni seji 16. junija sprejel Lokalni program
za kulturo Občine Gorenja vas - Poljane 2016–2020, kar je sicer prvi tovrsten
program od njene ustanovitve.
več predlogov s
strani zainteresirane
javnosti, predvsem
društev. Po zakono
daji so sicer občine
zavezane skrbeti za
knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine
in varstvo arhivskega
gradiva. Gorenjevaška
občina kot soustanoviteljica sofinancira
delovanje knjižnice
Ivana Tavčarja Škofja
Loka in Glasbene šole
Škofja Loka, ki sta
V stari gorenjevaški šoli načrtujejo prostore za društvene dejavnosti.
javna zavoda in imata
To je bila dolžna storiti po Zakonu o dislocirane enote tudi v občini. Preko razpisov
uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki sofinancira ljubiteljsko kulturno dejavnost,
določa, da morajo občine pripraviti program katere nosilci so predvsem društva. V letu 2015
za štiriletno ali celo dolgoročnejše obdobje. jih je v občini na področju kulture delovalo
Vsebinsko podlago za to obdobje predstavlja kar 15. Podpira tudi obnovo objektov kulturne
Nacionalni program za kulturo 2014–2017. Kot dediščine. Občina je v preteklih letih celovito
je povedala Marjeta Šifrar, ki na občini skrbi uredila status lokalne kulturne dediščine večini
za turizem in razvojne projekte, so pričakovali ključnih spomenikov na njenem območju.

Foto: arhiv Občine GVP

Konec junija je bilo izvedeno asfaltiranje
800 metrov odseka lokalne ceste Trebija–Stara
Oselica. S temi deli je zaključena sanacija
1.600 metrov odseka ceste Trebija–Stara Oselica, ki je trajala štiri leta. Odsek se je izvajal
v dveh delih po 800 metrov. V sklopu del je
bilo izvedeno nasutje, zamenjan cestni ustroj
v debelini od 60 do 100 centimetrov, urejeno
odvodnjavanje ceste ter sanirana dva usada
ter razširjeni ovinki. Širina vozišča je štiri metre
in dodatnega pol metra asfaltne mulde. Na
ovinkih pa je vozišče ponekod razširjeno tudi
za tri metre, kar omogoča vožnjo tovornih vozil
po asfaltnem delu ceste. Investicija je skupno
stala 270.000 evrov.
Boštjan Kočar

Konec junija je bil asfaltiran še drugi del odseka ceste s Trebije v Staro Oselico.

Foto: arhiv Občine GVP

S Trebije v Staro Oselico po novem asfaltu

Fotomuzej Vlastja naj bi preselili v mansardne
prostore Sokolskega doma v Gorenji vasi.

Prednostno bodo razvijali
tri hrame kulture

Prioritetni cilji lokalnega programa v naslednjih štirih letih so razglasitev Tavčarjevega
dvorca za kulturni spomenik državnega pomena
in nadaljevanje njegove obnove, zaključek
obnove in oprema Sokolskega doma ter dopolnitev opreme Šubičeve hiše. Razvijalo se bo
vsebine v vseh treh omenjenih hramih kulture.
Planira se izgradnja večnamenske dvorane na
mestu dotrajane šole v Leskovici, nadaljuje se
izvajanje razpisov za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v zasebni lasti, izvajanje
izobraževanja lastnikov in upravljalcev kulturne
dediščine, promocija navodil OPN o načinu
izvajanja obnov nepremične kulturne dediščine
in upoštevanje lokalnih arhitekturnih elementov
pri novogradnjah. Predvideno je tudi ustrezno
evidentiranje profane, sakralne in krajinske
dediščine občine preko zbirnih publikacij s
ciljem ozaveščati javnost o kulturni dediščini
na območju občine. V načrtu so tudi postavitvi
Fotomuzeja Vlastja in predstavitvene razstave
o Rupnikovi liniji na novi lokaciji ter selitev
knjižnice v Sokolski dom in vzpostavitev
knjižnice brez osebja, v stari gorenjevaški
šoli pa se načrtujejo prostori za društvene
dejavnosti.
Jure Ferlan

Dvorec z zbirkami zaživel

Odkar je bila odprta nova muzejska posta
vitev v Tavčarjevem dvorcu, so prostori oživeli,
saj ob koncih tedna ne manjka radovednih
obiskovalcev. Kot je pojasnila Marjeta Šifrar
z gorenjevaške občine, opažajo velik interes
obiskovalcev za ogled zbirk. Poskrbeli so
tudi za zunanjo označbo, ki vabi k ogledu.
Razstave, ki predstavljajo rodbino Kalan in njihovo kuhinjo, poročno dvorano, stavbni razvoj
dvorca in rodbino Tavčar, so odprte ob petkih
od 16. do 19. ure ter ob sobotah in nedeljah
od 10. do 18. ure. Vstopnina za odrasle je 2
evra, za osnovnošolce, dijake, študente in
upokojence 1,5 evra, za predšolske otroke je
ogled brezplačen, družinska vstopnica pa stane
4 evre. Ob lepem vremenu je na voljo gostinska
ponudba v idiličnem okolju pred dvorcem.
Jure Ferlan
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 12/06) Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016

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

Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - Poljane in
se podeli občanom Občine Gorenja vas - Poljane, drugim državljanom Republike
Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne
in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa
ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za izjemne dosežke, s
katerimi so pomembno in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu
občine.
2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj ali nagrad
Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
• ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
• ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
• predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in njegovo
dejavnost,
• opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki
obenem predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
• morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi za
podelitev priznanja.
Vloge morajo imeti oštevilčene strani.
3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev
priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do srede, 7. septembra
2016, na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.
6. junij 2016

Čebelarjenje

Apiturizem ali čebelarski turizem

Čebelarstvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in velik pomen, je del slovenske
kulturne dediščine. Obiski čebelarstev in predstavitve pomena čebel postajajo
vse pogostejši in porodila se je ideja o razvoju novega produkta čebelarskih
oziroma apidoživetij.
S pojavom in razvojem apiturizma se oblikuje povsem nova dimenzija pojmovanja turizma,
potovanj in počitnic ter – njihovih učinkov.
Apiturizem predstavlja razvoj in promocijo
zelenega, ekološkega, trajnostnega turizma.
Predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva in s tem turistični produkt, ki temelji na
inovativnosti, razlikovalni prednosti in visoki
dodani vrednosti. Prav elementi trajnostnega
razvoja so največja konkurenčna prednost.
Pri ponudnikih apiturizma obiskovalci
spoznajo veliko, od čebelarske kulturne dediščine,
medovitih rastlin, pomena čebel za okolje do
življenja in članov čebelje družine ter njihovo
vlogo v panju … Apiturizem je tako priložnost
za osveščanje otrok, mladine, širše javnosti o
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pomenu ohranjanja okolja, čebel in čebelarstva,
kulturne dediščine kot tudi o pomenu lastne
pridelave hrane in pomenu celotnega kmetijstva.
Organizirane so številne delavnice risanja panj
skih končnic, peke medenjakov in izdelave lecta,
dražgoških kruhkov, izdelave sveč in drugih
izdelkov iz čebeljega voska itd.

Slovenija pri apiturizmu v prednosti

Slovenija je prva in trenutno edina država,
ki uvaja certificiranje ponudnikov apiturizma.
Certifikati odličnosti zagotavljajo nadzor nad
ponudbo in kakovostjo storitev ter spodbujajo
konkurenčnost. Trenutno imamo uspešno certificiranih 31 ponudnikov. Ena, dve ali tri čebelice
označujejo zadovoljevanje osnovnih pogojev: ure-

Komisija za priznanja
Občine Gorenja vas - Poljane

Foto: Arhiv Čebelarske zveze Slovenije

Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis za
zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2016.
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane so lahko občina,
občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva
ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na drugih področjih
človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko
bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled
in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti. Priznanja Občine
Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno
plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.

Napajalnik za čebele
jenost objektov ponudnika in okolice, ekološko ali
biodinamično čebelarjenje, sposobnost privlačne
predstavitve dejavnosti in produktov, inovativnost
embalaže, sposobnost ustvariti apidoživetje,
elemente presenečenja ipd.
Ponudniki apiturizma v Sloveniji so povezani
v Sekciji za apiturizem, ki deluje pod okriljem
Čebelarske zveze Slovenije. Obiščite ponudnike
apiturizma in presenečeni boste nad njihovo ponudbo. Naj gre za ležanje na panjih, izdelovanje
izdelkov iz čebeljega voska, peko medenjakov
ali pa klepet ob medici …, naši čebelarji se vam
bodo posvetili z ljubeznijo in znanjem.
Tanja Magdič

Gorenjevaške klekljarice

Vpete v dogajanje
ob svetovnem čipkarskem kongresu

naslovom Čipka nekdaj in danes je pripravilo
domače klekljarsko društvo Deteljica in je bila
postavljena v Sokolskem domu med 21. in 27.
junijem. Večina čipk na razstavi je bila izdelana
po vzorcih avtoric Mire in Vide Kejžar. Na
ogled je bilo postavljenih nekaj precej starih
primerkov čipk. Posebej se je s svojimi izdelki
predstavila Erika Štruc. Opazni pa so bili tudi
barviti izdelki učencev iz klekljarskih krožkov
OŠ Ivana Tavčarja in OŠ Poljane, izdelovali so
jih otroci v starosti od šest do dvanajst let, med
Foto: Vito Debelak

Dogodek je bil pomembna priložnost za
predstavitev slovenske klekljarske tradicije
in sodobnih prizadevanj na področju čipke,
za izmenjavo znanj in izkušenj med klekljaricami iz celega sveta. Slovenija je tako dobila
priložnost, da se s tem dogodkom vpiše med
pomembna klekljarska središča na svetu. Kongres so spremljale tudi pestre spremljevalne
dejavnosti, med njimi razstave čipk, na katere so
hodili obiskovalci kongresa. Na Škofjeloškem
jih je bilo več, tudi v Gorenji vasi. Razstavo z

njimi tudi nekaj fantov. Kot je bilo poudarjeno
tudi na kongresu, je klekljarsko izobraževanje
otrok v šolah slovenska posebnost.

Na razstavi presenetljivo
veliko tujih gostov

Ob razstavi so članice izdale lepo oblikovano zgibanko, delo Saše Prosen. Predsednica
društva Vida Šubic je povedala, da so bile zelo
pozitivno presenečene nad obiskom razstave, še
posebej velikim številom gostov iz tujine, prišlo
jih je več avtobusov. Ti so v več primerih za njihovo razstavo izvedeli v Škofji Loki, ki je bila
eden izmed centrov obkongresnih dejavnosti, in
si zaželeli priti še v Gorenjo vas. Ko sta prišla
dva avtobusa Nemcev in je prevajalec zbolel, jih
je iz zagate rešil župan Milan Čadež, ki odlično
govori nemško. Prišli so tudi obiskovalci
z Danske, Češke, iz Francije, Španije ... Na
razstavi je bil na voljo tudi tiskan promocijski
turistični material, ki je hitro pošel. To je bila
dobra promocija za občino in njene kraje. Med
klekljaricami so se tako stkale vezi, izmenjale
so različne izkušnje. Šubičeva je kot zanimivost
omenila še, da sta iz avstrijskega Gradca sami
prišli na ogled razstave dve 80-letni dami.

Foto: Vito Debelak

Foto: Vito Debelak

Med 24. in 26. junijem je v Ljubljani potekal 17. svetovni čipkarski kongres
Mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko OIDFA. Udeležili so
se ga klekljarji in klekljarice iz 37 sveta, med njimi tudi gorenjevaške članice
Deteljice.

Klekljale so tudi v Ljubljani

Poleg priprave razstave je dvanajst
gorenjevaških klekljaric 23. junija med 18.
in 21. uro sodelovalo v množičnem klekljanju
na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Dogodek je
predstavljal uvod v kongres. Obiskale so še
razstavo na Gospodarskem razstavišču, kjer je
bil center kongresa. Članice Deteljice so sicer
sodelovale tudi v drugih projektih, med drugim
pri izdelavi prtov za baziliko na Brezjah, za
papeževo kapelo, pri potujoči inštalaciji 70
golobov miru ob 70-letnici konca vojne in ob
izdelavi velike klekljane slovenske zastave
ob 25-letnici samostojne Slovenije. Omeniti
velja še to, da so klekljarska društva Deteljica
iz Gorenje vasi, Cvetke iz Žirov in Murke iz
Železnikov uveljavila blagovno znamko Čipka
dežele Kranjske in se vključila v postopek za
vpis Slovenske čipke v register žive kulturne
dediščine.
Jure Ferlan
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Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Končno so tu počitnice!
Foto: iz arhiva šole

Učitelji in učenci OŠ Ivana Tavčarja smo le dočakali konec šolskega leta, ki
ga je kot naročeno spremljalo tudi lepo vreme. Slovo od šole je bilo karseda
aktivno, saj se je na šoli ves čas kaj dogajalo. Naj vam predstavimo nekaj
najpomembnejših dogodkov.

14. junija se je poslovila generacija 2001, ki je na šoli pustila globoke sledi.

Vremenska postaja

Foto: iz arhiva šole

Na travniku pred šolo stoji pomembna
novost: profesionalna vremenska postaja, ki v
realnem času meri vse vremenske parametre
in podatke prenaša na splet, kjer so na voljo
vsem uporabnikom. Postavili smo jo na pobudo
učitelja geografije Martina Štuklja in v sodelovanju z meteorološkim društvom ZEVS, ki
je nudilo pomoč in podporo. Za montažo in
nasvete je poskrbel zunanji sodelavec Robert
Oblak, za računalniško pomoč pa Matic Cankar.

Vremenske podatke in natančno 8-dnevno napoved lahko spremljate na šolski spletni strani,
kjer lahko spremljate tudi spletno kamero s
Pasje ravni, usmerjeno proti Gorenji vasi. Pove
zava: http://748.gvs.arnes.si/vremenska/.

Pujsa imamo za soseda

30. maja smo si v avli ogledali predstavo
Pujsa imamo za soseda. Prvo uro so si jo ogledali učenci razredne, drugo pa učenci predmetne
stopnje. Predstavo so pod mentorstvom Marjete
Kavčič pripravili učenci dramskega krožka
naše šole, z glasbeno spremljavo pa so piko na
i dodali še učenci, ki so pod mentorstvom Neže
Erznožnik zaigrali na glasbila in zapeli. Morda
se je predstava komu zdela otročja, a v sebi
nosi globoko sporočilo, da človeka (ali živali)
ne smemo obsoditi na prvi pogled oziroma po
zunanjem videzu. Kdor je predstavo zamudil,
si jo je lahko ogledal na zaključnem nastopu
pevcev, plesalcev in folkloristov.

Vzpon na Nanos
Planinci so uživali na Nanosu.

Konec maja smo se člani planinskega krožka
podali do Vojkove koče na Nanosu (1240
metrov). Navzgor nas je vodila strma pot, kjer

smo se med skalami za lažje napredovanje prijeli tudi za kakšno jeklenico ali klin. Po malici
in izpolnjevanju planinskih dnevnikov smo se
po položni poti vrnili na Razdrto in domov.

Valeta

14. junija se je poslovila generacija, ki je
na šoli pustila globok vtis. Učenci, rojeni leta
2001, niso izstopali samo po svojem umirjenem
značaju, ampak tudi v znanju, ustvarjalnosti,
vrednotah in mnogih drugih vrlinah. Vse te
njihove kreposti so se še enkrat dokazale na
sami prireditvi, ki je bila zelo dobro izpeljana
in je imela kvalitetne vložke, za duhovito mode
riranje pa sta bila zaslužna Filip Potočnik in
Blaž Ferlan. Poseben učinek so naredili čudoviti
filmski vložki, ki so dokazali ustvarjalno moč
te generacije. In ne nazadnje je bila podelitev
priznanj tista, ki je dokazala njihovo intelektualno moč, saj je bil spisek priznanj in dosežkov
zelo dolg, največ pa je vanj prispeval učenec
Luka Jelovčan, preprost fant iz Kopačnice, ki je
požel celo vrsto pohval in aplavzov. Vsi gostje
na čelu z županom, starši, sorodniki in učitelji so
se zavedali, da bodo ta dekleta in ti fantje nekoč
dali velik doprinos Poljanski dolini.

Drugi dogodki

Poleg omenjenih so se na šoli odvijali še
številni drugi dogodki. Prav vsi razredi so dokazovali svojo kondicijo na športnih dnevih, ki so
potekali na športnih igriščih ali pa kot planinski
pohodi. Predzadnji in zadnji šolski dan smo
imeli proslavo ob dnevu državnosti, kjer so se
učenci seznanili z zgodovino osamosvajanja
Slovencev, ki se je učitelji še kako spomnijo,
učenci pa se je ne morejo več, ker so najstarejši
rojeni 11 let po osamosvojitvi. Učenci naše šole,
sedanji in nekdanji, so sodelovali na občinski
proslavi ob dnevu državnosti na Trgu Ivana
Regna. Pevski zborček je skrbel za glasbene
vložke, enako tudi učenke glasbene šole, intelektualno delo v projektu Mladi raziskovalci
za razvoj Poljanske doline pa sta predstavila
naša nekdanja učenca, danes študenta medicine
in farmacije, Borut Kristan in Janja Štucin.
Martin Oblak, Hana Oblak

Kot vsako leto je župan Milan
Čadež tudi letos proti koncu šolskega
leta nagradil devetošolce odličnjake
z obeh osnovnih šol v občini, tako
iz Poljan kot iz Gorenje vasi. Na
sliki se nastavljajo fotografskemu
objektivu pred Termami Snovik, kjer
so preživeli čudovit dan z ravnateljico
poljanske osnovne šole Metko Debeljak in podravnateljico gorenjevaške
Jano Rojc.
P. N.
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Foto: arhiv M. Č.

Z odličnjaki
v Snoviku

Iz OŠ Poljane

Odplesali smo v počitnice

Junijski tedni so se ob pouku in zaključevanju ocen odvijali podobno kot aprilski
in majski – učenci so opravljali še preostale dneve dejavnosti s področja kulture,
športa, naravoslovja in tehnike. Najlepše pa je seveda ostalo za konec – valeta
za devetošolce in zaključna prireditev za vse ostale učence.

Foto: iz arhiva šole

športne vzgoje Janez
Poljanšek. To je mnogoboj,
ki se ga udeležijo učenci
petih razredov iz OŠ Žiri,
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane – tako
matičnih kot podružničnih
šol. Šestošolci pa so na
zadnjem športnem dnevu
svoje moči usmerili v
orientacijski tek, svojo
spretnost pa so preverili
na trim stezi.
Na prireditvi ob dnevu državnosti so učenci pokazali, kako pomembni so
Tudi naravoslovnih dni
povezanost staršev, otrok in šole, domače delo ter tudi odnos do gibanja. je bilo precej. Prvošolci
Kar nekaj je bilo pohodov po domačih so odšli v Kekčevo deželo, tretješolci so
hribih. Posamezni razredi so se odpravili na spoznavali gozd, učenci četrtih razredov pa
Gabrško goro, Blegoš in na Sv. Urbana. Obe Škofjo Loko – Škofjeloški grad, Mestni trg z
skupini mladih planincev sta družno odšli vsemi znamenitostmi ter Spodnji trg s Kaščo.
na zaključni planinski izlet v dolino Trente, Osmošolci so spoznavali stare poljanske jedi,
še prej pa so občudovali Tolminska korita, skuhali so ‘češnovc’ in ‘kruhovc’, s ‘servietno’
Hudičev most, Dantejevo jamo in Medvedovo tehniko so krasili lončke, ploščice in deščice in
spoznavali zelišča.
glavo.
Čas je bil tudi še za tehniško izobraževanje.
Prvošolci so se učili rolanja, učenci 2. in 3.
razreda so se pomerili v medrazrednih igrah, Osmošolci so imeli na sporedu program CICIčetrtošolci so se urili v orientaciji. Največji CAD in gonila, največ novosti pa so spoznali v
športni dogodek pa je bil atletski mnogoboj, ki poljanski tovarni Polycom in oblikovali izdelke
ga že nekaj let zapored organizira naš učitelj iz različnih materialov.

Valeta

In tako so na vrsto prišli tudi zaključki.
Prvošolci in njihove učiteljice so pripravili
prireditev za starše, devetošolci so svoje zadnje
osnovnošolske dni preživeli v šoli v naravi na
Rogli, za zaključek pa so pripravili prijetno
valeto, na kateri so se pokazali čisto v drugi
luči, kot smo jih bili vajeni – elegantni, uglajeni,
skoraj odrasli. In tudi plesali so temu primerno,
da jih je bilo veselje pogledati! Kaj naj jim
zaželimo za slovo? Beseda valeta izhaja iz la
tinske besede valete, ki pomeni – srečno!

Prireditev ob koncu pouka
in dnevu državnosti

Dan pred zaključkom pouka smo učenci in
učitelji pripravili prireditev, na katero smo povabili
tudi starše in druge prebivalce Poljan in okolice.
Program je bil raznolik. V njem so sodelovali
pevci mladinskega in obeh otroških pevskih
zborov, dve skupini plesalk razredne stopnje,
naši odlični instrumentalisti ter igralci, ki so
v petih ločenih prizorih gledalcem ponazorili,
kako pomembni so povezanost staršev, otrok in
šole, domače delo ter tudi odnos do gibanja.
Ko se je kulturni program iztekel, sta
zbrane nagovorila gospa ravnateljica Metka
Debeljak in gospod župan Milan Čadež ter
najuspešnejšim učenkam in učencem podelila
priznanja. Po zadnji pesmi Zemlja pleše smo
vsi skupaj odplesali v počitnice.
Bernarda Pintar

Oratoriji

Zaznamujejo poletni utrip
V več župnijah poleti potekajo oratoriji, v Gorenji vasi in Poljanah se ga je letos
udeležilo kar lepo število osnovnošolskih otrok: našteli so jih več kot 160.
za organizacijo oratorija. Letos so otroci tudi
ekološko ravnali, saj so s sabo ves teden imeli
eno plastenko, v katero so natakali pijačo.

Prijetno vzdušje tudi v Poljanah

Istočasno je pod istim geslom in na podoben način oratorij potekal tudi v Poljanah.
Med drugim so imeli izlet na Žagarjev travnik,
Jure Ferlan
obiskal jih je karikaturist Boris Oblak, uživali
so v vodnih igrah, ki so
jih omogočili poljanski gasilci, Tadeja Šubic
pa jim je predstavila
fosile. Kot je pojasnila
tamkajšnja voditeljica
Hermina Peternelj, se
ga je udeležilo 72 otrok
in 22 voditeljev. Oratorij ocenjuje kot zelo
uspešno izveden, saj je
na njem vladalo zelo
dobro vzdušje. Posebej Oratoriji za osnovnošolce po župnijah razgibajo počitniško vzdušje –
se je za organizacijo tudi v Gorenji vasi.
Foto: arhiv župnije Trata - Gorenja vas

V župniji Trata - Gorenja vas je letos med 3.
in 8. julijem potekal že 11. oratorij z naslovom
Zdaj gre zares! Udeležilo se ga je 90 otrok in
32 prostovoljnih animatorjev, večinoma iz vrst
srednješolcev in študentov. Nekaj animatorjev
in otrok je prišlo tudi iz župnij Stara in Nova
Oselica. Letošnja rdeča nit je bila zgodba o
Ostržku. Dan so pričenjali z molitvijo, nadaljevali pa z uprizorjeno zgodbo, katehezami,
različnimi delavnicami in športnimi aktivnostmi. Dejavnosti so potekale večinoma v okolici
župnišča in bivšega Merkurja, nekaj pa tudi na
športnih površinah v in ob šoli. Gorenjevaški
župnik Gregor Luštrek je povedal, da otroci radi
prihajajo na oratorij, kjer preživijo prosti čas ob
ustvarjalnem druženju in vzgoji v vrednotah.
Zahvaljuje se vsem, ki so omogočili izvedbo 11.
oratorija. Z denarnimi ali materialnimi prispev
ki, hrano, sodelovanjem in nudenjem prostorov
so ga podprli: podjetja, lokalni gostinci in
kmetije, posamezniki, skavti, PGD Gorenja
vas in OŠ Ivana Tavčarja. Na razpisu so dobili
tudi občinska sredstva. Posebej se zahvaljuje
animatorjem in Bernardi Prosen, ki je poskrbela

oratorija potrudila dolgoletna sodelavka Majda
Debeljak. Poljanci so bili po enoletnem premoru
oratorija zelo veseli in so ga po svojih močeh podprli. Lokalna podjetja, obrtniki in posamezniki so
tudi tu poskrbeli, da je bilo vsak dan za malico dovolj dobrot, za različne materiale in drugo pomoč
ter seveda za denarno podporo, ki jim jo je tako kot
v Gorenji vasi na razpisu dodelila občina.
V sosednjih Javorjah načrtujejo krajšo
izvedbo oratorija.
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Ob 25-letnici države

»Bog našo nam deželo, bog živi ves slovenski svet!«
Ob tokratnem jubileju države smo se v uredniškem odboru Podblegaških novic odločili,
da mu posvetimo osrednji del tokratne številke. Prebrali boste lahko več člankov, ki se
vsi osredotočajo na četrt stoletja naše države in nekaj manj naše občine.
Nekaj smo jih pripravili člani uredniškega
odbora, predvsem so to vtisi s proslav v Novi
Oselici ter Gorenji vasi in Poljanah, kjer je kot
osrednji govorec nastopil Janez Janša, obrambni
minister v času osamosvojitve.
Nekaj smo jih prejeli od vas, odločili pa smo
se tudi, da pripravimo pogovor z Vladimirjem
Koračinom, ki je v času osamosvojitvene vojne
opravljal delo komandirja oddelka na takratnem

oddelku milice (danes policijski oddelek) v
Žireh ter v svoji hiši na Trati kot edini v Poljanski dolini hranil orožje za potrebe policijskih
oddelkov Gorenja vas in Žiri.
Objavljamo tudi tri govore govorcev, ki so
sodelovali v kulturnem programu na osrednji
občinski prireditvi v Gorenji vasi, saj so v njih
nanizali spomine na dogodke izpred 25 let na
različnih področjih življenja in dela ne le v

državi, ampak predvsem v – občini. Napisali in
predstavili so jih: Pavle Razložnik, predsednik
KS Gorenja vas 1991, ki se je kot predstavnik
Teritorialne obrambe tudi aktivno udeležil 10dnevne vojne za Slovenijo, Valentin Bogataj,
upokojeni ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka
in poznavalec kulturnega življenja v občini,
ter ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
Izidor Selak. Objavljen ni le govor župana, ki
je nastopil kot osrednji govorec, kajti govora
ni zapisal, posneli pa ga (na žalost) prav tako
nismo.
Uredniški odbor Podblegaških novic

Obeležitev četrt stoletja države

Dan državnosti v Novi Oselici

Ob dnevu državnosti so zastave zaplapolale v več krajevnih
skupnostih (KS) po občini, po novem poleg Hotavelj vihrata
tudi na Kuclju nad Poljanami ter na Planini nad Trebijo.

Po tradiciji se je tudi praznovanje četrt stoletja države
Slovenije dogajalo v Novi Oselici. Maša za domovino je
potekala v daljšem in slavnostnem duhu. Ob prireditvenem
prostoru so v času kulturne prireditve plapolali prapori
petih krajevnih društev (PGD, PD, ČD, LD, DU).

Pri postavitvi v Poljanah so pomagali Zidarstvo Božnar in Marjan
Šinkovec iz podjetja Tolo. Drog in zastavo so postavili 21. junija letos.
Kot je povedal župan Milan Čadež, so jih postavili ob pomembnem
jubileju, 25-letnici naše samostojne države Slovenije: »Prepričan sem,
da je utrjevanje narodove zavesti v tem času še prav posebej potrebno
in slovenski državni simboli to izražajo na prav poseben način. Naj nas
državni simboli povezujejo po poteh, kjer hodimo ...«
Sicer so bili prvi, ki so postavili zastavo nad vasjo, Hotaveljci. Nad
Kmetijo Matic so jo razvili ob 40-letnici domačega turističnega društva
pred šestimi leti.
V KS Poljane so sicer že pred leti pogovori potekali o več lokacijah
za postavitev, je pojasnil predsednik, Anton Debeljak: »Svet krajevne
skupnosti Poljane se za lokacijo sredi Poljan (na javni površini) ni strinjal.
Za lokacijo na Kovčku in na Kuclju sem se potem jaz pogovarjal z lastniki
zemljišč. Ker pa smo v sklopu občinskega pohodnega kroga opisali in
planirali razgledno točko na Kuclju nad Poljanami, so stekli pogovori
z lastnico gozda tudi za postavitev slovenske zastave. Ta je dala pisno
soglasje za ureditev razgledne točke in tudi za postavitev zastave.«
Tako na Kuclju nad Poljanami kot na Planini nad Trebijo je Zidarstvo
Božnar v začetku junija zabetoniralo temelje in nosilno ploščo za pritrditev
nosilnih drogov za zastavi. Da bi jo na odlični lokaciji, od koder se jo daleč vidi,
postavili tudi krajani Trebije in Podgore, je bila sicer ideja Petra Dolinarja:
»Vedno, ko se peljem mimo, opazujem hotaveljsko. Ko sem bil v
Ameriki, sem opazil, kako jih imajo na skoraj vsakem griču … Pa je
prišlo do ideje, kaj pa, če bi jo imeli tudi mi in jo postavili tudi na Ločilah,
kjer je odlična lokacija. Vprašal sem lastnike, omenil sem na občini in
bili so za. V ponos nam je, da jo imamo.«
Drog in zastavo je za obe lokaciji dostavilo podjetje Tolo.
Župan pa ob tem dodaja, da je iskreno hvaležen lastnikom zemljišč,
ki so jih ponudili za postavitev zastav, v Podgori Majdi Frelih in Tomažu
Kokelju ter v Poljanah Jani Jurančič. Če bo interes tudi po drugih KS, jim
D. P.
bodo zastave prav tako pomagali postaviti.
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Folklorna skupina TD Sovodenj je za to priložnost spletla nov venček
plesov in ob zvokih valčka dodala nove plesne slike. Tako pevke Grabljice
kot mešani cerkveni pevski zbor so poleg ustaljenih zapeli nekaj novih
pesmi. Z recitacijami se je v program vključila članica KUD-a, učenci
podružnične šole pa s pesmijo ob zvokih citer in z besedilom v narečju. Z
utrinki iz zgodovine mlade domovine, s svetlimi in nekoliko bolj sivimi
lisami odražanja življenja v družbi in politiki, je program povezovala
Štefka Eržen, ki je med drugim državo primerjala s 25-letnim mladcem,
ki kar noče, ne zna ali še ne (z)more zaživeti samostojnega, trdnega in
odgovornega bivanja.
Prav tako je o prehojeni poti in stranpoteh mlade države v slavnostnem
govoru razmišljal poslanec državnega zbora Žan Mahnič, ki mu je na
koncu pripadla tudi čast prižiganja bakle.
Krajani so se prireditve udeležili v nekoliko večjem številu kot
lani, še vedno pa tudi na ta način premalo pokažemo, da nam je mar
za lastno državo. Mogoče smo starejši ob njenem nastanku pričakovali
prevelike in hitrejše spremembe, pa ne znamo sedaj videti vseh tistih
malih premikov na bolje, mladi pa se verjetno na dobrobit lastne države
šele navajajo in jih prireditve ob praznovanju ne prepričajo. Tudi zaradi
tega in številnih drugih vzrokov ostaja nekaj klopi pod lipama v Novi
Oselici nezasedenih.
Milka Burnik
Foto: Bojan Šifrar

Foto: arhiv KS Poljane

Slovenske zastave v Treba je vztrajati
vse krajevne skupnosti

Proslava pred dnevom državnosti v Novi Oselici

Proslava ob dnevu državnosti v Poljanah

»Vsaka obletnica države je razlog za veselje«

Foto: Izidor Jesenko

S temi besedami je svoj govor na letošnji proslavi ob dnevu državnosti v Poljanah
sklenil slavnostni govornik, obrambni minister v času osamosvojitve, Janez Janša.
22. junija 2016 zvečer se je v središču Poljan odvila proslava ob praznovanju 25letnice samostojne države Slovenije. Zbrane goste in navzoče je pred slavnostnim
govornikom nagovoril tudi župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, Krajevna skupnost Poljane pa je tudi letos podelila priznanja zaslužnim občanom.

Foto: Izidor Jesenko

Proslava ob dnevu državnosti v Poljanah
Župan se je v svojem nagovoru sprehodil
skozi zgodovino Slovencev. Začel je s sredino
19. stoletja, ko je v Slovencih začela tleti želja
po osamosvojitvi, ter izpostavil pomembne
mejnike v zgodovini slovenskega naroda. V
svojem nagovoru je izrazil spoštovanje vsem
pogumnim ljudem, ki so konec 80-ih let prepoznali primeren čas in razmere v Evropi ter
strnili sile in se podali po poti osamosvojitve.
Slavnostni govornik Janez Janša je povedal, da
je vesel, da je na proslavi v krajih, kjer se čuti veselje do življenja, kjer na hribu plapola slovenska
zastava, kjer župan vsako leto prebivalcem razdeli
slovenske zastave in kjer stoji osamosvojitvena
lipa, ki je simbol klenosti Slovenk in Slovencev
v teh krajih. In nadaljeval, da je spomin na čase,
ko smo dobili svojo državo, spomin na sveti čas
Slovencev. Kljub temu da danes nismo zadovoljni
z upravljanjem svoje države, lahko rečemo, da

marsikaj zamujenega lahko nadoknadimo. Po
drugi strani pa, če bi pred 25 leti zamudili čas,
primeren za novo državo, prihodnji rodovi
verjetno takšne priložnosti še nekaj časa ne bi
dočakali. Ko so razglasili samostojno Slovenijo,
so le redke države podpirale to dejanje. Šele nekaj
dni kasneje se je javno mnenje v tujini spremenilo
– na Slovenijo niso gledali več kot na grožnjo za
mir, ampak so razumeli, občudovali majhen narod,
ki se je uprl in to storil brez kršenja mednarodnih
konvencij in dogovorov. Tako je bila Slovenija
prepoznana kot zgodba o uspehu. »Kot nek mali
čudež pod Alpami,« je dodal Janša. Pomembno
je, da se ob srebrnem jubileju samostojne domo
vine vprašamo, ali smo se takšni, kot smo danes,
sposobni enako pogumno, učinkovito in uspešno
soočiti z izzivi, ki so pred nami, tako kot takrat.
Če govorimo o narodu, je po Janševem mnenju
odgovor da. Verjame, da enotnost v narodu
še obstaja, pod pogojem, da smo danes enako
odločno pripravljeni braniti vrednote tistega časa.
Vsaka družba zaide v krizo, če se ne upravlja z
vrednotami kot ob nastanku. V teh krajih krize
vrednot ne vidi: te so tu ohranjene, sicer se na
praznovanju ne bi zbralo toliko ljudi, ne bi bilo
takšnega programa in prireditve ter napredka v
zadnjih desetletjih.

Poljanski orgličaji za desetletno delo na
področju kulture in ohranjanja ljudskega izročila.
Kvartet štirih mož je z izbrano glasbo redni spremljevalec kulturnih prireditev v kraju, njihova glasba
pa seže tudi čez meje domačega kraja. Deset let se
udeležujejo vseslovenskega srečanja orgličarjev
v Mokronogu, s svojo glasbo pa so ambasadorji
domačega kraja in domovine tudi po svetu.
Janko Lavtar za dolgoletno strokovno delo
pri osvetlitvi in tehnični izvedbi vseh prireditev
v kraju. Že dolga leta je pomemben prostovoljec v Poljanah (član gasilcev, kulturnega in
športnega društva). Je nešpogrešljiv člen vseh
gledaliških predstav v domačem kulturnem
domu in drugje, prav tako nobena domača prireditev ne mine brez njegove pomoči.
Marko Božnar za uspešno vodenje domačega
podjetja, s katerim je na gospodarskem področju
prispeval k razvoju kraja in izboljšanju infrastrukture v občini. Zidarstvo Božnar je družinsko
gradbeno podjetje z dolgoletno tradicijo. Sam
se je začel z gradbeništvom ukvarjati že v zgodnjih 80-ih letih prejšnjega stoletja. Leta 1986 je
ustanovil svoje podjetje, ki je z leti raslo in danes
zaposluje 21 redno zaposlenih delavcev. Vedno je
podpiral tudi društva in njihovo delovanje.

Razglasili tudi nagrajence
fotografskega natečaja

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad
Škofjo Loko in Foto klub Anton Ažbe Škofja
Loka sta razpisala fotografski natečaj ob praznovanju 25-letnice slovenske samostojnosti z naslovom Slovenija – 25 let samostojnosti. Natečaj
je potekal v treh temah: tema A: Slovenija – 25
let samostojnosti (dogodki, pokrajina ...), tema
B: »Detajl« – detajl v bivalnem okolju in naravi
(slovenski motivi) in tema C: Slovenske vode.
Na tokratnem dogodku so podelili nagrade za
sodelovanje na natečaju pod temo A. Nagrade so
prejeli naslednji nagrajenci: Andreja Ravnak za
fotografijo Hmeljeva polja (prva nagrada), Izidor
Jesenko za fotografijo Danes in nikoli več (druga nagrada) in Simon Krejan za fotografijo Svoboden kot
ptica (tretja nagrada). Diplome pa so prejeli naslednji
prejemniki: Danijela Bricelj, Vinko Lesjak, Primož
Hink, Simon Kovačič in Zdenka Šiligoj.
Nagrade za ostali dve temi so podelili 15.
julija v Škofji Loki. V Kulturnem domu v Poljanah pa si še vedno lahko ogledate razstavo del,
ki so na natečaju sodelovala pod temo A.
Kristina Z. Božič

Slavnostni govornik na proslavi ob dnevu
državnosti v Poljanah je bil Janez Janša,
obrambni minister v času osamosvojitve.

Predsednik KS Poljane Anton
Debeljak je na prireditvi podelil
priznanja KS posameznikom,
ustanovam in društvom, ki
pomembno prispevajo k razvoju
kraja, občine in obenem tudi Slovenije. Priznanja so letos dobili
naslednji prejemniki:
Letošnji nagrajenci KS Poljane

Foto: Izidor Jesenko

Priznanja zaslužnim
krajanom Krajevne
skupnosti Poljane
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Dan državnosti v Gorenji vasi

Preden pomislimo na pravice,
se moramo zavedati svojih dolžnosti!
V Gorenji vasi so se na tokratni prireditvi ob dnevu državnosti ozrli na prehojeno
pot ne le države, pač pa tudi vpetosti in rojevanja občine. V kulturnem programu
so jo prehodili štirje govorci s spomini na želje po osamosvojitvi slovenskega
naroda v preteklosti, na 10-dnevno vojno 1991, kulturno delovanje in udejstvovanje ter osnovnošolsko izobraževanje v zadnjih 25 letih.

Pavle Razložnik kot vpoklicani ob začetku
10-dnevne vojne za Slovenijo je spomnil na
dogodke, ki so tedaj pomembno zaznamovali tudi območje sedanje občine in dolino.
Valentin Bogataj se je spomnil vseh pomembnejših
kulturnih dogodkov in oseb, ki so v zadnjih 25
letih Poljanski dolini pustili trajen pečat.
O osnovnošolskem izobraževanju je nekaj
pomembnih dejstev nanizal ravnatelj Izidor Selak.

Vse tri govore si lahko preberete na naslednjih straneh.

Od večkratnih poskusov
do samostojnosti države

Slavnostni govornik župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež pa se je v
svojem govoru osredotočil na številne želje in
prizadevanja ter poskuse naših prednikov po

25 let Slovenije
Četrt stoletja ni dolga doba, a slovenskemu
narodu je takrat uspel velik met ‒ uresničile
so se sanje mnogih rodoljubov, ki so že stoletja hrepeneli po svoji državi. Če povzamem
splošno mnenje, po 25-letih izgleda, da je bilo
vse idealno in enostavno.
Ko se spominjam trenutkov pred osamosvojitvijo, vem, da je bila Krajevna skupnost
(KS) Gorenja vas močno vpeta v dogajanje.
Predstavniki krajevne skupnosti smo mesece
prej vsak dan sestankovali, prevzemali in izvajali naloge varovanja pomembnejših objektov,
predvsem vodovodov po območju krajevne skupnosti. Spomnim se skupine, ki je raziskovala
lokacije zajetij pitne vode. V svoji evidenci so
namreč imeli prav vse izvire in zajetja. Poraja pa
se vprašanje, čemu bi jim služili ti podatki.
Glede na to, da je večina krajanov sledila
volji, izraženi na plebiscitu, je bila proslava
na hribu za šolo veličastna in dobro obiskana.
Veliko udeležencev ni računalo na to, da bo že
v naslednjih dneh prišlo do vojne. Nastopili so
težki dnevi – pripadniki teritorialne obrambe
smo dobili poziv, da se moramo javiti na mobilizacijska mesta. Funkcijo predsednika KS sem
za nekaj časa predal namestniku. Pripadniki poljanske čete v okviru teritorialne obrambe smo
se na mobilizacijskem mestu zbrali v rekordno
hitrem času. Noč iz nedelje, 30. junija, na ponedeljek, 31. junija, smo prebili v osnovni šoli.
Zjutraj smo se umaknili v Lajše. Ta dan smo
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bili pripadniki prerazporejeni po različnih krajih
Slovenije, v Škofjo Loko, na Brnik in drugam.
Dnevi in noči so bile dolge glede na informacije,
da bodo vojaki JLA z vso oborožitvijo zapustili
kasarne in pričeli z organiziranimi napadi na
strateške cilje, pripadnike teritorialne obrambe
in civilno prebivalstvo. Pripadniki smo v tistih
dneh imeli jasen cilj – uresničiti plebiscitarno
voljo. Po sklenjenem premirju se je situacija
začela umirjati, prav tako se je v ustaljene
tirnice vrnilo tudi življenje v KS.
Zapora trgov, tako dobava surovin kot
prodaja izdelkov, je povzročila nekoliko težav,
a so bile kaj hitro, s skupnimi močmi, odpravljene. Prav tako so bile za nekaj časa otežene
komunikacije. Samo za osvežitev spomina, v
dneh po začetku vojne so avtobusi v Poljansko
dolino vozili samo dvakrat na dan. Življenje je
teklo naprej, vojaki JLA so opustošili, izropali
in nato zapustili kasarne.
Sledilo je mednarodno priznanje Slovenije kot
samostojne države, kar je po mojem mnenju imelo
zelo pozitiven vpliv na hitro urejanje vseh zadev
na bolje. Različni oziroma drugačni pogledi so
pripeljali tudi do prestrukturiranja gospodarstva,
v naši KS je kar precejšen del proizvodnje zamrl.
Delavci, zaposleni v podjetjih do Škofje Loke
oziroma Kranja, so v ne majhnem številu izgubili
zaposlitev. Kar nekaj podjetjem v KS je samo poljanska trma in naklonjenost krajanov domačemu
kraju pomagala, da so se ohranila in da so si ljudje

samostojni državi, ki jim politična spretnost
in razmere niso bile naklonjene. Posebej pa je
izpostavil majniško deklaracijo iz leta 1989,
ki je po vsebini zahtevala, da želimo Slovenci
živeti v samostojni in suvereni državi pod
okriljem EU, ki bo temeljila na demokraciji
in spoštovanju človekovih pravic. Pri tem je
posebej poudaril, da se danes vsi še predobro
zavedamo svojih pravic. A če želimo imeti
državo, na katero bomo ponosni, se moramo
najprej zavedati svojih dolžnosti.
Prireditev so po nekaj letih znova popestrili osnovnošolci: člani Mladinskega pevskega
zbora OŠ Ivana Tavčarja, ki so zapeli pod
vodstvom Neže Erznožnik. Njihovo točko sta s
podatki o projektu Mladi raziskovalci za razvoj
Poljanske doline dopolnila še nekdanja učenca,
danes študenta medicine in farmacije, Borut
Kristan in Janja Štucin.
Nastopili so tudi Vokalna skupina Cantabile,
Meta Ažbe na flavti, uvodoma je Zdravljico
zapel pevec Ravbarjev Miha Križnar, z igranim
prizorom o tem, kje je Gorenja vas danes, ob 25letnici samostojne države, pa so se predstavili
Nik Miklavčič, Bina Čadež, Cilka Bohinc in
Ela Tavčar, ki ga je tudi napisala.
Damjana Peternelj

lahko služili kruh doma. Zamrla ni niti težnja po
boljšem bivalnem okolju.
V času samostojne države je KS Gorenja
vas prizadelo kar nekaj večjih naravnih nesreč.
Leta 1997 je strela na Blegošu pobila 21 govedi.
Leta 2013 je največji gozdnim požar na Kuclju
pri kraju Studor povzročil velik preplah. Škoda
ni bila velika, saj so gasilci, prostovoljci in helikopterska ekipa slovenske vojske uspeli požar
pravočasno pogasiti. Leta kasneje je večji del
KS prizadel žledolom, ki je povzročil škodo po
gozdovih. Le-to bodo lastniki gozdov občutili
še naslednjih sto let. Jeseni istega leta so narasle
vode povzročile katastrofalne poplave, ki jih ne
pomnijo niti najstarejši krajani. Za nameček
je tako opustošene gozdove v preteklem letu
napadel še lubadar. Pri vseh nesrečah so se
vedno aktivno in profesionalno odzvale službe
za reševanje. V prvi vrsti gasilci PGD Gorenja
vas in Hotavlje, Radioklub Marmor Hotavlje,
jamarji, Rdeči Križ in Karitas.
Menim, da so rezultati sicer kratke, a
odločilne vojne za samostojno Slovenijo,
premalo cenjeni. Kljub temu pa upam, da bo
čim prej v šolskih programih osamosvajanje
Slovenije dobilo svoje mesto.
Po 25-letih pričakujem, da so mladi, rojeni
po letu 1991, že sposobni prevzeti popolno
odgovornost, da se bo Slovenija in naša KS
razvijala v duhu Prešernove Zdravljice!
Pavle Razložnik

O kulturi v zadnjih 25 letih
Kulturno delovanje ima v naših krajih globoke
in pomenljive korenine. Zapiski in spomini segajo
do prizadevanj dveh medvojnih družbenih gibanj,
ki sta poleg telesnih veščin gojili tudi različne
kulturne dejavnosti. To sta bili Sokol Gorenja
vas - Poljane in Orli. Priljubljeno je bilo petje v
pevskih zborih in gledališke uprizoritve.
Tradicijo je prekinila 2. svetovna vojna. Po
njej se je še z večjo zagnanostjo nadaljevalo
prejšnje delovanje. Petju in igram so se
pridružile kinopredstave, ki so privabljale
množice obiskovalcev. Vse tri navedene
dejavnosti so zaradi novih oblik družabnega
življenja usihale, kinopredstave povsem.
V 70. letih je ponovno oživela pevska dejavnost, na novo fotografska, občasno tudi
gledališka s posameznimi uspešnimi predstavami.
Večjo vlogo dobijo osnovne šole, ki združujejo
krajane v novih oblikah kulturne ponudbe.
Z nastankom samostojne Slovenije in
ustanovitvijo Občine Gorenja vas - Poljane

je tudi kulturna dejavnost dobila nove vzpodbude in zaživela v novih oblikah in vsebinah.
Ustanavljala so se nova društva in skupine,
ki so odsevale nove pristope do umetniškega
izražanja. Spremljamo lahko izvirne oblike delovanja mladih pa srednje in starejše generacije.
Bogatijo življenje občine in ponujajo prireditve,
ki privabljajo obiskovalce.
Tudi občina oživlja v projektnih oblikah
najboljše iz naše polpretekle zgodovine. Poudarjeno sta zaživela duh in izročilo pisatelja Ivana
Tavčarja, poeta Poljanske doline. Novi navdihi se
iščejo pri slikarjih Šubicih. Odkrili smo biologa
Ivana Regna in mu posvetili osrednji vaški trg z
izvirnim vodnjakom v Gorenji vasi. Znamo ceniti
umetnika sedanje generacije, ki smo ju sprejeli
med častne občane: kiparja Petra Jovanoviča in
pisatelja Vladimirja Kavčiča. Z literarno nagrado
Simona Jenka je bil ovenčan pesnik mlajše
generacije Janez Ramoveš. Pohvaliti se moramo
z vrsto ljubiteljskih pesnikov in piscev, ki ope-

vajo in opisujejo naše kraje, ljudi, zgodovino
… Nenazadnje, kar 18 občanov in kulturniških
skupin je za predano kulturno delovanje prejelo
občinske plakete in priznanja.
Nedavno smo v občinskem središču odprli
obnovljen Sokolski dom. Želimo, da bi bil
močno žarišče kulturnega življenja v kraju. V
njem naj čim prej dobita prepotrebne prostore
krajevna knjižnica in Fotomuzej, poimenovan
po Vlastji Simončiču.
In še nekaj: osrednje občinsko glasilo
Podblegaške novice naj postanejo še močnejši vir
zapisov o življenju in izstopajočem delu minulih
in sedanje generacije naših občanov. Lahko
bi postale spodbuda za oblikovanje osrednje
občasne občinske publikacije – zbornika.
Spoštovani, tudi naprej želim živahno in
pestro kulturno dogajanje v občini, saj je v naših
ljudeh dovolj iskrivih idej in izvirne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti.
Valentin Bogataj

25 let šolstva v Gorenji vasi od leta 1991 do 2016
Organizirano šolstvo v Gorenji vasi se je
začelo leta 1853, ko je kaplan Andrej Drobnič
zbral deklice in dečke na Trati v Stebelovi hiši.
Predšolska vzgoja, ki deluje v sklopu centralne
šole, pa se je začela konec leta 1975 v domu
Partizan, ki je sprejel starejšo, marca 1976 pa
še mlajšo skupino.
Pomemben mejnik v zgodovini je 1. september 1971, ko so se učenci preselili iz stare
šole v to zgradbo, v kateri smo sedaj. Od takrat
se šola imenuje po pisatelju Ivanu Tavčarju.
Ob nastanku samostojne Slovenije leta
1991 smo imeli na ozemlju današnje občine, ki
je bila ustanovljena tri leta kasneje, centralno
šolo v Gorenji vasi s petimi podružnicami:
Poljane, Javorje, Sovodenj, Lučine in Lesko
vica. Delovali sta še dve enoti vrtca in devet
oddelkov priprave na šolo.
Skupaj je vse šole na ozemlju občine obiskovalo 949 otrok. In koliko jih imamo letos? Pri
osnovnošolcih ni bistvene razlike. Ogromen
porast pa je pri predšolski vzgoji. Leta 1991 je
bilo vključenih v vrtec v Gorenji vasi 38 otrok
v dveh oddelkih, letos je v enoti Gorenja vas
in Dobrava v 10 oddelkih 178 otrok.
Med poletnimi počitnicami leta 1999 je bil
dokončan prizidek pri centralni šoli v Gorenji
vasi, kjer so učenci od 1. do 4. razreda vstopili
v sedem novih učilnic, šest novih igralnic
vrtca pa je pričakalo 124 malčkov.
Tega leta je bilo zaposlenih 76 delavcev.
Po letu 2010 pa imamo po izgradnji enot vrtca
Dobrava in Lučine 106 zaposlenih s 590 učenci
in z 245 predšolskimi otroki. Smo prepričljivo
največje podjetje v Poljanski dolini.
V šolskem letu 2001/2002 smo pričeli
s poučevanjem v 1. razredu devetletke, ko
so v 1. razred vstopili učenci, stari šest let.
V oddelku poučujeta skupaj učiteljica in
vzgojiteljica. Čez pet let smo po celi vertikali
imeli devetletko.

Vse od ustanovitve Občine Gorenja
vas - Poljane v letu 1994 je šola v
Gorenji vasi odlično sodelovala z
občinsko upravo

Na območju centralne šole se je v zadnjih
25 letih veliko gradilo. Poleg že omenjenega
prizidka v letu 1999 velja omeniti novo enoto
vrtca na Dolenji Dobravi leta 2010 s štirimi
oddelki. Izvedene so bile številne adaptacije
na centralni šoli: glavni vhod z garderobo leta
2003, junija 2004 je bilo obnovljeno zunanje
športno igrišče s postavitvijo žarometov, zamenjava oken v starem delu šole, poleti 2008
se je v celoti obnovila šolska kuhinja, oktobra
istega leta smo dočakali obnovo cestišča in
izgradnjo prepotrebnih pločnikov od Neškove
brvi do šole, s čimer smo dosegli potrebno
prometno varnost učencev ob dnevnih prihodih
in odhodih iz šole.
V zadnjih sedmih letih smo na centralni
šoli z adaptacijami pridobili novo računalniško
učilnico, povečali učilnico v kleti, v treh poletnih počitnicah po fazah izolirali in zamenjali
streho, toplotno sanirali fasado, v celoti preno
vili in opremili učilnico za gospodinjstvo,
prenovili sanitarije za učence, šolsko zbornico,
vrata vseh učilnic, pregradne stene v šolski avli,
jedilnico, kupili nova igrala v vrtcu Zala, letos
je na vrsti prenova učilnice za fiziko. Predvsem
za potrebe prevoza hrane iz CŠ v vrtec Dobrava
smo leta 2012 kupili službeno vozilo.
Veliko je bilo v uvodnem desetletju tretjega tisočletja razgovorov in dogovorov na
občinskem nivoju, kje se bo gradila nova
športna dvorana. Najprej lokacija ob šoli, leta
2008 odločitev, da je najbolj primerna lokacija
v bregu pod šolo proti blokom. Po štirih letih se
je lokacija vrnila k šoli, kjer se bo rušila stara
telovadnica, zgrajena leta 1971, povečana se bo
gradila na istem mestu in površini zunanjega
košarkarskega igrišča. To bo objekt, ki ga šolska

populacija in tudi lokalno okolje nedvomno
potrebujeta.
Občinska uprava je tik pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja, pripravlja se dokumentacija za kandidiranje na razpis za javna
sredstva.
Šola je poleg hrama učenosti tudi kulturno
in športno središče Poljanske doline. V njej
se je zvrstilo veliko proslav in prireditev, šola
daje v uporabo prostore številnim društvom,
Glasbena šola Škofja Loka ima v njej svoje
dislocirane oddelke.
Seveda pa smo v vseh teh letih tudi učili,
vzgajali, bili veseli, včasih žalostni. Vse pa
nas je družila zavest – več vedeti in znati.
Znali smo biti solidarni z ubogimi, biti strpni
do vseh, gojimo preproste besede prosim, hvala,
dober dan …
V povezavi z družino in širšo skupnostjo
šola skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok,
razvija zavest pripadnosti slovenskemu narodu
in slovenskemu jeziku. Šola ni več edina
institucija, ki daje znanje. Zato je vloga nas
učiteljev in učiteljic, pa tudi staršev, da usmerjamo otroke, kje in kako naj iščejo to vedenje.
Naučiti jih moramo predvsem razmišljanja in
inovativnosti ter razvijati navdušenje za pridobivanje znanja.
Od leta 2011 imamo naziv EKOŠOLA, leto
kasneje smo si pridobili naziv ZDRAVA ŠOLA,
od leta 2013 tudi KULTURNA ŠOLA, že vrsto
let smo ŠPORTNA ŠOLA.
Ponosni smo na številne uspehe učencev na
športnih tekmovanjih državnega in regijskega
nivoja. Na tekmovanjih iz znanja dosegamo
povprečno v zadnjih sedmih letih sedem zlatih,
51 srebrnih in 158 bronastih priznanj letno.
Sledimo geslu naše šole »Šola na Trati ne
sme zaostati«. Z vašo pomočjo bomo razvijali to
šolo še naprej in tako omogočali našim otrokom
dobro in lepo življenje.
Izidor Selak, ravnatelj

15

Spomini Vladimirja Koračina na osamosvajanje države

»Nisem razmišljal, da bi s svojim dejanjem
ogrožal ženo in otroke!«

Foto: arhiv Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska

kaj se bo zgodilo. Kakšno je
bilo stanje v Gorenji vasi v
času 10-dnevne vojne, težko
komentiram, saj sem bil vse
dni stalno prisoten v Žireh.
Po pripovedovanju žene je
bilo mirno, pravo nasprotje
Žirem,« pojasnjuje Koračin
in nadaljuje: »Opravljali
smo naloge na kontrolnih
točkah zaradi morebitnega
prihoda pripadnikov JLA iz
smeri Vrhnike in Logatca.
Ne glede na takratno situacijo
smo morali poskrbeti tudi
za prometno varnost. Prav
Vladimir Koračin (desno) na slovesnosti ob odkritju spominske
tako smo se srečevali s probplošče na domači hiši v spomin na dogodke ob osamosvajanju
lematiko alkoholiziranosti
države z županom Milanom Čadežem.
voznikov in divje vožnje na
Koračin kot komandir oddelka v tistem času – območju Žiri. Beležili smo nekaj primerov, ko
pred osamosvojitvijo in po njej – ni imel nobenih se vozniki osebnih vozil na svetlobne znake
posebnih pooblastil, le zakonska pooblastila, ki policistov sploh niso odzvali in so enostavno
mu jih je nalagal zakon o policiji. Poskrbeti je bežali pred kontrolo.« Za čas vojne so policisti
moral za vodenje in potek dela na oddelku za imeli navodilo, da lahko uporabijo tudi strelno
aktivni sestav policije in kasneje za rezervni orožje. Kot poudarja, so morali biti, tako aktivni
sestav milice oziroma policije, ki je bil nekaj dni kot rezervni policisti, zelo preudarni, da le-tega
pred 10-dnevno vojno tudi aktiviran. Na vsako niso uporabili.
dnevnih sestankih s komandirjem PP Škofja Loka
»Glede na stalno prisotnost v Žireh v času
so prejemali naloge in navodila, kako ravnati in 10-dnevne vojne mi je primanjkovalo svežega
izvesti posamezne naloge, ki so bile posredovane perila. Tega mi je dostavila žena skupaj z
z vrha policije. Nalogam so se sprotno prilagajali osem in deset let starima otrokoma. V času
glede na nastale razmere. V stiku so bili tudi s vsesplošnega alarma so iz Gorenje vasi prikolepredstavniki teritorialne obrambe, vendar so vsak sarili v Žiri.«
zase opravljali naloge oziroma pristojnosti. V
primeru večje ogroženosti je bila po pripovedo- Tajno skladišče orožja v Gorenji vasi
Konec leta 1990 so z vrha policije in od
vanju Koračina že predvidena rezervna lokacija
komandirja PP Škofja Loka policisti doza policijski oddelek.
bili nalogo, da čim prej za potrebe oddelkov na
Dovoljena uporaba strelnega orožja
skrivnih lokacijah shranijo orožje. Posameznik
»Nekaj dni pred 10-dnevno vojno je bilo je moral izpolnjevati naslednje pogoje: biti je
pri ljudeh tako v Žireh kot v Gorenji vasi na moral zaupanja vreden občan, omogočena je
eni strani čutiti enotnost, na drugi pa strah, morala biti čim prejšnja dosegljivost in tajen
prevoz orožja. »Ravno v tistem času sva z ženo
dograjevala zgornji del stanovanjske hiše. Na
podstrešju sva imela spravljeno večjo količino
izolacijskega materiala. Odločil sem se in predlagal, da orožje za potrebe oddelkov Gorenja
vas in Žiri skrijemo prav pri meni. Tako sem
neke noči, nekaj čez polnoč, s svojim vozilom
Več informacij:
zastava 101 opravil prevoza zabojnikov orožja,«
Barbara Bogataj:
se spominja nekdanji komandir. Vozilo je parkiral
barbara.bogataj@obcina-gvp.si,
v garaži in z ženo Olgo sta zabojnike prenesla
04/51-83-124, 041/767-390 ali
na podstrešje – tajno skladišče orožja – in jih
podblegaske.novice@gmail.com.
zakrila z izolacijskim materialom. V Gorenji
vasi so bile tako skrite avtomatske in polav-

Tu je prostor za
VAŠ OGLAS.
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Foto: arhiv Koračinovih

Svoje spomine na dogajanje izpred 25 let je z nami delil Vladimir Koračin iz
Gorenje vasi, ki je v času osamosvojitvene vojne opravljal delo komandirja
oddelka na takratnem oddelku milice (danes policijski oddelek) v Žireh. V Žireh
je delal od druge polovice leta 1988 in vse do začetka leta 1993, ko je prišlo do
reorganizacije na območju Policijske postaje (PP) Škofja Loka. Oddelki v Žireh,
Gorenji vasi in Železnikih so se ukinili, odprle pa so se policijske pisarne.

Spominsko o beležje na hiši Koračinovih spo
minja na dogodke ob osamosvajanju Slovenije.
tomatske puške za potrebe ‘vojnih enot milice’
oddelkov v Gorenji vasi in Žireh, in sicer vse
do dneva ali dveh pred 25. junijem 1991, ko se
je aktiviral rezervni sestav policije in jim je bilo
orožje tudi razdeljeno. Družina Koračin je bila
v Poljanski dolini edina, ki je hranila orožje za
potrebe policijskih oddelkov Gorenja vas in Žiri.
PP Škofja Loka in policijski oddelek Železniki
sta orožje skrivala na drugih območjih.

Pogum v času osamosvojitve

»Moram priznati, da nikoli nisem pomislil
na možne posledice ali da sem s tem, ko sem
hranil orožje, morda ogrožal ženo in svoja
otroka. Na vse skupaj sem enostavno pozabil,
vse do preteklega leta, ko je bila s strani Policij
sko veteranskega društva Sever Gorenjska
dana pobuda in nato v sodelovanju z Občino
Gorenja vas - Poljane odkrita spominska plošča.
Nikoli nisem razmišljal in imel želje, da bi
glede tajnega skladišča orožja dal informacijo
v javnost. Tako do preteklega leta za moje
ravnanje ni vedel nihče, niti najbližji sosedje.«
Kljub temu pa Koračin izpostavlja, da je bil v
strahu in skrbeh v času 10-dnevne vojne. Odgovoren je bil namreč za svojo enoto in njihova
življenja. »Razmišljal sem, kaj mi je/bo storiti,
če bi vojna dosegla tudi naše območje. Še večji
strah je v tistem času zasejala informacija, da
naj bi tankovska enota JLA iz Vrhnike potovala
preko Račeve in Žirov v smeri Brnika. Na srečo
do tega ni prišlo. Se pa sedaj sprašujem, kam je
šla vsa tista enotnost, ki je bila takrat prisotna
med ljudmi? Zakaj nismo postali druga Švica,
kot so nam obljubljali nekateri politiki? Kje
se je izgubila morala in moralna odgovornost
nekaterih ljudi in zakaj se pehajo za bogastvom
preko vseh meja na škodo majhnih ljudi? Ali je
bilo potrebno, da se je ponovno vnesel nemir
in razdor med ljudi …?« Skratka vprašanja, ki
bi si nedvomno zaslužila odgovore.
Lidija Razložnik

Prejeli smo …

Odziv na uvodnik Žana Mahniča
v junijski številki Podblegaških novic
V svojem prispevku bi rada pokomentirala
mnenje poslanca Žana Mahniča, ki v uvodniku
junijske izdaje Podblegaških novic izpostavlja
napake, storjene v Sloveniji od osamosvojitve
dalje. Za politične zasluge in napake katere koli
od političnih opcij nisem strokovnjakinja, niti
si to ne želim biti, bi se pa rada osredotočila na
drug vidik omenjenega prispevka.
Poslanec Mahnič se po pogledu na preteklost samostojne Slovenije ozre v prihodnost in
zapiše, da so prej omenjene napake »stvari, ki
jih moramo v naslednjih 25 letih popraviti, če
ne želimo, da se še naprej vsako leto polovica
generacije, rojene v enem letu, preseli v tujino«.
Poglavitni razlog za izseljevanje mladih je po
njegovem mnenju dejstvo, da so nam državo
ugrabile nekatere elite. Če temu ne bi bilo tako,
bi se danes med drugim ponašali z boljšim
zdravstvenim sistemom, višjimi pokojninami,
sodobnim nacionalno-varnostnim sistemom in
boljšo cestno infrastrukturo. Iz članka je razbrati, da bi tudi to mlade obdržalo v domovini.
Tudi sama spadam v eno izmed generacij,
za katere Evropa ni več oddaljen abstrakten
pojem, ampak skupnost, znotraj katere potujemo, študiramo, se zaposlujemo, si ustvarjamo
družine ter spoznavamo ljudi, ki razmišljajo
podobno, pa tudi drugače od nas – počnemo,
skratka, zelo podobne stvari kot doma, vendar
pa meje Slovenije za nas ne predstavljajo več
nepremostljive (oziroma skoraj nobene) ovire
in vsi si želimo, da bi tako ostalo čim dlje. To

ne pomeni, da svoje domovine ne spoštujemo
in je nimamo radi – nasprotno, ob stiku z
drugimi kulturami vse bolj cenimo tudi to,
kar imamo doma; tako sorodnike in prijatelje
kot čudovito naravo ter bogato zgodovino in
kulturno dediščino.
S prijatelji in znanci, ki so se rodili v naši
ali bližnjih občinah, zdaj pa živijo bodisi v
Sloveniji bodisi v Avstriji, Nemčiji, Franciji,
na Irskem in v drugih evropskih državah, se
velikokrat pogovarjamo tudi o tem, kaj nas žene
v tujino. Prenizke pokojnine in slaba cestna
infrastruktura se med razlogi pojavijo bolj
poredko. Žal pa se v besednjaku ob opisovanju
situacije v Sloveniji (pa tudi drugod) pogosto
znajdejo besede, kot so ksenofobija, zaprtost,
delitve, pogrevanje preteklosti in pomanjkanje
pluralizma – pluralizma, ki si ga v začetku
svojega uvodnika želi tudi poslanec Mahnič.
Da s svojim razmišljanjem ne bom zaplavala v preveč abstraktne vode, naj to, kaj je
v državah, v katere se izseljujemo, drugače,
in česa bi z vsem srcem želeli tudi Sloveniji,
ponazorim na lastnem primeru. Poleg študijskih
obiskov v drugih evropskih državah sem imela
pred kratkim možnost del svojega študija opraviti tudi v Belgiji. Pri enem izmed predmetov,
ki sem jih obiskovala, si je moral vsak študent
izbrati neko aktualno družbeno-politično temo
ter primerjati argumente in jezikovna sredstva,
ki se pojavljajo v diskusiji o njej. Sama sem
si kot edina Slovenka v razredu izbrala takrat

aktualno referendumsko kampanjo v zvezi z
družinskim zakonikom. Naj omenim le, da sem
morala na predstavitvi svoje teme belgijskim
sošolcem, ki so žaljivke in iz trte izvite argumente, uporabljene v preštevilnih člankih, le
nejeverno poslušali, večkrat razložiti, da to ni
parodija, ampak resnična debata v slovenskem
političnem prostoru.
V svojem imenu in imenu številnih drugih
mladih, ki živijo v Sloveniji ali pa so se iz nje izselili, lahko rečem, da se danes ne bojimo tega,
da bi živeli ob sosedu drugačne veroizpovedi ali
barve polti, še manj se bojimo tega, da bi medaljo za zasluge ob osamosvojitvi dobil napačen
politik. Kar nas resnično skrbi, je porast nestrpnosti in ksenofobije ter širjenje občutka strahu
(na vse našteto me je med drugim spomnil
tudi prispevek poslanca Mahniča z naslovom
Kje so begunci?, objavljen v aprilski izdaji
Podblegaških novic).
Morda bi tudi poslanec Mahnič in njegovi somišljeniki o zgodovinskih procesih
razmišljali drugače, če bi nanje pogledali z
drugega zornega kota in uvideli, da do največjih
tragedij človeštva ni pripeljala ne slaba cestna
infrastruktura, ne izseljevanje in priseljevanje
posameznikov in skupin, temveč so bile razlog
zanje prav zgoraj omenjene delitve, nestrpnost, ksenofobija, širjenje strahu in ustvarjanje
občutka kriznih razmer, ki se jih mladi ob vrnitvi iz tujine v Sloveniji zavemo še toliko bolj.
Vita Pintar

Prejeli smo …

Praznovanje dneva državnosti v Novi Oselici
V petek, 24. junija zvečer, smo v Novi Oselici praznovali
srebrni jubilej naše mlade države.
Toda v to praznovanje se je prikradel grenki pelin
razočaranja. Zakaj nas vsako leto manj praznuje dan
državnosti? Od kod ta ‘pišmeuharski’ odnos do države in domovine? Upravičeno se sprašujemo, kaj bomo za doto podarili
mladim in otrokom, če mi odrasli ne znamo spoštovati svetinj,
po katerih so hrepeneli rodovi naših prednikov?!
Vendar razumen in moder človek do tod še najde rešitev
oziroma upa, da jo bo našel. Prav nemočen pa obstane pred
dejstvom, da so se letos našli ljudje, ki so med samo kulturno
prireditvijo, nedaleč od prizorišča, veselo kramljali, se prijetno zabavali in celo norčevali iz povezovalke prireditve, ko
jih je ta vljudno opozorila, naj se vendarle umirijo.
Sveti Avguštin in za njim naš véliki Anton Martin Slomšek
sta opozorila, da nič ne velja tarnati nad časi, ker smo čas
ljudje. Potrudimo se, da bomo ohranili ljubezen do Slovenije.
Kdor ljubi domovino in državo, spoštuje sebe in bližnje.
Kdor spoštuje sebe in bližnje, gradi boljši svet. Kdor ceni in
spoštuje svoje, bo vedno blagohotno in spoštljivo ohranjal
dialog in tako razložil, zakaj mu je to, kar ponosno ohranja,
svetinja.
Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet!
Predsednik KS Sovodenj Stanko Bajt

Slovenska zastava izobešena na novooseliški cerkvi
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Naši občani v tujini: mag. Nataša Martinčič

»Širjenje obzorij v tujini
je ena izmed mojih najboljših odločitev!«

Mag. Nataša Martinčič, ki trenutno piše svojo drugo
knjigo, ceni raznolikost, ki jo ponuja Montreal.
Tako jo je pot najprej zanesla v Boston, kjer
je leto dni varovala otroke ameriško-britanskemu
paru, poleg pa izpopolnjevala svoje že pridobljeno znanje angleščine. Danes je samozaposlena,
ukvarja se s prevajanjem knjig iz angleškega v
slovenski jezik in obratno, je trenerka zavestnega
ustvarjanja ter učiteljica angleščine.
»V času bivanja v Bostonu sem že poznala
nekaj ljudi iz Montreala, zato sem to mesto
začela obiskovati in ga sčasoma vzljubila. Ko
sem se vrnila iz Združenih držav Amerike,
sem se vpisala na podiplomski študij med
narodnih odnosov ter poučevala angleščino na
različnih jezikovnih šolah,« pripoved prične
Martinčičeva, ki prizna, da jo v Montreal vleče
tudi zaradi ljubezni, saj tam živi njen življenjski
sopotnik, s katerim bi si rada tam ustvarila tudi
družino. Glede na to, da je samozaposlena in
da pri svojem delu potrebuje le prenosnik in
internetno povezavo, lahko dela kjer koli.

Montreal – mesto raznolikosti

Nad Montrealom je navdušena tudi zaradi
samega utripa mesta. »To je izjemno zanimivo
mesto, znano kot talilni lonec kultur vsega sveta.
To raznolikost globoko cenim. Lepo je živeti v
okolju, kjer se raznolikosti ne bojijo, temveč jo
sprejemajo z odprtimi rokami, kjer je na voljo
hrana z vsega sveta, mesto krasijo cerkve različnih
ver in ima vsaka svoj prostor pod soncem, kjer
v istem trenutku vidiš pravega ortodoksnega
žida v črno-belih oblačilih, velikem klobuku,
izpod katerega gledajo kodri, indijski par, ki
govori hindujsko in diši po indijskih začimbah,
afričane, ki plešejo na trgu, simpatične Azijce in
Evropejce s stilom ... ali pa se znajdeš v dvigalu
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z ljudmi z vseh kontinentov. Nekaj posebnega
je biti del takšne raznolikosti. Če ste romantični
tako kot jaz, se hitro zaljubite v pestrost človeške
rase in se počutite kot član zemeljske družine,«
opisuje raznolikost severnoameriškega mesta z
evropejsko dušo. Montreal slovi po presenetljivi
umirjenosti, kar ni podobno ostalim ameriškim
mestom. »Sprejemanje raznolikosti spodbuja
nove zamisli in razvoj, predvsem pa občutek
varnosti. Življenjski standard je višji, a je hrana
na splošno cenejša, osnovni artikli hrane so
neobdavčeni. Gasilci, policisti in reševalci so
tako odzivni, skoraj kot bi čakali za vogalom.
Za svoje delo so bolje plačani, saj so davki
višji. »Montreal je mesto v provinci Quebec, ki
je edina, kjer se plačujeta dve vrsti davka, t. i.
provincialni in federalni davek. Pogoj za stalno
prebivališče v Quebecu je znanje francoskega
jezika, ki se ga učim tudi jaz,« pove.

Modrosti angleških knjig
deli s slovenskimi bralci

Martinčičeva je avtorica prevodov osmih
uspešnic, kot so knjige in karte o vesoljnem
Zakonu privlačnosti avtorjev Esther in Jerryja Hicks. Prevedla je nekaj manj znanih knjig
Martina Brofmana, Brene Brown, Rosalene
Glickman, Marka Magnacce in Naomi Feinberg. »Vse prevedene knjige sem prevedla iz
golega navdušenja. Vsako sem najprej našla
ali pa je ona mene in jo prevedla zato, ker sem
želela navdušenje nad njeno modrostjo deliti s
slovenskimi bralci. Ko močno začutim, da bi bilo
neko knjigo dobro imeti tudi v slovenščini, jo
založbam predlagam v prevod,« pojasnjuje svoje
odločitve glede prevajanja. Poleg prevajanja
se ukvarja tudi z individualnim poučevanjem
angleščine preko Skypa in je trenerka zavestnega
ustvarjanja. Treninge zavestnega ustvarjanja prav
tako izvaja preko Skypa. Ko pa je v Sloveniji,
domov se vrača na pol leta, ima delavnice o
zavestnem ustvarjanju.

Piše že svojo drugo knjigo

Na delavnicah ljudem pomaga razviti navado seganja po prijetnih mislih ali miselno
prožnost, ki se v življenju obrestuje na vseh
področjih kot npr. v ljubezni, odnosih, karieri,
financah in nenazadnje tudi pri zdravju. Mi
selno prožni ljudje so srečni ljudje. Ljudje se
naučijo priti v globok stik s čistim pozitivnim
delom sebe, ki ga Martinčičeva imenuje Srečko
Turbovič. O njem je napisala knjigo z naslovom
Zakaj se Buda smeje? »To je tisti del nas, ki ima
z nami vedno pozitiven, spodbuden dialog in ko
se mu naučimo prisluhniti, zmoremo uresničiti
želeno. Tako se naučimo voditi svoje misli k
prijetnim – to pa je ključnega pomena, saj svojo

resničnost oblikujemo z močjo svojih misli.
Prijetne misli vodijo k prijetni notranji klimi in
prijetnemu življenju in obratno. Ali svoje misli
uporabljamo sebi v prid ali proti sebi, lahko
vsak hip občutimo. Če so prijetne, koristimo
tako sebi kot drugim, če ne, nikomur.« Navdih
za prvo knjigo je črpala iz izkušenj z zavestnim
ustvarjanjem oziroma močjo naših misli. Kot
poudarja, knjiga ne temelji na budizmu in se
v njej ne naslanja na budizem, pač pa ljudem
predstavlja lahkotno pot osebne rasti. Trenutno
je v nastajanju že nova knjiga o zavestnem ustvarjanju, ki pa bo najprej izšla v angleščini.
Nataša Martinčič si preko svojega dela
želi širiti veselje do zavestnega ustvarjanja in
angleščine tako v Sloveniji, ki ji je vedno bila,
je in bo posebno lep košček tega sveta, ter tujini. Tujina ji je namreč dala širino in jo s svojo
raznolikostjo nenehno navdihuje.
Lidija Razložnik

Avgusta Medeno na Visokem

Zadnjo nedeljo v avgustu (28. 8.) Rokodelski
center DUO Škofja Loka (RA Sora) pripravlja dogodek, na katerem se bomo posladkali z Medenim
… Na Tavčarjevem dvorcu ustvarjamo rokodelski
dogodek, s katerim želimo predstaviti neskončno
možnosti za ustvarjanje, ki jih ponuja med.
Na Medenem na Visokem bomo predstavili
celoten krog – od čebel in čebeljih panjev, priprave in točenja medu, uporabe medu in voska do
končnih izdelkov, ki so povezani z njima … Predstavljali se bodo mojstri rokodelci, ki pri svojem
delu uporabljajo med in vosek, ter čebelarji in
čebelarska društva. Sodelovale bodo tudi strokovne institucije, ki raziskujejo kulturno dediščino
in znanja, ki so povezana s čebelarstvom.
Pri delu boste lahko opazovali mojstre
rokodelce ter se tudi sami preizkusili v različnih
rokodelskih veščinah. Skozi cel dan se bo med
prepletal z razstavami, predavanji, s pripovedovanjem zgodb in z glasbo, program bo pester za
stare in mlade.
Toplo vas vabimo, da se skupaj z nami prepletete v medeno zgodbo, ki jo pripravljamo.
Za več informacij pa nas najdete v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka, Mestni trg 34,
rokodelskicenter@skofja-loka.com ali na FB
profilu Rokodelski center DUO Škofja Loka.
Kati Sekirnik, Rokodelski center DUO Škofja Loka
Foto: Vito Debelak

Foto: Elena Sendler

Nataša Martinčič iz Lučin je z Montrealom povezana že vse od leta 2004. Po uspešno
zaključenem študiju angleščine na Filozofski fakulteti si namenoma ni želela takoj
poiskati službe in se zaposliti, bolj jo je vleklo potovati in spoznati svet.

Tekačica Jerneja Homec

Druga najhitrejša na Ultra pušeljc trailu
Kot pojasnjuje Homčeva, se je na 106
kilometrov dolg izziv pripravljala zgolj štiri
mesece. »Ko sem se prijavila na UPT, sploh
nisem razmišljala, koliko kilometrov dejansko
je to,« smeje pojasnjuje in nadaljuje: »Tek po
UPT progi je zanimiv, saj te ob sami progi
spremljajo navijači. Prav tako proga postreže
z lepimi razgledi po naši hribih. Z ostalimi
tekači iz Poljanske doline smo skupaj štartali
in tekli del proge, se vmes še pogovarjali,
smejali in dogovorili, da tisti, ki pride prvi
na cilj, plača pivo.« Na Tuškovem griču jo je
pričakala prijateljica Silva Pustavarh, ki je z
njo tekla do Kopačnice, od tam naprej do cilja
pa jo je spremljal Samo Knafelj. »V svoj kraj
(kontrolna točka Kopačnica) sem pritekla prva
med ženskami. Tu sem se zadržala najdlje, saj
so mi zmasirali koleno, preoblekla sem se in
jedla.« Priznava, da jo je že tu začelo opozarjati
koleno – tega se je tudi najbolj bala. Sledil je
vzpon na Blegoš, kjer je nastopila manjša kriza,
ki je trajala vse do Železnikov. Ob pomoči
spremljevalca Sama Knaflja je ni bilo težko
premagati, saj jo je na progi ves čas spodbujal.
»Koleno me je vedno bolj bolelo, spusti so bili
zelo boleči in vse bolj počasni. Ko sva pritekla

Foto: Silva Pustavarh

Jerneja Homec iz Gorenje vasi se s tekom ukvarja že deset let. Zadnjih pet let
se udeležuje tudi tekaških tekmovanj. Najbolj jo privlačijo gorski teki, saj so
proge bolj zanimive in razgibane v primerjavi z ravninskimi. Pred časom se je
udeležila gorskega teka/hoje KBK in Ultra pušeljc traila (UPT), katerega proga
je speljana tudi po območju naše občine, ter v cilj pritekla kot druga najhitrejša
v ženski konkurenci.
do Železnikov, sem si nekoliko oddahnila, saj je
sledil le še zadnji vzpon na Ratitovec. A kaj, ko
se je že pričelo temniti,« pojasnjuje Homčeva.

Zadnjih 20 kilometrov najtežjih

»Hvaležna sem Samu, da je bil poleg, saj
mi pot na Ratitovec ni bila poznana. Prav tako
sem postajala utrujena, na progi sem bila sama,
nikjer nobenega človeka ... Do cilja je bilo še
20 kilometrov, ki pa jih kot za šalo ni in ni bilo
konec,« še opisuje svojih prvih 106 km 32letnica. V cilj je pritekla s časom 18:37:25 in
bila tako prva tekačica iz Poljanske doline. »V
cilju so me pričakali prijatelji in župan Milan
Čadež, česar sem bila izjemno vesela.« Naslednji dan je sledila podelitev medalj in pokalov.
V kategoriji ženske do 40 let je Jerneja Homec
prejela medaljo za prvo mesto iz rok župana
Milana Čadeža ter pokal za drugo mesto med
ženskami. Prav omenjena uvrstitev pa Homčevi
trenutno pomeni največ med vsemi priznanji.
Leta 2014 se je udeležila Istrskega maratona na
10 kilometrov, kjer je bila druga, na maratonu
po Logarski dolini je preteklo leto osvojila prav
tako drugo mesto, šesto mesto pa si je minulo
leto pritekla na GM40. Mlada tekačica, za

ŠDMH-jevci na UPT-ju poskrbeli
za dve oskrbovalni postaji

Jerneja Homec, druga najhitrejša na 106kilometrskem Ultra pušeljc trailu: »Moj tekaški
načrt je, da še dolgo tečem!«
katero je tek sproščanje v naravi, rada pa tudi
kolesari, se bo letos udeležila tudi logarskega
maratona.
Lidija Razložnik

Dan slovenskih planinskih doživetij

Foto: Arne Istenič

Trasa Ultra pušeljc traila (UPT) poteka tudi po območju naše občine in
proge KBK, torej od Kopačnice do Blegoša. Športno društvo Marmor Hotavlje
je poskrbelo, da so se tekači lahko ustavili na dveh kontrolnih točkah, in sicer
v Kopačnici ter na Blegošu. Kopačnica je bila glavna oskrbovalna postaja,
Blegoš pa vmesna postaja za okrepčilo tekmovalcev. »Poleg sadja, energetskih
napitkov smo tekmovalcem nudili tudi juho, kruh in zaseko – v glavnem hrano
in pijačo, ki pomaga tekaču, da si obnovi energijo za nadaljevanje poti. Smo
pa tekačem nudili tudi masažo nog, kolen …, saj po takem vzponu in terenu
marsikoga prične kaj boleti,« je pojasnil član društva Niko Stržinar. Obe kontrolni
točki sta obratovali v času teka, oskrbeli so vse tekače od prvega do zadnjega.
106 kilometrov izziva so se udeležili tudi tekači iz naše občine, in sicer Jože Košir,
Niko Pustovrh, Tomaž Božnar, Primož Šifrar, Janez Cankar in Jerneja Homec, ki
je bila najhitrejša izmed njih in druga najboljša med ženskami. Letošnje izvedbe
UPT-ja se je sicer udeležilo približno 100 tekačev.
Lidija Razložnik

ŠDMH-jevci so takole oskrbeli tekače na glavni oskrbovalni postaji
v Kopačnici.

18. junija je na
Golteh potekal Dan
slovenskih planinskih
doživetij 2016, ki ga
je organizirala Planinska zveza Slovenije.
Udeležili so se ga tudi
štirje predstavniki Planinskega društva Sovodenj s praporom, s
katerim so sodelovali na
slovesnem sprevodu ob
odprtju Slovenske turno
kolesarske poti. Kot je
povedal predsednik PD
Sovodenj, Lovro Telban,
so organizatorji pripravili
zelo pester program,
med drugim prikaz vaje
gorskega reševanja,
nastop planinskih pev
skih zborov in različne
pohode in delavnice za
otroke in odrasle. Kot
se za planince spodobi,
ni manjkalo prijetnega
druženja ob zabavni
glasbi.
Jure Ferlan
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Klemen Mezeg, naj mladinski voditelj 2015

Suvereno vodi podeželsko mladino na Loškem
Zveza slovenske podeželske mladine
(ZSPM), ki je bila tudi predlagateljica priznanj,
je v obrazložitvi zapisala, da si je Mezeg naziv
Naj mladinski voditelj zaslužil s suverenim
vodenjem Društva podeželske mladine Škofja
Loka. Pri 18 letih uživa spoštovanje med člani
in lokalno skupnostjo. Je organizator številnih
aktivnosti, pri katerih je za sodelovanje motiviral številne mlade. V času njegovega vodenja
je članstvo v društvu naraslo na 150 članov in
postalo eno izmed najmočnejših in prepoznavnih društev v lokalnem in širšem okolju.
Njegovo delovanje pa ni omejeno le na društvo,
ampak je aktiven tudi v drugih organizacijah
in v lokalni skupnosti, zaradi česar je posebej
cenjen in prepoznan s strani svojih sokrajank
in sokrajanov. »To priznanje je zame potrditev
za dosedanje delo v društvu, da ga vodim v
pravo smer. Prav tako pa je to tudi motivacija za
nadaljnje delo,« je po podelitvi pojasnil Mezeg,

Foto: Matic Zorman

Junija je na Brdu pri Kranju potekala zaključna prireditev natečaja Prostovoljec
leta 2015, ki ga že štirinajstič zapored organizira Mladinski svet Slovenije, krovno
združenje mladinskih organizacij. Med prejemniki priznanj je bil tudi naš občan
Klemen Mezeg iz Debeni, ki je postal naj mladinski voditelj 2015 in s tem prvi
prejemnik omenjenega priznanja v društvu in nasploh v organizaciji.
ki priznava: »To je zame zanimiva izkušnja in
zagotovo dobra referenca za vnaprej.«

»Delo nam sproti pokaže, kako in kaj«

Mezeg, ki Društvo podeželske mladine
Škofja Loka uspešno vodi že tretje leto, si
prizadeva, da bi njihove aktivnosti (s)poznalo
čim več mladih ter se jim tudi pridružilo. Danes
društvo šteje približno 160 članov od 16. pa vse
tja do 35. leta. »Nekih glavnih ciljev nimamo
zastavljenih, saj nam delo sproti pokaže, kako in
kaj. Oktobra nas čaka eden večjih projektov, ki
jih bomo izpeljali, in sicer bo prireditev nekoliko
podobna že tradicionalnemu dogodku Kmečke
igre, ampak precej drugačna. Tekmovalo bo več
društev podeželske mladine. Zgolj za pokušino
naj povem, da bo tekmovanje potekalo v obliki
štafete, ki bo sestavljena iz različnih kmečkih
opravil, kjer je potrebna moč in spretnosti. Po
koncu iger pa bo sledila še veselica.«

Klemen Mezeg, naj mladinski voditelj 2015, je
aktiven tudi na drugih področjih – v prostem
času izjemno rad raztegne meh harmonike.
Društvo podeželske mladine Škofja Loka,
katerega glavni namen je povezovati in družiti
mlade s podeželja, organizira tudi praktična
izobraževanja in tečaje, ki pridejo prav mladim
na kmetih, ter spodbuja sodelovanje na tekmovanjih, kot so npr. državne kmečke igre, ki se
jih člani vedno radi udeležujejo.
Lidija Razložnik

PGD Sovodenj

Prevzeli novo vozilo za prevoz gasilcev
V Prostovoljnem gasilskem društvu Sovodenj so v začetku julija uradno predali
svojemu namenu novo gasilsko vozilo za prevoz gasilcev, volkswagen transporter.
V osnovi tovorno vozilo so predelali v GVM. Prejšnji 22 let star kombi že nekaj
časa ni bil primeren za prevoz mladine, dodatno pa se je na njem pokazal zob
časa po žledolomu 2014.

Foto: Bojan Tavčar

da bodo investicijo izpeljali
sami. Sredstva so zbirali na
različne načine, predvsem z
vsakoletnimi akcijami, največ
so prispevali krajani sami,
podjetja in domača krajevna
skupnost.
Skupaj so tako zbrali dobrih 47.000 evrov, kolikor
je bilo vredno vozilo. Tega
je na slovesnosti v začetku
julija prvič uradno preizkusil tudi šofer Gorazd Špik,
blagoslovil pa ga je domači
župnik Janez Cerar.
Predsednik sovodenjskih
Volkswagen transporter, 4 motion, 2.0 TDI s 150 konjskimi močmi,
gasilcev Mitja Pavšič je na
je novo vozilo sovodenjskih gasilcev. Ob njem stojijo (od leve proti
slovesnosti izpostavil preddesni) voznik Gorazd Špik, poveljnik sovodenjskih gasilcev Boštjan
nosti novega vozila: »Vozilo
Peternelj ter predsednik Krajevne skupnosti Sovodenj Stanko Bajt,
je predvsem precej hitrejše
ki je prerezal trak ob prevzemu.
kot prejšnje, kar je pomembno
Ob negotovi napovedi, da so po okvirnem za interveniranje prvih posredovalcev ob prvi
programu o zamenjavi iztrošenih vozil v pomoči pri prometnih nesrečah, saj smo z deobčinskem poveljstvu na vrsti za sofinan- setimi usposobljenimi bolničarji prevzeli delo
ciranje šele leta 2019 in ob dejstvu, da jim v primeru nesreč na območju domače krajevne
po kategorizaciji pripada eno vozilo, so se v skupnosti ter zaselkov naokrog.«
Kar ni zanemarljivo, saj pokrivajo tudi
PGD Sovoden pred dvema letoma odločili,
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bližnje območje sosednjih občin, Žirov, Idrije
in Cerknega. Zanimiva je bila že prva intervencija, saj je bila potrebna že po desetih minutah,
ko so pripeljali novo vozilo pred gasilski
dom. Intervenirati je bilo potrebno na Mrzlem
Vrhu. Sovodenjski gasilci se z Gasilsko zvezo
Cerkno dogovarjajo za podpis dokumenta, s
katerim bi še uradno potrdili plodno in dobro
sodelovanje.
D. P.

Hotaveljci tudi letos
vabijo na sejem!

Tudi letos vas Turistično društvo Slajka
Hotavlje vabi na Večer slovenskih podoknic,
ki se bo odvijal v soboto, 13. avgusta 2016, od
20. ure dalje ob Šinkovcovem jezu na Hotavljah. Večer se bo pričel s pestrim kulturnim
programom, kjer bomo tudi letos dali prednost
domačim glasbenim ustvarjalcem. Sledila
bo veseloigra v poljanskem narečju, za ples
in zabavo pozno v noč pa bo nato poskrbel
ansambel Veseli svatje. Za hrano in pijačo
bo poskrbljeno, pripravljamo pa tudi bogat
srečelov. Lepo vabljeni!
V nedeljo, 14. avgusta, na Semanji dan
(god sv. Lovrenca) bo po sveti maši druženje
na vaškem sejmu. Tam se bodo predstavile
okoliške kmetije z domačimi izdelki in pridelki.
Za popestritev dogodka bo poskrbel ansambel
Hotaveljski kvintet.
Urška Kržišnik Čadež

Nadarjeni učenci
V tokratni številki objavljamo prispevka o dveh izjemnih
učencih na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, osmošolki
Sari Buh in devetošolcu Luku Jelovčanu. Če tudi vi poznate

kakšnega nadarjenega, izjemnega osnovnošolca, nam
sporočite in objavili bomo članek o njem/njej v eni od
naših naslednjih številk.

Sara Buh

Luka Jelovčan

Veliko učencev na gorenjevaški šoli se je veselilo dobrih rezultatov iz znanja in priznanj. Med osmošolci je po uspešnosti
in osvojenih priznanjih zagotovo izstopala Sara Buh.

Devetošolec, ki ga je v osnovni šoli očarala fizika, naravoslovna
veda, ki vključuje proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru
in času, in posledično vesolje, je Luka Jelovčan.

Najraje je stopala v učilnice matematike, fizike in kemije, kjer je znala z
logičnim sklepanjem in poskusi odkriti
in nadgraditi novo znanje. Snov si je
hitro zapomnila in jo na svoj način znala
razložiti tudi sošolcem, če so želeli ali
rabili njeno pomoč pred ocenjevanji ali
pri domačih nalogah. K trdnemu znanju
je pripomoglo tudi redno učenje, sploh
pri predmetih zgodovina, slovenščina
in angleščina, kjer podatki, pravila in
besedišče ostanejo v glavi le s ponavljanjem ali, kot pravijo osnovnošolci,
s ‘piflanjem’. Največji izziv sta ji Sara se zaveda svojih sposobbila jezika. Prebira knjige, kjer dobi nosti in znanja ter zna pohvaliti
uporabne informacije, včasih pobrska tudi samo sebe.
tudi po spletu.
Med njenimi priljubljenimi predmeti je tudi šport, saj si sveta brez
njega sploh ne more predstavljati. Največ ji pomeni badminton. Rada je
tudi v naravi, ker se počuti sproščeno in svobodno.
V zadnjem letu je zbrala celo zbirko priznanj, saj se je udeležila skoraj
vseh tekmovanj (logika, astronomija, fizika, kemija, tehnika, matematika).
Na državnem tekmovanju v konstruktorstvu in obdelavi gradiv na Fakulteti
za naravoslovje in matematiko v Mariboru je dosegla prvo mesto in zlato
priznanje. Tudi na državnem tekmovanju iz matematike – Logična pošast,
na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, je osvojila zlato
priznanje, prav tako na državnem tekmovanju iz znanja matematike –
matemček. Tudi z državnega tekmovanja v znanju astronomije se je vrnila
z zlatim Dominkovim priznanjem. Na vsako tekmovanje je odšla po dobri
pripravi pri svojih mentoricah. Najbolj se je morala potruditi za tekmovanje iz fizike ter olimpijado iz astronomije. Slednja jo je tudi navdušila
za počitniški astronomski tabor, ki mu bo sledil še športni.

V šoli zbrano posluša in si veliko
zapomni, pomaga pa si tudi tako,
da povezuje znanja iz več predmetov. S tem se ne hvali, ker mu taki
ljudje niso všeč. Kadar ga je kdo od
sošolcev prosil, mu je pomagal rešiti
težavne probleme, kar se je največkrat
zgodilo pri domačih nalogah. Pri tem
je znal biti potrpežljiv, a če kdo le
nikakor ni razumel razlage, so bili na
preizkušnji tudi Lukovi živci. Enkrat
je sošolca inštruiral matematiko za
Luka Jelovčan je z odliko zaključil
popravni izpit.
Že od malih nog ga zanima tudi šolanje na osnovni šoli v Goren
astronomija. Ponoči včasih gleda v ji vasi, na srednji tehniški šoli
nebo, a na žalost brez teleskopa. O v Kranju pa verjame, da ga bo
tej vedi je veliko izvedel pri krožku, pritegnila mehatronika.
še več pa z ogledom številnih dokumentarcev. Rad prebira članke v reviji
Science illustrated. Najbolj zanimiva stvar mu je razmišljanje o vesolju
in zavedanje, kako smo ljudje majhni.
V tem šolskem letu se je udeležil veliko tekmovanj. Zlata priznanja je
prejel na področjih iz matematike (Vegovo priznanje), fizike (Dominkovo
priznanje), astronomije (Dominkovo priznanje) in kemije (Preglovo
priznanje), bronasta pa pri geografiji, računalništvu in logiki. Uvrstil
se je na astronomsko olimpijado, kje je prejel tretjo nagrado. Najbolj je
ponosen prav nanjo, saj je moral zanjo najbolj garati.
Luka je tudi spreten kolesar. Rad je v naravi, kjer se ‘odklopi’ od šole in
ostalega, prečisti misli in v pravo smer požene tok razmišljanja. Peš se odpravi
na Blegoš in po okoliških hribih. Veliko pomaga doma na kmetiji, se druži s
prijatelji. Med počitnicami bo odšel na morje in tudi kakšno ušpičil. Jeseni
bo šolanje nadaljeval na tehniški šoli v Kranju. Pričakuje, da ga bo pritegnila
mehatronika. Na praksi pa se vidi v kakšnem tujem podjetju.
Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Treba se je tudi pohvaliti Fant, ki gleda tudi v nebo

Milka Burnik

Milka Burnik

Foto: Arne Istenič

14. GHD Lučine letos od 12. do 14. avgusta

Italijan Federico Liber je lani s formulo Glorio C8F postavil rekord lučinske proge.
V organizaciji AMD Zvezda iz Ljubljane
bo letos potekala že 14. Gorsko hitrostna dirka
Lučine 2016. Letos znova pričakujejo okrog
100 voznikov hitrih avtomobilov iz vse Evrope,

katerih vožnje si bo mogoče ogledati od 12. do
14. avgusta.
Osrednji prireditveni prostor bo tudi tokrat v
Todražu. V petek, 12. avgusta, se bodo odprla

vrata servisne cone, v soboto, 13. avgusta,
zjutraj sledijo tehnični pregledi in verifikacija
voznikov in od 11.30 ure dalje trije uradni
treningi. V nedeljo, 14. avgusta, bo ob 10. uri
prva vožnja, ob 12.45 slovesna otvoritev dirke
in nato ob 13. in 15. uri še dve vožnji.
Organizator sporoča, da bo promet po
cesti od Todraža do Lučin tudi letos oviran.
Predvidene cestne zapore bodo tako kot doslej
na območju naselij Todraž, Brebovnica in
Lučine. Krajanom ob progi bo organizator
omogočil nakup kart v predprodaji po znižani
ceni. Za invalide, otroke in mladino do 15. leta
bo kot doslej vstop prost. Izpeljali bodo tudi
dobrodelno akcijo ‘Podarimo dirkaški nasmeh
otrokom’, s katero bodo zbirali sredstva za
šolski sklad OŠ Poljane.
D. P.
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Naši 90-letniki: Francka Ramoveš – Anžicova mama

Želi si le, da bi ostala bistrih misli
Pred kratkim je bilo v Suši praznovanje 140-letnice. Francka Ramoveš je
praznovala 90 let, Janez Ramoveš pa 50. Vaščani smo se zbrali na kosilu v
Taverni Petra v Gorenji vasi in preživeli lepo popoldne v prijetni družbi.

je v življenju prekidala toliko gnoja, da bi bil
kup večji, kot je Blegoš.
Pri Mežnarju je nov rod pognal korenine
in Francka je poleg dekle postala še pestrna
trem otrokom. V zrelih letih se je poročila v
Sušo in prevzela odgovornost za tri otroke, ki
jim je umrla mama. Bila je zelo skrbna in po
svojih najboljših močeh se je trudila, da bi bilo
možu in otrokom lepo. Vsi jo imajo radi in jo
obiskujejo, tisti, ki jim je bila pestrna, in tisti,
ki jim je bila mama.

Foto: Izidor Jesenko

Rože so njena ljubezen

Francka Ramoveš ob 90-letnici z družino in sosedi
Slavljenka Francka ima za seboj zelo morala do Žirovskega Vrha prehoditi kar nekaj
razgibano življenjsko pot. Rojena je bila pri samotnih poti. Tako je ostala pri Mežnarju, delo
Bukovcu v Žirovskem Vrhu. Osemletno deklico jo je tako zaposlovalo, da je tudi na domotožje
je za svojo vzela teta k Mežnarju v Bukov Vrh, pozabila. Najhuje je bilo med vojno in kmalu
ker ni imela svojih otrok. Velikokrat ji je bilo po njej. Njena teta je umrla, moških ni bilo pri
hudo, pogrešala je brate in sestre. Včasih je hiši, s staro teto sta nekaj let sami obdelovali
želela oditi kar domov, pa si ni upala, ker bi zemljo in obdržali kmetijo. Francka pravi, da

Mož ji je že pred leti umrl, sedaj živi v hiši
sama. Vnuk Martin ima stanovanje v zgornjem
nadstropju, sin Janez pa je zgradil hišo v bližini.
Francka še vedno skrbi sama zase, le noga ji dela
težave, da si pomaga s palico. Vedno pa ima koga
ob sebi, da ji naredi, česar ne more sama.
Rože so njena ljubezen in njena hiša je vsa v
cvetju. Še vedno skrbno obdeluje vrt in pridela
zelenjavo zase in še za druge. Na njenem vrtu
raste vse in če bi kdo rad še kaj posadil, se pri
Francki vse dobi.
V njeni kuhinji pogosto diši po krofih in flancatih, tudi za praznovanje jih je sama naredila
in če ne bi tako omamno dišali, bi jih lahko le
gledali. Pozimi, ko se drži bolj za pečjo, pa plete
nogavice in tudi tega bi bilo zajeten kup.
Pri 90 letih si želi le tega, da bi ostala bistrih
misli in da ne bi bila svojim najbližjim v preveliko breme. Tega ji iz srca želimo tudi mi in naj
leta, ki so ji še namenjena, preživi zdrava.
Ela Tavčar

OPV Šport

Tako v divizji 1 kot v divizji 2 v letošnji sezoni slovenskega državnega prvenstva
v rallyju OPV Šport ostaja še nepremagan. Z novima uvrstitvama na najvišjo
stopničko na Rallyju Železniki sta posadki Martin Mlinar-Miran Mlinar ter Rok
Turk-Martina Lazar zabeležili že tretjo letošnjo dvojno zmago.

Foto: Uroš Modlic

Na Rallyju Železniki do dvojne zmage
Z dirkalnikom MG ZR 105 sta z zanesljivim
ter hitrim dirkanjem Martin Mlinar in Miran
Mlinar znova pokazala, zakaj sodita v sam vrh
divizije 1, kjer nastopata še dve posadki OPV

Foto: Uroš Modlic

Športa. Zaradi tehničnih težav Volkswagen Pola
sta morala že na prvi hitrostni preizkušnji odstopiti Simon Mlinar in Rok Nartnik, medtem ko
sta Jure Jereb in Jani Drnovšček z Volkswagen
Polom uspešno opravila
z vsemi 95 kilometri
hitrostnih preizkušenj in
v cilju zasedla 6. mesto.
Poleg zmage v diviziji
2 pa sta se Rok Turk in
Martina Lazar s Peugeotom 208 R2 visoko
zavihtela tudi v skupni
razvrstitvi, saj sta osvojila odlično 3. mesto.
Rok je v cilju pred velikim številom gledalcev
z veseljem sprejel pokala
za dosežena rezultata:
»Rally v Železnikih je
Rok Turk in Martina Lazar po zmagi v Železnikih
vsekakor eden izmed
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Martin in Miran Mlinar sodita v sam vrh
divizije I.
mojih najljubših, saj so hitrostne preizkušnje
s svojo zahtevnostjo ter razgibanostjo vsekakor velik izziv za vse dirkače. Z Martino sva
ponovno iz dirkalnika razreda R2 iztisnila svoj
maksimum!« Nova zmaga je za Roka in ekipo
OPV Racing Cars vsekakor odlična popotnica pred jesenskim nadaljevanjem državnega
prvenstva.
Sedaj čaka posadke poletni premor, pred
jesenskim nadaljevanjem rally prvenstva pa bo
v sredini avgusta na sporedu še gorskohitrostna
dirka v Lučinah, domačem kraju OPV Športa.
P. N.

Kam julija, avgusta in septembra?
• Julij–avgust, ob nedeljah: Obratovanje zavetišča na Jelencih.
• 21. julij: Kopalni izlet. Dodatne informacije in prijave pri društvenih
poverjenikih. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 23. julij: Veselica s Poskočnimi muzikanti na Šinkucovem travniku.
Organizira ŠDMH.
• 27. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu,
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 29. julij ob 21. uri: Žur do jutranjih ur s Petkovo pumpo na
Žirovskem Vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 30. julij ob 19.30 uri: Etnološka prireditev: Lepo je res na deželi
– kmečka igra Zarečenega kruha se največ poje in veselica z
ansamblom Smeh na Žirovskem Vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 31. julij od 10. ure dalje: Etnološka prireditev: Praznik žetve na
Žirovskem Vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 31. julij ob 18. uri: Gasilska veselica z ansamblom Donačka v parku
pred kulturnim domom v Poljanah. Organizira PGD Poljane.
• 1. avgust: Najava za sodelovanje na nagradnem fotografskem
natečaju z naslovom Viharniki. Dodatne informacije na voljo pri
Darku Miklavčiču na telefonski številki 040/235-869 in spletni strani
društva. Organizira PD Gorenja vas.
• 4. avgust: Kopalni izlet. Dodatne informacije in prijave pri društvenih
poverjenikih. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 6. avgust od 8. do 12. ure: Sejem starin in garažne razprodaje 2016
– Starinarnica na Plac na Mestnem trgu, Škofja Loka.
• 6. avgust ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 7. avgust od 12. ure dalje: Dan oglarjev na Starem vrhu. Organizira
TD Stari vrh.
• 7. avgust ob 14. uri: 'Pod Ermanovcem ni dolgčas' ‒ kulturnozabavno-športna prireditev vseh društev in sekcij v KS Sovodenj pred
kočo na Ermanovcu. Dodatne informacije pri Milki Burnik na telefonski
številki 031/769-121. Organizira PD Sovodenj.
• 11. avgust: Kopalni izlet. Dodatne informacije in prijave pri društvenih
poverjenikih. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
12.–14. avgust: GHD Lučine 2016. Ogled trening voženj in dirk v
soboto, 13., in nedeljo, 14. avgusta, od 10. ure dalje na relaciji Todraž–
Lučine. Organizira AMD Zvezda.
• 13. avgust od 8. do 14. ure: Boljši sejem na Trgu Ivana Regna.
Dodatne informacije na telefonskih številkah 040/322-559 in 031/458299. Organizira TD Gorenja vas.
• 13. in 14. avgust: Semanji dan na Hotavljah. Organizira TD Slajka
Hotavlje.
• 14. avgust ob 17. uri: Gasilska veselica z ansamblom Erazem s
srečelovom na igrišču PŠ Javorje. Organizira PGD Javorje.
• 14. avgust: Gledališka predstava – komedija: Charleyeva teta ob
21. uri v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Informacije in
prijave pri društvenih poverjenikih in pri Mileni Kejžar, 041-756-354.

Pod Ermanovcem avgusta ne bo dolgčas

Pred planinsko kočo na Ermanovcu bodo 7. avgusta ob 14. uri akterji devetih društev iz Krajevne skupnosti Sovodenj (Kulturno-umetniško
društvo, Planinsko društvo, Turistično društvo, Športno društvo, Prostovoljno gasilsko društvo, Društvo upokojencev, Čebelarsko društvo, Lovska
družina, Društvo letalcev Kragulj), njihovih sekcij in lokalni ponudniki
povedali, da ‘Pod Ermanovcem ni dolgčas’. Peli, plesali, pripovedovali,
izdelovali, demonstrirali in tekmovali bodo. Skozi kulturnozabavne, poučne
in športne točke ter ob stojnicah bodo predstavili svoje dejavnosti. Preživite
poletno popoldne v objemu travnikov in gozdov!
Milka Burnik

Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 17. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu,
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 18. avgust: Kopalni izlet. Dodatne informacije in prijave pri društvenih
poverjenikih. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 20. avgust: Vzpon s kolesi na Javorč za Pokal polanskih puklov.
Organizira ŠD Sv. Urban.
• 24. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu,
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 25. avgust: Kopalni izlet. Dodatne informacije in prijave pri društvenih
poverjenikih. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 27. avgust: Dvodnevno planinsko popotovanje Lepena–Velika Baba–
Krnska jezera–Vratca–Komna–Savica. Pot je nezahtevna, Čas hoje je 6
+ 6 h. Hrana in pijača iz nahrbtnika in v kočah ob poti. Nočitev v koči
pri Krnskem jezeru. Dodatne informacije in prijave pri Zorki Jereb na
telefonski številki 040/270-314. Organizira PD Gorenja vas.
• 28. avgust: Vzpon s kolesi na Pasjo ravan za Pokal polanskih
puklov. Organizira ŠD Špik Lučine.
• 28. avgust: Medeno na Visokem. Organizira Rokodelski center DUO
Škofja Loka.
• 31. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu,
Škofja Loka. Organizira RAS.
• Avgust: Pobiranje krompirja na Visokem. Organizira TD Gorenja vas.
• 3. september od 8. do 12. ure: Sejem starin in garažne razprodaje
2016 – Starinarnica na Plac na Mestnem trgu, Škofja Loka.
• 3. september ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije
na Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 4. september ob 14. uri: Srečanje citrarjev, harmonikarjev in
razstava gob na Ermanovcu. Dodatne informacije pri Milki Burnik na
telefonski številki 031/769-121. Organizira PD Sovodenj.
• 8. september: Planinski izlet: Ljubljana–Po Ostrovrharjevi poti.
Dodatne informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski
številki 040/377-356. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 11. september: Vzpon s kolesi na Lubnik za Pokal polanskih
puklov. Organizira ŠZ Škofja Loka.
• 11. september: Planinski izlet na Javornik. Pot je lahka in označena,
primerna za družinski izlet. Skupni čas hoje 4 h. Dodatne informacije
in prijave pri Zorki Jereb na telefonski številki 040/270-314. Organizira
PD Gorenja vas.
• 18. september: 18. vzpon s kolesi na Blegoš za Pokal polanskih
puklov. Organizira ŠDMH.
• 22. september: Izlet – Blatno jezero (Madžarska). Dodatne
informacije in prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira DU za
Poljansko dolino Gorenja vas.
• 24. september: Planinski dopust na otoku Lastovo. Dodatne
informacije pri Silvu Pivku na telefonski številki 041/720-091.
Organizira PD Gorenja vas.

Avgusta vabljeni na pohod Med gorami

Na prvo nedeljo v avgustu (7. 8.), ob oglarskem dnevu, TD Stari vrh
organizira pohod po Starem in Mladem vrhu do Koprivnika in čez vrhove
nazaj. Start je s parkirišča na Prevalu (Grebljici) ob 8. uri. Zmerne hoje bo
za okoli pet ur. Za okrepčilo bo poskrbljeno. Po povratku na izhodišče se
bodo pohodniki lahko udeležili dogajanja ob Dnevu oglarjev. Janez Šturm
iz TD Stari vrh vabi vse, ki se niso mogli udeležiti pohoda Javorje–Žetina–
Javorje, da pot lahko kadar koli prehodijo sami, žig na zbirni kartonček
pa dobijo v Gostilni Blegoš v Javorjah. Tako se bodo lahko (z udeležbo
na pohodu Med gorami in pohodu po Valentinovi poti, 31. 10.) uvrstili v
nagradno igro za privlačne nagrade.
Jure Ferlan
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S 16. Festivala slovenskih viž v narečju v Škofji Loki

Zmagovalci občinstva vnovič Raubarji!

Foto: Nika Jesenko

Foto: arhiv Radia Sora

Na 16. Večeru slovenskih viž v narečju v organizaciji Radia Sora in Agencije
Geržina Videoton so v prvi polovici junija nastopili tudi člani dveh poljanskih ansamblov, Odklop in Raubarji. Slednji so že drugič postali zmagovalci
občinstva! Odpeli so tudi najboljše narečno besedilo z naslovom ‘Čez polanske
griče’, ki ga je zanje napisal David Mohorič.

Za Ansambel Odklop je bil narodnozabavni festival v Škofji Loki prva od resnejših
preizkušenj. Pravijo, da se jih bodo v prihodnje
še udeleževali.

Raubarji so že drugič osvojili občinstvo na Festivalu slovenskih viž v narečju v Škofji Loki. Na
sliki skupaj s tekstopiscem Davidom Mohoričem (prvi z desne).
V celoti so se sicer številčnemu občinstvu v
Športni dvorani na Trati med osmimi tekmovalnimi zasedbami najbolj všečno predstavili Lisjaki z
Barbaro in Neli; Barbara Gropajc in Matic Štavar,
člana ansambla, pa sta za zmagovalko večera ‘Kdr
bwš rat’la mama’ napisala najboljšo melodijo.
Občinstvo so najbolj navdušili Raubarji, ki so za
skladbo v poljanskem narečju ‘Čez polanske griče’
(avtor besedila David Mohorič, avtor glasbe in
aranžmaja Blaž Jenkole) prejeli nagrado občinstva,
z njo pa tudi prehodni leseni kip Vandrovčka, delo
slikarja in kiparja Petra Jovanoviča.
Blaž Jenkole je po nastopu priznal: »Najtežje
je ‘špilat’ pred domačim občinstvom, največ

treme imaš, zelo te je strah, da ne boš razočaral.
Jaz sem res zelo vesel, da nam je uspelo.
Občutki so nepopisni!«
Nagrade za besedilo vsaj avtor le-tega,
David Mohorič, ni pričakoval, je pa o njem
povedal: »Besedilo je nastajalo spontano. Naj
prej moraš dobiti idejo in ideja je bila, da bi
malo opisali naše poljanske kraje. Odločil sem
se za te naše griče in potem nas je pot peljala
malo gor, malo dol. Mislim pa, da je na koncu
kar ‘fajn ratal’.«

Odklop sploh prvič na festivalu

Poljanske barve so zastopali tudi člani Ansam-

Drevesni posebnež na Visokem
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Streljaj od dvorca na Visokem raste zanimivo drevo, eno izmed peščice
ohranjenih iz nekdanjega parka še iz Tavčarjevih časov. Konec maja in
junija se na njem odprejo čudoviti zeleno-oranžni cvetovi, ki spominjajo na
tulipane. Po njih je drevo dobilo ime tulipanovec (Liriodendron tulipifera).
Spada med okrasna drevesa, izvira pa iz jugovzhodnega predela Severne
Amerike. Ima 7 do 18 centimetrov široke in 15 do 20 centimetrov dolge
liste. Ti imajo štiri krpe, kar jim daje značilno obliko. S spodnje strani so
modrikasto zeleni. Jeseni postane listje zlato rumeno. Dokler je drevo
mlado, ima krošnjo ozko in stožčasto. S starostjo postane ta vrzelasta.
Skorja je sive barve in predvsem pri starejših drevesih vzdolžno razpokana.
Je v sorodu z magnolijami. Drevo prvič zacveti šele pri starosti 15–20 let.
Kot je povedal Matjaž Mastnak, svetovalec za dendrologijo iz Arboretuma
Volčji Potok, tulipanovci v parkih pri nas niso tako redki. Vsak večji park ima
kakšnega, ker je v času cvetenja zelo zanimivo drevo. V Ljubljani so pred
nekaj leti zasadili cel drevored tulipanovcev. Za sodobne zasebne vrtove
je to drevo preveliko, saj v nekaj desetletjih lahko zraste 30 metrov visoko
(npr. v Arboretumu). Plodovi niso užitni. Zreli razpadejo v suhe lesnate
luske s semeni, ki jih veter raznaša po okolici in seje. Tulipanovec nudi
dobro čebeljo pašo. Njegov les je mehak in se uporablja v rezbarstvu, za
furnir, izdelavo pohištva, glasbil, vžigalic, svinčnikov in kot notranja obloga v
hišah. Ker ima veje precej visoko, je na deblu malo grč. Zaradi te lastnosti
so ga ameriški staroselci uporabljali za izdelavo kanujev. Velja tudi za
simbol ameriških zveznih držav Indiana, Kentucky in Tennessee.
Jure Ferlan

bla Odklop, ki se je predstavil s svojo prvo skladbo
‘Pozablen vašk ževlejne’. Besedilo je napisal
Matej Frlan, glasbo in priredbo pa je prispeval
Jože Vidergar. Nastopa so se fantje in dekle zelo
veselili: »Odziv je bil nad pričakovanji, imeli smo
se super. Ker je bil to naš prvi festival, nismo imeli
nobenih večjih pričakovanj. Uspeh za nas je bil že
to, da smo se pripravili in šli.« V prihodnosti se
bodo še udeleževali narodnozabavnih festivalov,
saj jih, kot pravijo, le tako lahko ljudje vidijo in
slišijo, vsak festival pa je zanje tudi zelo dobra
izkušnja.
Skladbe je ocenjevala štiričlanska strokovna
komisija, ki so jo sestavljali Simon Golobič,
Aleksij Jercog, Jože Skubic in predsednik
komisije Tomaž Tozon, besedila pa Francka
Benedik in Adi Smolar, ki je zgolj s svojo
navzočnostjo navdušil občinstvo.

Ostanek nekdanjega parka
na Visokem ponuja pogled
na kar nekaj drevesnih
posebnežev, med njimi je
tudi tulipanovec, ki je cvetel maja in junija.

Kar nekaj lepih fotografij smo prejeli od
tistih, ki ste že dopustovali. Tale je bila posneta
na Krku, v objektiv pa je sončni zahod ujel Miha
Dolenc iz Podobena. Če boste tudi vi med
dopustovanjem ujeli kakšen zanimiv trenutek,
nam ga pošljite na podblegaske.novice@gmail.
com. Z veseljem ga bomo objavili v naslednji
številki, ki bo izšla septembra. Prijeten dopust
in lepe počitnice vam želimo do takrat.

