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• Pediatrična ambulanta odpira vrata oktobra
• Olimpijec Anton Kosmač o vtisih po olimpijadi
• 70-letnici lovskih družin Gorenja vas in Poljane
• 140 let župnije v Javorjah
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Iz županovega
dnevnika
• 27. 7. – Župani
povodja Sore smo z
ministrom za promet
predali namenu obnovljen most v Mednem.
• 2. 8. – Na OI po
spremil našega udele
ženca OI v maratonu Toneta Kosmača.
• 14. 8. – Na uspešno organizirani dirki
GHD Lučine.
• 17. 8. – Podpisali smo koncesijsko
pogodbo z izbrano pediatrinjo.
• 20. 8. – Na praznovanju Lovske
družine Gorenja vas na Javorču.
• 23. 8. – Na ocenjevanju kranjske
klobase v Sori pri Medvodah.
• 24. 8. – Na sestanku Sveta za preventivo v cestnem prometu.
• 29. 8. – Na sprejemu Toneta Kosmača
na Hotavljah.
• 1. 9. – Na vseh šolah v občini sem
pozdravil prvošolce, podaril slovensko
zastavo, letos je bil z menoj in prvošolce
pozdravil tudi naš olimpijec Tone Kosmač.
• 2. 9. – Na predstavitvi Poljanske doline pred nakupovalnim centrom Atrio v
Beljaku, skupaj z našim poslancem Žanom
Mahničem.
• 3. 9. – S Turističnim društvom Gorenja
vas in Društvom podeželja Kladje smo se
odpravili na 16. Festival praženega krompirja, tokrat v Radlje ob Dravi.
• 4. 9. – Z našim poslancem Žanom
Mahničem sva bila pri sv. maši in na praznovanju 140-letnice župnije Javorje.
• 12. 9. – Predstavljeni so bili štirje
predlogi variant dostopa do Tavčarjevega
dvorca na Visokem v sklopu prometne
ureditve, ki bo naprej podlaga za podrobni
prostorski načrt.

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.
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OBVESTILO O ZBIRANJU POBUD
ZA SPREMEMBO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse lastnike zemljišč na območju občine, da za potrebe
izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta poteka zbiranje pobud za
spremembo namenske rabe zemljišč, na osnovi katerih bo izdelana podlaga za spremembo
Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (OPN).
Zbiranje pobud za spremembo namenske rabe bo potekalo
od 1. oktobra 2016 do 31. januarja 2017,
pobudo pa je potrebno oddati na predpisanih obrazcih, ki sta na voljo na spletni strani
Občine Gorenja vas - Poljane (v rubriki Obrazci, vloge, dokumenti/Nepremičnine) in v
sprejemni pisarni občine.
Obrazec 1 je namenjen podaji pobud za enostavnejše spremembe namenske rabe (enostavni in
nezahtevni objekti, enostanovanjske hiše, izvzemi iz stavbnih zemljišč, spremembe prostorskih izvedbenih
pogojev …). Obrazec 2 je namenjen kompleksnejšim spremembam namenske rabe, in sicer za pobude,
ki po obsegu ali namenu presegajo posege, ki služijo zgolj lastnemu bivanju ljudi ter širitvam za potrebe
obstoječih dejavnosti. Torej za vse objekte, v katerih je predvidena vzpostavitev večjega območja površin
za stanovanja (ne zgolj za lastne potrebe), ureditev dejavnosti (razvoj turizma, razvoj gospodarske
dejavnosti, turističnih kmetij …) oz. pobude, ki presegajo velikost posega 1500 m2.
Vsem zainteresiranim lastnikom zemljišč predlagamo, da pobudo vložijo v zgoraj navedenem terminu.
Zaradi kompleksnosti in dolgotrajnosti postopka občina namerava k naslednjim spremembam OPN
ponovno pristopiti šele v naslednjih štirih do petih letih.
Obenem posebej obveščamo vse obstoječe lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so zavezanci za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za še nepozidana stavbna zemljišča, da imajo v
zgoraj navedenem terminu možnost za vložitev pobude za izvzem iz stavbnega zemljišča.

Občina Gorenja vas - Poljane
Župan Milan Čadež
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Uvodnik

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!
Ko sem bil še deček ob Mississippiju, so v
mestnem svetu predlagali, da bi zaprli javne
šole, ker so predrage. Takrat je star kmet rekel,
da s prenehanjem gradnje novih šol ne bodo nič
privarčevali – saj bo za vsako zaprto šolo treba
zgraditi nov zapor.
Mark Twain
Mesec september, kimavec po starem, je že
veselo zakorakal v svoj čas, jutranje meglice,
krajši večeri prinašajo v naše kraje vonj po
jeseni in to je tudi mesec začetka pouka.
Letošnji prvi september je bil za naše
prvošolke in prvošolce spet slovesen. Župan
Milan Čadež nadaljuje s svojo lepo gesto in
vsakemu prvošolcu podari slovensko zastavo,
zraven pa priloži še dokument, na katerem
so zapisani vsi pomembni datumi izobešanja
slovenske zastave. Na sprejemu se mu je poleg
vodstva in policista pridružil še najboljši slovenski maratonec – olimpijec Tone Kosmač. Prav vsi
smo ga navdušeno pozdravili, mu prisluhnili in
mu zaželeli še veliko dobrih rezultatov.
Šolsko leto se je začelo kot običajno. Z
veseljem pa sporočam, da se je na naši šoli
povečalo število učencev kar za 21, za en cel
razred. Tudi v vrtcu so skupine polne, sprejemali bi še, vendar zaradi prostorske stiske to ni
mogoče. Upam, da bo čez nekaj let bolje.
Med počitnicami smo na šoli izvedli nujna
vzdrževalna dela, skupaj z Občino Gorenja vas
- Poljane pa smo sanirali spodnji hodnik, uredili
kanalizacijo in obnovili tlake. Ni se nam treba
bati, da bi šolo zaprli, saj občina dobro skrbi
za našo ustanovo.
Zavedam se, da šola ni samo stavba, da so
za uspešno delo in prijetno počutje pomembni
ljudje in odnosi. Na šoli se trudimo za pozitivno klimo, jo skušamo prenašati na učence

in posledično na starše.
Na tem mestu se moram zahvaliti staršem,
vsem zunanjim sodelavcem in svetu zavoda
za uspešno sodelovanje. Vaša pohvala, konstruktivna kritika in sprejemanje dela so za
nas zaposlene motivatorji in potrditev, da smo
na pravi poti.
Novo šolsko leto v sami organizaciji dela
ne prinaša sprememb. Kot do zdaj se bomo
trudili za varno pot, za prijetno okolje, za veliko znanja. Nadaljevali bomo z že utečenimi
projekti EKO šola in EKO vrtec, UNESCO
šola, Zdrav vrtec, Zdrava šola, Kulturna šola.
Učence bomo motivirali za sodelovanje na
tekmovanjih iz znanj, v športu, na različnih
natečajih, za pripravo raziskovalnih nalog in,
kar je najbolj pomembno, za učenje, dobre
odnose, prijateljstvo. Na šoli se trudimo, da
sprejemamo tudi učence, ki imajo kakršno koli
težavo, okvaro. Že leta smo šola, ki v svoji
sredini poučuje slepe in slabovidne otroke, z
vključevanjem takih otrok rastemo vsi, tako
učenci kot delavci šole.
Veliko pozornost namenjamo vzgoji, nenasilju in prostovoljstvu. Danes je o vzgoji govo
riti lahko, ljudje so polni besed, bolj pomembno
je, da jo izvajamo s svojim zgledom, da kaj tudi
prepovemo in znamo postaviti mejo.
Znani slovenski specialni pedagog je
zapisal: »Če ne znaš nič narediti z rokami, tudi
z otroki ne boš. Otroci so tega, da se z nekom
pogovarjajo, češ da bo rešilo njihovo težavo,
naveličani. Če kaj počnejo, ko se z njimi
pogovarjaš, se lažje odprejo. Pomembno je, da
je otrok zaposlen, da nima dvignjenih rok in ni
vedno na preži. Vse prepogosto se dogaja, da
starši delajo in se odločajo namesto njih.«

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 8. oktobra 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!

Prav to so besede, za katere je prav, da jih
ozavestimo vsi: starši, strokovni delavci in tudi
otroci. Ta zlati trikotnik deluje, če teče v pozitivno smer in če upoštevamo njegovo težišče.
Spoštovane bralke in spoštovani bralci. Zdaj
le, ko to berete, na šoli potekajo vse aktivnosti s
polno paro, uredili smo tudi tiste manjše težave,
na katere nismo računali. Upam na uspešno delo
učencev, na dobro sodelovanje vseh deležnikov
v procesu vzgoje in izobraževanja. Prav vsi pa
ste lepo povabljeni na naša skupna srečanja,
prireditve, dobrodelni sejem, ogled freske,
medgeneracijsko sodelovanje …
Hvala urednici za izziv, pa srečno!
Metka Debeljak,
ravnateljica OŠ Poljane

Rekreacija v Gorenji vasi
ŠD Partizan Gorenja vas obvešča, da se oktobra ponovno pričenja rekreacija v prostorih OŠ
Ivana Tavčarja. Letos sta poleg obstoječih vadb,
kot so aerobika, vadba za starejše, badminton
in nogomet, na voljo tudi zumba in pilates. Za

Naslednja številka: 21. oktobra

Foto: Kristina Z. Božič

Ko me je Damjana Peternelj, urednica Podblegaških novic, povabila, naj
napišem uvodnik, sem imela velik cmok v grlu. Ko mi je določila še število
znakov, pa enostavno nisem vedela, ali naj začnem ali ne. Nisem človek velikih
besed, nisem pisatelj in ne znam na dolgo in široko besedičiti. Pa kljub temu,
odločila sem se, da napišem.

Termini vadb
Vrsta vadbe
Aerobika
Vadba za starejše
Pilates
Zumba
Badminton
Nogomet

lažjo odločitev, katero aktivnost izbrati, društvo
organizira teden odprtih vrat, ki bo od 3. do 7.
oktobra. Dodatne informacije: vodene.vadbe.
gv@gmail.com.
L. R.

Dan in ura
ponedeljek ob 19. in 20. uri;
sreda ob 19. uri
ponedeljek ob 17.45
torek ob 18. uri;
četrtek ob 17.30 in 18.30
torek ob 19. uri
ponedeljek ob 20. uri (moški)
torek ob 19. uri (ženske)
petek ob 20.30

Začetek
3. oktober
5. oktober
3. oktober
4. oktober
6. oktober
4. oktober
3. oktober
4. oktober
7. oktober
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Pediatrična ambulanta

Prenovljena ambulanta
odpira vrata v Gorenji vasi oktobra
Pediatrinja Ida Rus je sredi avgusta podpisala koncesijsko pogodbo o izvajanju
pediatrične dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju občin Gorenja vas
- Poljane in Žiri. Dogodek je toliko večjega pomena, ker sta bili v obeh občinah
zaradi kadrovskih težav preventivni otroški ambulanti ukinjeni že v začetku leta
2015 in so starši predšolske otroke morali voziti v ZD Škofja Loka, v zadnjem
šolskem letu pa so se le nekaj mesecev po pogodbi izvajali le osnovni sistematski
pregledi šolarjev. Z novo pediatrinjo, ki je specializacijo končala 2005 in vse od
takrat delala v ZD Škofja Loka, smo se pogovarjali o problemih, ki pestijo pediatrijo, in predvsem o tem, kako bo potekalo delo v Gorenji vasi in Žireh.

Foto: Tina Dolenc

mogoče pokriti. Letos, na primer, za Gorenjsko ni
razpisane nobene specializacije. Lani je bila ena
in še to je dobila zdravnica iz Ljubljane, čeprav
vem, da so se zanjo potegovale tudi zdravnice z
Gorenjske. Ne razumemo te politike.

Pediatrinja Ida Rus
Je bila odločitev, da odprete svojo zasebno
pediatrično ambulanto, za vas težka, glede na
to, da ste v ZD Škofja Loka delali vseh 11 let?
To željo sem imela v sebi že vsa ta leta in
ko me je kolega, družinski zdravnik Janez Koprivec povabil, če bi bila pripravljena delati kot
zasebna pediatrinja, kaj dosti nisem odlašala.
Mi pa pomeni ta odločitev velik izziv. Ni tako
enostavno zapustiti okolje, na katerega se tudi
navežeš. Otrok je veliko, zelo veliko za eno ambulanto. Tako smo se z družinskimi zdravniki
v občinah dogovorili, da bi bili predšolski in
šolski otroci vpisani pri meni. Srednješolci pa
bi izbrali enega izmed družinskih zdravnikov, ki
so prav tako usposobljeni za delo z otroki.
Znana je problematika iskanja pediatra
v ZD Škofja Loka. Zakaj menite, da je tako
težko najti pediatra? Jih ni, pogoji dela niso
dobri ali je razlog drugod?
Na pediatriji je zelo težka situacija, ker ni
pediatrov. Kljub odličnemu sistemu, ki je pri nas
že vsa leta, da otroško populacijo pregledujejo
zdravniki, specializirani za otroke, so v ne tako
oddaljeni preteklosti želeli vse otroke predati
družinskim zdravnikom. To se pri nas ni obneslo.
V tem obdobju niso razpisovali specializacij za
pediatre in tako je za mojo generacijo nastalo
veliko pomanjkanje pediatrov. Povprečna starost
pediatrov oziroma predvsem pediatrinj je 50 do
55 let. Ko so ugotovili, da prej zastavljeni sistem
ne bo vzdržal, so sicer spet začeli razpisovati specializacije za pediatre. A bojim se, da kljub temu
v prihodnjih letih, ko se bodo začele upokojitev
pediatrov, glavnine tega primanjkljaja ne bo
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So pediatri zelo obremenjeni? Zadnjič mi
je neka pediatrinja povedala, da je bila njena
stanovska kolegica povsem zgrožena, ko je
videla, koliko otrok pregleda dnevno.
Niso vse regije in ambulante v Sloveniji
enakomerno obremenjene. Gorenjska regija sodi
med bolj obremenjene. Ne le zaradi zelo velikega
števila otrok, ampak tudi zato, ker pediatri moramo vpisovati otroke, dokler ne dosežemo kvote
110 odstotkov glede na povprečje vpisanih otrok
na zdravnika v regiji. Ljubljanska regija ima na
primer precej nižji kriterij. To pomeni, da ima pediater na Gorenjskem vpisanih 1.800 pacientov,
medtem ko je meja v Ljubljani v povprečju 900
otrok na pediatra. To je problem. Menimo, da bi
se morali ti kriteriji za celo Slovenijo uskladiti.
Ni lahko delati v preobremenjeni ambulanti.
Rada delam z otroki, a ne kot po tekočem traku.
Otroci rabijo čas, da se te navadijo, in vem, da
je čakanje v polni čakalnici za vse neprijetno, da
ne govorim o možnosti prenosa okužb.
Kdaj boste odprli ambulanto v Gorenji
vasi in kakšen bo urnik?
V Gorenji vasi bom delala tri dni na teden,
to je v ponedeljek, sredo in petek, ob torkih in
četrtkih bom delala v Žireh. Prve mesece mi
bosta ob ponedeljkih in sredah vsak po štiri ure
pomagala kolega iz Ljubljane, saj bom vsaj do
novega leta v ZD Škofja Loka še pomagala pri
kurativi bolnih otrok, ker bo z mojim odhodom
tam nastala velika luknja. S 1. aprilom pa pride
v ZD Škofja Loka pediatrinja, ki bo prevzela
mojo dosedanjo ambulanto.
Poskrbeli boste tako za preventivo kot
kurativo bolnih otrok. Kako bo to potekalo
glede na to, da bo ambulanta delovala le tri
dni na teden?
Ko bom prenehala dvakrat tedensko delati
v Škofji Loki, bom ob ponedeljkih (in torkih
v Žireh) delala popoldan, druge dni dopoldan.
Vsak dan bo del ambulante namenjen pregledom
zdravih otrok, drugi del pa bolnim. Tiste dni, ko
me ne bo v Gorenji vasi, bodo lahko starši bolnega
otroka pripeljali k meni na pregled v Žiri oziroma
iz Žirov v Gorenjo vas. Sicer pa je dogovorjeno s
splošnimi zdravniki, da bodo nujne primere takrat,

ko moja ambulanta ne bo obratovala, obravnavali
oni, tako da staršem ne bo treba voziti otrok v ZD
Škofja Loka. Moram pa poudariti, da npr. sama
povišana temperatura ni nujno stanje. Seveda,
ko otrok težko diha, je prizadet, rabi takojšen
pregled, tudi izven dela moje ambulante. Vsa
stanja, zaradi katerih pa lahko počaka na naslednji
dan, obravnavam jaz.
Bo treba vašo novo ambulanto še kakor
koli predelati, spremeniti?
V Gorenji vasi in Žireh ambulanti prenavljamo v celoti in mislim, da bosta zelo lepi
in prijazni do otrok, predvsem pa bodo dobri
pogoji za delo. Na novo bomo uredili izoleti in
druge prostore za sprejem bolnih otrok.
Bo za vaše delo dejstvo, da niti v Gorenji
vasi niti v Žireh ni laboratorija, predstavljalo oviro?
Osnovne preiskave, ki jih največkrat potrebujemo, to je osnovni pregled krvi, urina, bris žrela,
lahko opravimo v zdravstveni postaji. Kadar bo
potrebna temeljitejša preiskava, bomo material
odvzeli v Gorenji vasi in ga poslali na preiskavo v
ZD Škofja Loka. Staršem se tako zaradi tega ne bo
treba voziti v Škofjo Loko. Slikanje z rentgenom pa
bodo, tako kot do zdaj, opravili v Škofji Loki.
Kako bo potekala organizacija dela v
prvih mesecih?
Vsaj prve tri mesece, ko se ambulanta
postavlja na novo, ko zaganjamo računalniški
sistem, organiziramo delo, bi starše prosila za
strpnost. Potem naj bi delo steklo normalno.
Kdaj boste začeli z vpisovanjem otrok in
koliko jih boste sprejeli?
Vpisovati bom začela v oktobru. Točne podatke, kdaj starši lahko vpišejo otroke, bom objavila
na svoji spletni strani www.ambulantapolhek.si
in na spletni strani občine. Tam bodo vsi moji
kontaktni podatki, urnik dela, nadomeščanja
in druge aktualne novice. Telefonska številka
ambulante je 04/620-88-70. Koliko otrok bom
lahko sprejela, pa je, kot rečeno, odvisno od
gorenjskega povprečja, števila najmlajših otrok
… Verjetno pa okoli 1.700 otrok.
Kaj pa vaš odhod pomeni za tiste otroke, ki
so zdaj vpisani v vaši ambulanti v Škofji Loki?
Jih morajo starši, ki bi vas želeli še naprej
imeti za otrokovo pediatrinjo, v Škofji Loki
izpisati in vpisati v Gorenji vasi oz. Žireh?
V zasebni ambulanti bom začela z ničle,
kar pomeni, da vsi moji pacienti ostanejo v ZD
Škofja Loka. Tako morajo starši, ki bi želeli, da
še naprej ostanem otrokova zdravnica, otroke
vpisati v novo ambulanto.
Bi ob koncu pogovora želeli dodati še kaj?
Rada bi se zahvalila obema vodstvoma
občin. Z njihovo vztrajnostjo, vizijo, pomočjo,
ki mislim, da je lahko zgled marsikateri občini,
smo dosegli, da bodo tudi otroci v Poljanski dolini imeli pediatrično oskrbo v bližini doma.
Hvala za pogovor, veliko uspeha želim.

Tina Dolenc

Prometna varnost

Po pameti za volanom,
kolesarji in pešci, bodite vidni!
V začetku vsakega šolskega leta je veliko pozornosti namenjene varnosti najmlajših
v prometu. V akcije osveščanja voznikov se vključujejo šole, lokalne skupnosti,
policija, agencija za varnost prometa, zavarovalnice, društva, združenja … Glede
na črne podatke o prometnih nesrečah pa se zdi, da vozniki že kmalu po tem, ko
se nadzor na cestah zmanjša, pozabijo na to, kar so slišali. Pozornost v prometu
se zmanjša, prav tako dosledno spoštovanje prometnih predpisov.
V letošnjem letu, do 4. septembra, je na slo
venskih cestah ugasnilo že 97 življenj, največ
po letu 2009. To je 12 več kot v enakem obdobju
lani in 26 več kot v letu 2014. Med njimi sta
bila dva predšolska otroka kot potnika ter šolar
– kolesar, so povedali na Javni agenciji RS
za varnost prometa ter dodali: »V povprečju
v zadnjih letih v prometnih nesrečah umrejo
trije otroci do 15. leta, pogosto kot potniki v
vozilih in prav prometne nesreče so vodilni
vzrok prezgodnje umrljivosti otrok in mlajših
odraslih.«
Udeleženci v prometu naj bodo bolj pozorni
in dosledno upoštevajo prometne predpise,
polagajo na srce. »Otroci promet doživljajo
drugače. So manjši, ne vidijo čez parkirana
vozila in druge ovire, imajo manjši vidni kot
in manj opazijo. Do 10. leta še ne zmorejo
samostojno sodelovati v prometu, pogosto
preusmerjajo pozornost, pozabijo na pravila,
pri hoji in teku še niso dovolj spretni, obvladovanje kolesa je zanje bolj zahtevno. Težje
ocenijo oddaljenost in hitrost vozil, smer zvoka,
zamenjujejo levo in desno ter se še ne zmorejo
primerno odzivati v prometu,« je še zapisala
Mateja Markl iz agencije ter spomnila na nov
prometni znak ‘šolska pot’.

Kolesarji in pešci, bodite vidni

Kot je mogoče razbrati iz odgovorov gorenjske policije na naša vprašanja, se varnost
na cestah v naši občini slabša. »Škofjeloški

policisti tudi v sodelovanju z gorenjskimi
prometnimi policisti že dalj časa izvajajo
krajše ali daljše poostrene nadzore v prometu
v Poljanski dolini, pozorni pa so predvsem
na prekoračitve hitrosti vožnje, stran in smer
vožnje, nepravilna in nevarna prehitevanja
ter ostale prekrške, ki zmanjšujejo občutek
varnosti. Predvsem s področja hitrosti so
policisti predvsem v zadnjem krajšem obdobju
ugotovili večje število kršitev,« je pojasnil višji
policijski inšpektor Bojan Kos s policijske
uprave Kranj.
Pešci in kolesarji, ki sta najbolj ogroženi sku
pini udeležence v prometu, lahko pripomorejo
k varnosti – predvsem ponoči in v zmanjšani
vidljivosti je zanje najbolj pomembna vidnost,
ki jo predpisuje tudi zakonodaja. Nepravilnosti
v povezavi z vidnostjo se kaznujejo z globo
40 evrov.
»Pešci morajo ponoči zunaj naselja ali v
neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali
pešpoti, pravilno uporabljati svetilko z belo
svetlobo ali ustrezen odsevni telovnik živo
rumene ali oranžne barve oziroma drug ustrezen odsevnik. Kolesarji pa morajo imeti
ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na sprednji
strani prižgan žaromet, ki oddaja belo svetlobo,
na zadnji strani pa svetilko, ki oddaja rdečo
svetlobo. Na zadnji strani kolesa mora biti
nameščen še rdeč odsevnik, na obeh straneh
pedal in na kolesih pa tudi rumeni ali oranžni
odsevniki,« je dejal Kos.

Nov prometni znak »šolska pot«

Agencija za varnost prometa svetuje,
kako poskrbeti za varnost otrok v
prometu:
1. Otrok do 7. leta, v zahtevnejših ali novih
prometnih situacijah pa tudi kasneje, potrebuje
spremstvo odraslega.
2. Prvošolci in drugošolci morajo obvezno imeti
rumeno rutico in kresničko celo šolsko leto.
3. Otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti,
s katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s
starši.
4. Otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera
šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno
ravna.
5. Otrok hodi po pločniku. Če ga ni, pa ob levem
robu cestišča. Cesto prečka samo na označenem
prehodu za pešce ali pri zeleni luči na semaforju
ter vedno preveri (levo-desno-levo), ali je pot
prosta.
6. Starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost
ter upoštevanje prometnih predpisov in naj ne
uporabljajo mobilnega telefona v prometu.
7. Otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z
varnostnim pasom in glede na višino (do 150 cm)
nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež.
8. Na šolskem prevozu otroci sedijo vsak na
svojem sedežu, pripeti z varnostnim pasom ter
torbico na tleh poleg sebe.
9. Na kolesu morajo otroci obvezno imeti
kolesarsko čelado.
10. Otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato
poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni
do drugih udeležencev v prometu.

Zmanjšana vidljivost in varnost ponoči

Nikoli jih ne pustite doma.

Policija sicer priporoča, da pešci poleg svetlobnih teles (tudi podnevi) nosijo svetla oblačila
in s tem še povečajo svojo vidnost in varnost v
prometu. Odsvetuje pa hojo po bolj obremenjenih, nevarnih in nepreglednih odsekih cest. To
je tam, kjer vozila razvijajo višje hitrosti in kjer
so pešci bolj izpostavljeni ali cestna ureditev ne
omogoča varnega umikanja oziroma hoje.
Tudi kolesarji naj se izogibajo vožnji ponoči,
luči pa naj uporabljajo tudi podnevi.
»Za oboje pa velja, da je lahko njihova
udeležba v prometu predvsem v zmanjšani
vidljivosti in ponoči na vseh delih cest, kjer ni
urejenih pločnikov, kolesarskih poti ali drugih
primernih površin, zelo nevarna,« je še dejal
Kos.
Milka Bizovičar
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Olimpijec Anton Kosmač

»Olimpijada mi bo ostala za vedno!«
Kot je povedal, je olimpijada nekaj, kar
športniku ostane za vedno in mu tako udeležba
kot rezultat ogromno pomenita: »Ko si na olimpijadi med najboljšimi, je občutek precej dober, saj
veš, da si eden od njih in da trud, ki si ga vložil v
to, da si prišel tja, ni bil zaman,« je svoje občutke
po vrnitvi iz Ria strnil Anton Kosmač.
V Brazilijo je odpotoval 9. in bil tam vse
do 24. avgusta, kjer je imel še nekaj treningov.
Treniral je tudi zadnji dan pred tekmo. »Ob
sebi sem pogrešal svojega trenerja Romana
Kejžarja. Njegova odsotnost je bila zame kar
nekoliko moteča, tako na nekaterih treningih
kot tudi na sami tekmi,« je pojasnil maratonec,
ki je v letošnjem letu imel kar nekaj težav s
poškodbo stegenske mišice, zaradi česar so
bile priprave za Rio nekoliko prilagojene, a se
je kljub temu na koncu vse dobro izšlo. Med
napornimi vsakodnevnimi treningi v Riu si je
vzel tudi nekaj časa za ogled mesta. Spremljal
je tudi večino atletskih tekmovanj in nastopov
slovenskih športnikov. Prav tako je tam spoznal
precej športnikov, nekaj tudi že v Keniji, kjer so
potekale priprave za olimpijske igre.
»Pogoji na dan tekme so nam bili več kot
naklonjeni – ni bilo vročine, ki bi nas še do-

datno izčrpavala, pa tudi rahel dež ni bil preveč
moteč. Sama proga je bila zelo ravna, po petih
kilometrih so bili trije 10-kilometrski krogi,
zadnjih sedem kilometrov smo tekli po mestu,
kjer pa je bila proga tudi precej ovinkasta,« pojasnjuje 40-letni tekač. »Morda sem pričakoval
boljši rezultat, vendar sem glede na dejstvo, da
sem tekom sezone imel težave s poškodbami, z
osvojenim 117. mestom več kot zadovoljen,«
še pove.
Zadovoljen je bil tudi glede organizacije in
nastanitve v Riu. Ko se je vrnil domov, so mu
domačini in člani ŠDMH pripravili sprejem.
»Nisem pričakoval takega sprejema, prav tako
ne ‘poslovilne’ zabave pred samim odhodom v
Rio. Vsega sem bil izjemno vesel in bi se ob
tej priložnosti rad zahvalil vsem, tako organizatorjem kot tistim, ki so se obeh dogodkov
udeležili. V spomin so se mi še posebej vtisnili
otroci, ki so se udeležili sprejema,« še danes ne
skriva zadovoljstva Kosmač. Želi si, da bi lahko
v prihodnosti svoje tekaške uspehe prenašal na
mlajše rodove, sam pa bo tekel bolj za svoje
veselje ter se morda sem ter tja udeležil še
kakšnega maratona.
Lidija Razložnik

Foto: Osebni arhiv Antona Kosmača

Antonu Kosmaču so se z udeležbo na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru uresničile
sanje prenekaterega športnika. Vozovnico za Rio si je pritekel že oktobra preteklo
leto, ko je v Zagrebu izpolnil normo. Med 155 maratonci iz 30 držav je v Riu s
časom 2:29:48 osvojil 117. mesto.

Kosmač je z osvojenim rezultatom na olimpij
skih igrah zadovoljen, v prihodnje pa si želi
svoje znanje prenašati na mlajše rodove.

Novi most v Poljanah

Za boljšo poplavno varnost kraja
Za začetek reševanja poplavne varnosti v Poljanah je občina konec poletja
končala gradnjo novega mostu čez Ločivnico. Obenem je bilo dokončanje mostu
tudi zaključek urejanja prometa na lokalni cesti od križišča gostilne Na Vidmu
do Osnovne šole Poljane. Pešpot je tu zdaj bolj varna.
varnosti kraja. Je namreč dvignjen nad nivo stoletnih voda (Q100), struga potoka je sedaj tlakovana,
kamniti oporni zidovi struge so utrjeni, vgrajena je
nova varnostna ograja. Dvosmerni most s širokim
prostorom za pešce je bolj varen. Hkrati potoku

Foto: Kristina Z. Božič

Kot so sporočili z občine, so z deli začeli ob
zaključku šolskega leta, saj je takrat tam najmanj
udeležencev v prometu. Novi most je zaradi
načina gradnje, pri kateri so bili upoštevani tudi
protipoplavni ukrepi, pripomogel k protipolavni

Novi most čez Ločivnico in del urejene poti do šole
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daje v višino dobrega pol metra več prostora, kar
pomeni kasnejše razlivanje vodotoka v primeru
močnejših nalivov, poplav. Obnova mostu v
Poljanah pomeni zaključek obnove celotnega
cestnega odseka Videm–Osnovna šola Poljane,
otroci pa sedaj hodijo v šolo po lepši in varnejši
poti. Izvedena dela, ki jih je izvedla družba UB
projekt, d. o. o., iz Prebolda, so do sedaj stala
105.000 evrov.
Kristina Z. Božič

Evropska komisarja Hogan in Bulčeva na obisku v Poljanski dolini

Evropa spodbuja trajnostni razvoj podeželja
Foto: Damjana Peternelj

V Poljansko dolino je 14. julija ob svojem prvem uradnem obisku v Sloveniji s
kmetijskim ministrom Dejanom Židanom prispel evropski komisar za kmetijstvo
in razvoj podeželja Phil Hogan. Pridružila se jima je tudi evropska komisarka
za promet Violeta Bulc.

Komisarka Bulčeva se je Hoganu in Židanu pridružila na ogledu Kmetije in sirarne Pustotnik (v
sredini, levo Hogan, ob njem Niko Brence, desno minister Židan).
Tokratni obisk je bil namenjen predstavitvi
Komisar je poudaril, da skuša Evropska
slovenskega kmetijstva, njegovih posebnosti ter komisija pomagati pri razvoju podeželja, tudi
izmenjavi stališč o aktualnih temah na ravni EU, pri posledicah pozebe in snega.
zlasti o razmerah na kmetijskih trgih, Hogan pa
Za komisarja so nasploh pomembni mladi
se je seznanil tudi z implementacijo reforme kmetje, katerim bo namenil posebno pozornost,
skupne kmetijske politike v Sloveniji.
tudi s finančnimi ukrepi. Veliko napredka na-

Brezplačna delavnica

Kako motivirati zaposlene
kot vrhunske športnike?
Razvojna agencija Sora v sredo, 28. septembra, od 17. do 19.30 ure v prostorih Coworking
centra Lokomotiva na Mestnem trgu v Škofji
Loki organizira delavnico, kjer boste izvedeli,
kaj je motivacija, več o motivaciji v delovnem
okolju, o tem, kako krepimo motivacijo, kako
si pravilno postavimo cilje, spoznali boste tudi
vizualizacijo kot tehniko krepitve motivacije.
Delavnico bo vodil Iztok Žilavec (univ. dipl.
psih.), ki se med drugim ukvarja tudi z motiviranjem vrhunskih športnikov. Vodi psihične
priprave športnikov in drugih posameznikov, ki
delujejo v zelo stresnih okoljih (vodstveni kadri,
zdravniki, podjetniki, trenerji …). Je strokovnjak za odkrivanje sposobnosti posameznikov
(kompetence, inteligentnost, osebnostne lastnosti), ki so največji individualni faktor, ki ga
moramo upoštevati pri pravilni motivaciji in
postavljanju pravih ciljev in pravega nagrajevanja. Sodeluje z ekipami, kjer je različne
motive potrebno usmeriti v isti, skupni cilj.
Predava športnikom, trenerjem, študentom
in drugim ciljnim skupinam ter vodi številne
delavnice, med drugim za krepitev samozavesti,
povezovanje ekip, postavljanje ciljev itd.
Delavnica je brezplačna, saj jo financirajo
vse škofjeloške občine.
Za dodatne informacije in prijave, ki so
obvezne, se obrnite na Razvojno agencijo Sora,
na tel. št. 04/50-60-220.
Razvojna agencija Sora

poveduje tudi pri področju poenostavitev, da bi
tako zmanjšali administrativno breme, s katerim
se soočajo kmetje.
Priznal je, da mlečni sektor ostaja velik
problem, pri prašičereji pa, da so se cene močno
dvignile, zlasti zaradi izvoza v države Daljnega
vzhoda. Prepričan je, da je to posledica pravih
ukrepov komisije v letih 2015 in 2016.
Ker se pretežni del kmetijske proizvodnje
v Sloveniji izvaja na območjih z naravnimi in
drugimi omejitvami, je kmetijski minister Dejan
Židan tokrat komisarju predstavil kmetije, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo kravjega,
ovčjega ter kozjega mleka v sire in mlečne
izdelke, v Poljanski dolini.
Ob obisku Poljanske doline sta se minister
Židan in komisar Hogan na Turistični kmetiji
Ljubica v Vinharjih najprej srečala s člani
Sveta za kmetijstvo in razvoj podeželja, obisk
pa nadaljevala v Gorenji vasi na Kmetiji in
v sirarni Pustotnik, kjer se jima je pridružila
še slovenska komisarka Violeta Bulc. Skupaj
sta komisarja predstavila nove pristope pri
spodbujanju trajnostnega razvoja podeželja in
koncept t. i. ‘pametnih vasi’. S projektom želijo,
kot sta povedala, ustvarjati nove priložnosti za
prebivalce podeželja.
Damjana Peternelj

Medobčinski inšpektorat

Mirujoči promet nič več uganka

Že aprila so na občinskem redarstvu napovedovali ureditev parkirišč za kratkotrajno
parkiranje, a ustreznih označb še ni. Po obravnavi predloga za uvedbo območij krat
kotrajnega parkiranja na letošnji junijski seji občinskega sveta so bila izvedena potre
bna usklajevanje glede umestitve con kratkotrajnega parkiranja, ki so zaključena.
Vodja medobčinskega redarstva Dean
Stepančič nam tokrat na vprašanja zaradi pomanjkanja časa v kratkem roku ni uspel odgovo
riti, julija pa je na naša vprašanja odgovoril le:
»Na področju mirujočega prometa v Poljanah so
zainteresirana javnost in strokovne službe podali
predloge. Medobčinski inšpektorat in redarstvo sta
pri tem aktivno sodelovala, vendar pa je končna
ureditev stanja na tem področju odvisna od upravljavca občinskih cest oziroma občine.«
Glede merjenja hitrosti po dolini je pove
dal, da so na vseh lokacijah, kjer izvajajo
merjenje hitrosti motornih vozil, ugotavljali,
da vozniki ne upoštevajo omejitev, vendar pa
se »z zavedanjem o izvajanju meritev hitrost
umirja na področju celotne občine«. Samodejne
merilnike redarji postavljajo na lokacije, ki jih
prej uskladijo s pristojnimi občinskimi organi
in na podlagi priporočil občanov.
Kot je pojasnil Stepančič, so inšpektorji
uvedli že tudi več postopkov zaradi drugih
kršitev javnega reda in miru. Nanašali so se
predvsem na posege lastnikov zemljišč v
varovalni pas občinskih cest in na nepravilno
ločevanje komunalnih odpadkov. Kot je pove
dal sogovornik, medobčinski inšpektorat in
občinski komunalni delavci pri tem zadnjem

tudi sodelujejo. V skupnih akcijah preverjajo
pravilnost ločevanja komunalnih odpadkov ter
hišnega kompostiranja.
Statističnih podatkov o ukrepih, ki jih je
inšpektorat izvedel od novega leta, ko je začel
delovati v naši občini, med letom ne obdelujejo,
analiza ukrepov bo znana po novem letu, v letnem poročilu skupnega občinskega organa.
Milka Bizovičar

Območja, določena za kratkotrajno parkiranje,
bodo podrobno predstavljena v naslednji številki
Podblegaških novic. Sočasno bo objavljen
tudi natančen način dopustnega parkiranja
na tovrstnih območjih, ki bo še naprej za vse
uporabnike brezplačno, saj je bilo v zadnjih letih
zgrajeno večje število novih parkirišč, zato je
slednjih dovolj. Na občini pojasnjujejo: »Da bi
uporabnikom olajšali uporabo tako imenovanih
modrih con, bomo vsem gospodinjstvom v občini
razdelili brezplačne parkirne ure, ki bodo od
uvedbe kratkotrajnega parkiranja brezplačno na
voljo tudi v bližnjih lokalih. Zaris modrih con je
predviden takoj po objavi prispevka v oktobrski
številki Podblegaških, saj želimo najprej ustrezno
seznaniti občane in šele nato izvesti označbe.«
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o Proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Uradni list, št. 104/15 in 45/16), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev sredstev finančne pomoči lastnikom ali investitorjem pri prenovi kulturne dediščine na območju
občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
1. Ime oziroma naziv in sedež sofinancerja
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
2. Namen javnega razpisa
Občina Gorenja vas - Poljane v skrbi za podobo kulturne krajine in stavbnega
izročila namenja namenska proračunska sredstva za prenovo kulturne dediščine
na podeželju. Razpis je namenjen obnovi objektov, razglašenih za kulturne
spomenike lokalnega pomena na območju občine Gorenja vas - Poljane, in sicer
za obnovitvena dela, izvedena v letu 2016.
3. Upravičeni prijavitelji
Za razpisana sredstva lahko kandidirajo lastniki ali investitorji obnove objektov
kulturne dediščine na območju občine Gorenja vas - Poljane. Vsak prijavitelj
lahko odda eno prijavo.
4. Sredstva in merila za sofinancirane
Občinski proračun razpisu namenja 25.000 evrov.
Prijavljeni izbrani projekti bodo sofinancirani v višini 8.333 evrov.
V primeru, da bodo izbrani manj kot trije projekti, se bo višina sofinanciranja
posameznega projekta sorazmerno povišala, pri čemer znesek sofinanciranja
ne sme biti večji, kot bodo vrednosti prijavljenih investicij izbranih projektov.
V primeru, da bodo prijavljeni in izbrani več kot trije projekti, se bo višina
sofinanciranja posameznega projekta sorazmerno znižala.
5. Upravičeni stroški
V okviru razpisa se sofinancirajo vsi stroški prenove objektov kulturne
dediščine lokalnega pomena, vključno s stroški opreme, ki omogoča ohranjanje
kulturnovarstvenih lastnosti objekta.
Vsi stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za posege v prostor,
stroški gradbenega nadzora ter stroški prispevkov za dovoljenja niso predmet
sofinanciranja.

6. Vsebina prijave
a) Izpolnjen prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja (opis
del, vrednost del, finančna konstrukciji projekta …). Prijavni obrazec je na voljo na
spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (rubrika »Razpisi in objave/Javni razpissubvencija občine«) in v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane.
b) Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS za izvedbo del.
c) Izsek iz PZI projekta za dela, ki so predmet prijave; oziroma glede na obseg del idejna
zasnova z opisom del ali specifikacijo opreme ali specifikacija obnove opreme.
d) Račun izvajalca za v letu 2016 izvedena dela, ki so predmet prijave.
e.) Upravno dovoljene za poseg, v kolikor je to potrebno.
Vloge, ki niso ustrezno dopolnjene, se zavrne.
7. Rok za predložitev prijav, način predložitve in upoštevanje prijav:
Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali osebno v sprejemno pisarno občine
na istem naslovu do vključno 16. 11. 2016.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za prenovo kulturne dediščine 2016«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti obvezno naveden naslov vlagatelja.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo skladne z namenom javnega razpisa, pravilno
opremljene in pravočasno predložene sofinancerju. Zavrnejo se tudi vloge, ki
ne bodo ustrezno dopolnjene.
8. Dodatna pojasnila
Vsa dodatna pojasnila dobite na naslovu Občine Gorenja vas - Poljane ali na
telefonski številki 04/51-83-100. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
najkasneje v 15 dneh po končanem razpisu.
31. 8. 2016			
				

Občina Gorenja vas - Poljane
župan Milan Janez Čadež, l. r.

Nova zgodba Tavčarjevine

Pet let, ko so pred Tavčarjevim dvorcem dali besedo
Zadnjih pet let se na Visokem piše nova zgodba. Leta 2011 so ob 160-letnici
rojstva Ivana Tavčarja (rojen 28. avgusta 1851) položili cvetje na njegov grob
župan Milan Čadež, podžupan Tomaž Pintar, predsednik KS Poljane Tone Debeljak in predsednik Kulturnega Društva Ivan Tavčar Poljane Izidor Jesenko.
Že takrat so si obljubili, da bodo tu nekaj
premaknili, »pa četudi z majhnimi koraki«. V teh
petih letih sta bili tako pod okriljem občine temeljito prenovljeni vhodna veža in vzhodna soba
in v njej postavljena razstava o Ivanu Tavčarju, v
zahodnem prostoru pa pripravljeno vse potrebno
za gostinca. Uredili so tudi okolico in obiskovalcem ponudili letni vrt. Gostili so prve prireditve.
Leto kasneje so na podlagi kulturnovarstvenega
soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine
(ZVKD) Ljubljana restavrirali obednico in jo
preuredili v poročno sobo.
V kozolcu so za lažjo in kakovostnejšo
izvedbo različnih prireditev zabetonirali poden.
V letu 2014 so poroki v poročni sobi dodali še
poroko na prostem.
Na visoški njivi so prikazali sajenje in
spravilo krompirja na star način.
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Pridobili so gradbeno dovoljenje za spremembo pritličja gospodarskega poslopja v
večnamenski prostor. Lani so obnovili in
restavrirali kuhinjo na severnem delu in pripravljali potrebno dokumentacijo za obnovo
vzhodne sobe in vhodnih stopnic. Od Občine
Škofja Loka so odkupili njen delež in postali
100-odstotni lastniki dvorca in gospodarskega
objekta. Na ZVKD so poslali pobudo za razglasitev Tavčarjevega dvorca Visoko za kulturni
spomenik državnega pomena.

Dvorec bo čez čas odprt ves dan

Obnovili in restavrirali so vzhodno sobo in
vhodne stopnice. V sodelovanju z Muzejem
Škofja Loka so postavili razstavo o Ivanu
Tavčarju in njegovi ženi Franji ter v kuhinji in

preddverjih postavili razstavo o rodbini Kalan
in kuharskih navadah v tistem času. Črna kuhinja
z ‘napo’ je posebna atrakcija. Obnovili so tudi
dotrajano ostrešje kozolca, Tavčarjevi sorodnici Metka in Ruda Zorc sta financirali obnovo
kapelice in grobnice Tavčarjevih, na občini pa so
pripomogli pri izdelavi projektne dokumentacije
in ureditvi dostopne poti ter okolice. Pripravljajo
projekt celovitega konservatorskega načrta, kar
bo v prihodnosti omogočilo etapno nadaljevanje
obnove v sodelovanju z ZVKD.
Letos naj bi Tavčarjev dvorec postal tudi
spomenik državnega pomena, s čimer bi lažje
pridobili dodatna namenska sredstva, saj
načrtujejo, da bi v dveh do treh letih lahko
dvorec sprejemal obiskovalce skozi celo leto.
Pomembne so tudi vse prireditve društev
in posameznikov, ki so vse številčnejše in vse
bolje obiskane.
Vsa dela do zdaj je financirala Občina Gorenja vas - Poljane, in sicer v vrednosti dobrih
250.000 evrov.
Občinska uprava

Poslovna darila s Škofjeloškega

Darila z dodano vrednostjo
Foto: Tomaž Bradeško

Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških
hribov povezujeta ponudnike na celotnem škofjeloškem območju, ki znotraj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, drugih pravnih oblik ter domače in umetnostne obrti
na tradicionalen način izdelujejo raznovrstne izdelke preverjene kakovosti.

Del ponudbe daril so tudi pekovski izdelki in drugi izdelki iz moke, potice, piškoti …
Trenutno znotraj znamk trži 48 ponudnikov s sožitjem lokalnih surovin, tradicije, znanja
s skupno 468 izdelki, le nekaj izbranih izdelkov in prizadevnosti, boste znotraj poslovnih daril
iz celotne ponudbe pa z razpoznavno celostno blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca –
podobo oblikuje ponudbo poslovnih daril.
Naravni izdelki iz škofjeloških hribov vsekakor
Prepričani smo, da želite s poslovnim dari- pravilno izbrali.
lom ne samo izraziti spoštovanje in zahvalo
Ponudbo poslovnih daril tako oblikujejo:
za dobro poslovno sodelovanje, temveč tudi
• v sklopu pekovskih izdelkov in drugih
poudariti identiteto škofjeloškega območja in izdelkov iz moke: božični, srednjeveški piškoti,
podpreti proizvajalce tega območja. Če želite medenjaki, babičini piškoti ter potice treh
podariti visokokakovosten izdelek, ki je nastal različnih okusov (orehova, pehtranova, oc-

Več informacij o ponudbi blagovnih znamk,
ponudnikih in možnostih naročanja poslovnih
daril: Razvojna agencija Sora, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel. št. 04/ 50 60
225, e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in
spletna stran http://babicadedek.ra-sora.si/.
virkova), sadni kruh, domači jušni rezanci;
• v sklopu domačih alkoholnih pijač in
drugih sadnih izdelkov: žganja in likerji
različnih okusov, marmelade, suho sadje;
• v sklopu medu in izdelkov iz medu: med
različnih okusov in dražgoški kruhki;
• v ponudbi mlečnih izdelkov: domač poltrdi sir in
• v sklopu zeliščnih izdelkov: zeliščni
mošnjiček, zeliščni čaj in zeliščna mila.
• znotraj izdelkov domače in umetnostne
obrti pa lahko izbirate med ročno pletenimi
izdelki iz domače volne, ročno klekljano čipko
in aplikacijami s čipko ter lesenimi izdelki, kot
je npr. lesena igra Kocka za bistre glave.
Kot posebnost ponudbe poslovnih daril
omenjenih blagovnih znamk pa predstavljamo
darilo gozda, vrta oz. sadovnjaka; vsako od
teh je sestavljeno iz zanimivega izbora treh
izdelkov iz sadja, zelenjave in gozdnih sadežev
oz. plodov. Verjemite, da boste navdušeni nad
okusom divje marmelade, smrekovega želeja,
marmelad z bučami ali pa paradižnikove mezge
z baziliko in dobromislečih melancanov s
čemažem.
Znotraj blagovnih znamk na območju občine
Gorenja vas - Poljane trži 18 ponudnikov, ki se
predstavljajo s ponudbo pekovskih izdelkov,
izdelkov iz mesa, mlečnih izdelkov, izdelkov iz
sadja, zelenjave in gozdnih sadežev oz. plodov,
alkoholnih pijač, zeliščnih čajev ter izdelkov iz
lesa. Vabljeni, da preverite njihovo ponudbo!
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Na srečanju treh dežel v Beljaku

Predstavila se je tudi Poljanska dolina, dežela pod Blegošem

Foto: arhiv Občine GVP

Prvi vikend v septembru je v nakupovalnem centu Atrio potekalo srečanje treh dežel,
kjer je Slovenijo predstavljala Poljanska dolina. Na ploščadi pred velikim trgovskim centrom je bilo posebej v petek in soboto nadvse veselo. Poljanska dolina se je
predstavljala s kulinariko, tradicionalnimi oblačili, glasbo in plesom.

V Beljaku so se predstavili tudi člani TD Žirovski Vrh in Rovtarji.

Večletno sodelovanje z našimi severnimi sosedi se širi še
na druga območja.
Pomladi nas je pova
bil Igor Ogris iz slovenskega atletskega
kluba v Celovcu in
predstavil zgodbo
srečanja treh dežel.
Na Občini Gorenja
vas - Poljane smo
se potrudili in zbrali
močno ekipo, ki je
zastopala našo dolino in Slovenijo. V
petek je bilo svečano
odprtje srečanja s

prisotnostjo pomembnih ljudi iz politike in
gospodarstva na Koroškem. V sprevodu so bili
tudi člani Turističnega društva Žirovski Vrh v
svečanih kmečkih kostumih iz sredine 19. stoletja in društvo Rovtarji s starodobnimi kolesi.
Pričetek prireditve je naznanil sod piva, v kate
rega je g. Oswald zabil pipo. Gostje, vključno
z županom Občine Gorenja vas - Poljane
Milanom Čadežem so nazdravili in se veselili
dobrega sodelovanja tudi v prihodnje.
Da pa je bilo vse še bolj pisano, so na
stojnicah svoje produkte predstavljale kmetije
Matic s Hotavelj, Žunar iz Stare Oselice, Lužar
s Kladja in Na Ravan iz Cerkljanskega Vrha;
Kovaštvo Krmelj iz Loga je predstavilo kovane
izdelke, Andreja Stržinar izdelavo kostumov
preteklosti, Boris Oblak pa je na svoj način
upodabljal obiskovalce.
Vsi skupaj smo predstavitev Poljanske doline uspešno zaokrožili v spoznanju, da moramo
kaj takega še kdaj ponoviti. Za nami je prijetno
druženje, ki je spletlo veliko novih prijateljstev
ter prineslo dragocene izkušnje.
P. N.

9

25 let gostilne Jager

Prisegajo na tradicijo in domačnost
Letos v gostilni Jager na Dolenji Dobravi praznujejo 25 let delovanja. Gostilno
so odprli 12. julija v osamosvojitvenem letu 1991. Odprl jo je Franc Mezeg, ki
je prej delal v rudniku Žirovski vrh, a je zaradi nepredvidljivih razmer v službi
sklenil začeti samostojno pot v gostinstvu.

gostilne, ki je namenjen samo njim. Gostom tako
skušajo omogočiti željeno stopnjo zasebnosti.
Tudi pri pripravi hrane prisegajo na tradicijo,
zato se izogibajo trendovskim muham in velikim krožnikom z malo hrane. Stavijo predvsem
na doma pridelane sestavine in živila lokalnih
pridelovalcev. V okoliška naselja nudijo dostavo
jedi. Že 20 let od oktobra do aprila vsak četrtek
pečejo ocvirkovco, ki jo postrežejo še toplo. Po
naročilu v kozolčku z urejeno pomožno kuhinjo
z žarom spečejo odojka, kozlička ali poskrbijo
za piknik in dobrote z žara. Otroci se lahko
zabavajo na zanje urejenem igrišču.

Podpis: Foto: Jure Ferlan

K njim po kartonček za pohodni krog

Podpis: Foto: Jure Ferlan

Mateja Čadež (levo) in natakarica Marjeta Štucin postrežeta goste z nasmehom.
V spodnji etaži domače hiše je uredil sprva izkušnje po drugih gostilnah ter opravila diplomo
manjši lokal, ki so ga kasneje razširili. Kmalu vinskega poznavalca – someljeja. Po 15 letih dela
je uredil tudi balinišče, ki je še danes zelo v gostinstvu sta si Franc in Darinka prislužila
aktivno. Tu se srečujejo balinarji, ki občasno zasluženo pokojnino. Leta 2006 je lokal prevzela
organizirajo balinarski turnir. Pri izbiri imena za Mateja, poročena Čadež, ki tako letos obeležuje
gostilno se je Franc spraševal, kaj naj izbere, da okroglo 10. leto samostojnega podjetništva.
ne bo preveč moderno ali staromodno. Prišel je Trudi se za ohranjanje domačnosti in tradicije.
do zaključka, da so enostavne stvari najboljše. V njenem kolektivu dela osem ljudi.
Ker je dolgoletni aktivni član Lovske družine
Gorenja vas, se je odločil za ime Gostilna Jager. Stavijo na lokalne sestavine
Zaščitni znak Jagra je postala podoba lovca, ki in ponudnike
jo je v reliefu izdelal Marjan Pirc.
Gostilna je družabna točka za Dolenjo DoFranc je 15 let preživel v gostinskih vodah, bravo in tudi širše. V njej se odvijajo različna
tako v kuhinji kot pri delu za točilnim pultom. praznovanja, pogostitve ob pogrebih, sestanki
V pomoč mu je bila vedno tudi žena Darinka. društev in podobno. Tu že dolga leta pripravlOba sta orala ledino na področju gostinstva in se jajo miklavževanje za Dolenjo Dobravo.
vsak dan kaj novega naučila. V posel sta vpeljala
Gostilna v zaprtem delu sprejme skupno do
tudi vse svoje štiri hčere. Tri so se kasneje našle 50 oseb v dveh prostorih in do 50 gostov zunaj
v pedagoških poklicih, najstarejša Mateja pa je na terasi. Del tradicije starih gostiln je viden v
sklenila nadaljevati družinski posel in se izo- ureditvi prostorov, saj imajo kmečko peč, ob
brazila za gostinskega tehnika. Pripravništvo je kateri se pozimi greje staro in mlado. Manjše
opravila na Brdu pri Kranju, delala in pridobivala zaključene skupine namestijo v želenem delu

Mateja pred gostilno
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Že več let zapored gostilna organizira turnir
za pokal Rupnikove linije v balinanju z lesenimi
kroglami v podzemni utrdbi na Golem vrhu.
V gostilni se nahaja tudi kontrolna točka za
Občinski pohodni krog. Tu se dobi kartončke za
zbiranje žigov na poti in informacije o krogu pa
tudi o turistični ponudbi v občini. Mateja Čadež
je povedala, da se je v vseh letih obratovanja
gostilne v njej zvrstilo veliko ljudi. Mnogi med
njimi so že pokojni, a so jo s svojo prisotnostjo
zaznamovali in ostajajo v spominu. Sem ter tja
se je oglasil tudi kak znan obraz. 25-letnico so
julija obeležili z izletom v Pivovarno Union.
Jure Ferlan

Ugodni krediti za podjetja
in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah

V okviru kreditne sheme, v katero svoja
finančna sredstva združujejo vse štiri občine na
Škofjeloškem ter Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka, so objavljeni razpisi, v
okviru katerih je podjetjem in tistim, ki opravljajo
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno
ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.
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.
Posamezni 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.

70-letnica Lovske družine Poljane

Naravo ohranjajo za prihodnje rodove
Foto: Boštjan Kisovec

10. septembra so v Kulturnem domu v Poljanah svoj jubilej, 70-letnico, obeležili
člani Lovske družine Poljane. Ob tej priložnosti so zbrane nagovorili nekateri
pomembni gostje, podelili in prejeli so kar nekaj priznanj in zahval, nastopili
so lovski tovariši, ki se kulturno udejstvujejo.

Kroniko, ki je izšla ob 70-letnici,
lahko kupite pri LD Poljane.
Zbornik, katerega nekaj izvodov je še na
voljo pri poljanskih lovcih, so poklonili tudi gostom, med njimi dvema glasbenima zasedbama:
Škofjeloškemu lovskemu pevskemu zboru in
rogistom LD Selca. Obenem so se z zahvalami
in priznanji spomnili vseh, ki so jim v preteklosti
pomagali ali z njimi na kakršen koli drug način
sodelovali: od lovskih družin v okolici do drugih
institucij in posameznikov, tudi hišnici v njihovem
lovskem domu v Poljanah Rezki Košir, ki pri
svojih 80 letih to delo zdaj opravlja že polovico
svojega življenja. Spomnili so se tudi članov, ki
so v letih 1979–2015 opravili največ delovnih ur.
Vseh opravljenih ur je bilo več kot 105.000, rekorderja sta jih nanizala krepko čez 4.000: Slavko
Novak 4.481 ter Ladislav Dolenec st. 4.532.
Slavje je s humorno noto popestril tudi
humorist Boštjan Meglič – Peška, gostje pa so
se zadržali tudi v preddverju, kjer so poljanski
lovci za povabljene pripravili pogostitev.
Damjana Peternelj

Poljanski lovci so se zahvalili vsem
svojim članom, ki so v zadnjem času
opravili največ prostovoljnih
delovnih ur in hišnici Rezki Košir.

Izdali so tudi nov zbornik

O lovu in drugih dejavnostih so veliko
zapisali v novem zborniku, ki je izšel ob jubileju
in je nadaljevanje tistega, ki so ga izdali pred
20 leti ob 50-letnici. Glavni avtorji so Franc
Miklavčič, Jure Rihteršič in Ladislav Dolenec
st., s prispevki pa so sodelovali še nekateri
drugi avtorji.

70-letnica gorenjevaških lovcev z novim praporjem
Lovska družina (LD) Gorenja vas letos
praznuje 70 let svojega delovanja. Dogodka so
se spomnili na slovesnosti na Javorču, kjer so
izpostavili pomen lovstva v Sloveniji in Poljanski dolini ter se ozrli na prehojeno 70-letno pot.
Starešina Daniel Vehar se je v svojem govoru
zahvalil vsem, ki so v zadnjih 70 letih skrbeli
za rast in razvoj lovske družine, v katero je bilo
v vseh teh letih vloženih več sto tisoč ur prostovoljnega dela. Opozoril je na vlogo lovcev,
katerih primarna skrb je in bo ostala ohranjanje
ravnovesja v naravi in skrb za divjad. Brez lovcev

bi že marsikatera živalska vrsta izumrla in s tega
stališča je bil kritičen do vseh, ki danes brez
kakršne koli razumne osnove nasprotujejo lovu in
lovcem. Prav tako si želi, da bi v prihodnje v vrste
LD Gorenja vas privabili čim več novih članov,
ki bodo v prihodnosti skrbeli za divjad. Zahvalo
za opravljeno delo je društvu izrekel tudi župan
Milan Čadež, ki je bil častni pokrovitelj novega
praporja LD Gorenja vas. Na prireditvi so podelili
priznanja najbolj zaslužnim članom, ki skrbijo za
delovanje lovske družine.
LD Gorenja vas

Foto: arhiv LD Gorenja vas

Peter Belhar, predsednik Zveze lovskih
družin Gorenjske, ki združuje skoraj 1.600
lovcev iz 33 lovskih družin, je v svojem nagovoru omenil, da je delovanje poljanskih lovcev
pomembno za širše okolje, saj tvorno sodelujejo
v vseh organih zveze. Poudaril je, naj praznujejo
ponosno, saj so v 70 letih postorili veliko in so
lahko na minulo delo izredno ponosni.
Predsednik Lovske družine Poljane Marjan Grajzar se je v svojem nagovoru, ki ga
je zaključil z minuto molka za vse preminule
člane družine, dotaknil 100-letne tradicije
organiziranega lovstva na Slovenskem, pojmovanja lova in ureditve znotraj različnih
institucij. Posebej je poudaril: »Zaradi zavesti
lovcev in družbe se naše poslanstvo s časom
zelo spreminja. Iz nekoč predvsem lovske smo
prešli v bolj naravovarstveno vlogo. Zavedamo
se nujnosti strpnega sodelovanja vseh uporabnikov prostora in vseh organizacij, ki skrbijo za
trajnostno rabo narave /…/. Nekdanjega lova je
zelo malo. Ker živimo z naravo, se lovci dobro
zavedamo, da je narava bogastvo, ki ga od prednikov nikoli nismo prejeli v dar, ampak samo
v začasno upravljanje. Moramo ga ohraniti in
čim vrednejšega predati prihodnjim rodovom.
Tem usmeritvam sledi Lovska družina Poljane
že 70 let.«

Gorenjevaški lovci so 70-letnico obeležili na Javorču. V svoje vrste so ob tej priložnosti sprejeli
dva nova lovca, in sicer Silvana Huberja in lovko Lili Vehar (na sliki med lovskim krstom).
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 14/12), v
povezavi Zakonom o divjadi in lovstvu (U. l. RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 85/13)
in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 104/2015) objavlja Občina Gorenja vas - Poljane

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov
(vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad,
vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in
prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži
v občini. S tem želimo spodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu
gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo,
predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali
ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo za lovišče, ki leži na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. PREDMET PODPORE
• Sofinanciranje stroškov v zvezi z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo.
4. UPRAVIČENI STROŠKI
• Stroški, povezani z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
5. VIŠINA SREDSTEV
• Višina sredstev je 1.636,28 evra.
6. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
• Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo vsebuje:
• povabilo k oddaji vloge,
• navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
• postopek za izbor sofinancerja,
• vzorec pogodbe,
• navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
• obrazce:
- Obrazec – PRIJAVA NA RAZPIS,
- Obrazec – IZJAVA VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega
razpisa v Podblegaških novicah do zaključka tega javnega razpisa, to je do 14.
10. 2016.
8. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na
naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas,
in sicer najkasneje do vključno 14. 10. 2016 (velja datum poštnega žiga). Na
hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
• Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo;
• ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
9. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG
Odpiranje vlog bo 20. 10. 2016 ob 11. uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane,
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Odpiranje vlog ni javno.
10. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU
RAZPISA
Zavržene bodo vloge:
- ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila
razpisa,
- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si
(razpisi in objave) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan
v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane (tajništvo občine).
12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po
telefonu na številki: 04/51-83-114 vsak delovni dan od 8. do 12. ure oziroma po
e-pošti na naslov natasa.kopac@obcina-gvp.si.
September 2016

ŽUPAN
Milan ČADEŽ, l.r.

Mala šola podjetništva – START:UP! 2016

Konec septembra bomo ponovno izvedli sklop brezplačnih delavnic,
poimenovanih Mala šola podjetništva oziroma START:UP! 2016. Na
delavnicah, ki bodo potekale med 29. septembrom in 27. oktobrom v dopoldanskem času, vas bomo popeljali skozi različne faze poslovanja podjetja
in si ogledali tudi nekaj primerov dobrih praks podjetij na terenu.
Delavnice so namenjene vsem, ki:
• razmišljate, da bi postali podjetniki/podjetnice,
• ne veste, kako do ideje,
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• ne veste, ali je vaša ideja tudi poslovna priložnost,
• želite informacije o tem, kaj potrebuje podjetnik/podjetnica na začetku
poslovanja,
• želite dodatno znanje in postati bolj konkurenčni pri vaši (samo)
zaposlitvi.
Več informacij o sklopu delavnic se nahaja v prilogi ali na facebooku
https://www.facebook.com/rasloka/. Prijave na delavnice so obvezne.
Razvojna agencija Sora

Medeno na Visokem

Dogodek, ki je spodbudil ustvarjalnost
Kot so sporočili organizatorji, so z dogodkom želeli spodbuditi ustvarjalnost obiskovalcev pod mentorstvom mojstric rokodelk.
Obiskovalci so se tako lahko poskusili v
različnih spretnostih, saj je bilo na voljo kar
nekaj rokodelskih delavnic. Izbirali so lahko
med rezbarjenjem motivov z modelov za loški
kruhek, delavnico peke loških kruhkov, izdelovanjem dražgoških kruhkov, poslikavami
panjskih končnic, izdelavo sveč iz čebeljega
voska in ustvarjalno delavnico za otroke. Kot
so še sporočili iz Rokodelskega centra DUO
Škofja Loka, je na tokratni prireditvi sodelovalo nekaj manj kot 30 mojstrov rokodelcev,
Po poletnih aktivnostih, dogodkih in sejmih
v Rokodoleskem centru DUO Škofja Loka
oktobra ponovno začenjajo z rokodelskimi tečaji.
Trenutno v okviru Dnevov evropske kulturne
dediščine, ki so letos na Loškem posvečeni
tekstilni industriji, s poudarkom na klobučarski
tradiciji, pripravljajo veliko razstavo na Mestnem
trgu. Tovarna klobukov Šešir Škofja Loka letos
namreč praznuje že 95 let delovanja. Prav tako
tudi že snujejo novo izvedbo projekta Izložbe
domišljije: po dar na škofjeloški Plac, ki ga v
decembru izvajajo v sodelovanju z Loškim
muzejem Škofja Loka, Občino Škofja Loka in
Zavodom TRI. Z njim želijo spodbuditi ljudi,
da za praznična obdarovanja kupujejo lokalne
in kakovostne izdelke, ki jih ustvarjajo domači
mojstri, umetniki in ustvarjalci.

čebelarjev (med pomembnejšimi ČD Škofja
Loka in ČD Blegoš) in zeliščarjev, ki so svoje
veščine tudi prikazali obiskovalcem. Med
drugim so v dopoldanskem času člani ČD
Blegoš pohodnike popeljali po čebelarski poti
mimo sv. Urbana, ki se začenja in končuje v
Srednji vasi na kmetiji Pri Jakuc, dogodek pa
je povezal celo škofjeloško območje ter privabil
še druge sodelujoče iz vse Slovenije (Rogatec,
Slovenj Gradec, Veržej, osrednja Slovenija,
širša Gorenjska).
Medeno je minilo tudi v znamenju
izobraževanja, saj so se zainteresirani lahko
udeležili dveh predavaj, in sicer o poslikavi
panjskih končnic ter tradiciji izdelovanja loških
in dražgoških kruhkov.

Dvorec odprt, na ogled več razstav

Na voljo je bilo vodenje po prenovljenih
muzejskih zbirkah na Tavčarjevem dvorcu. Na
več lokacijah je bilo na ogled postavljenih šest
razstav (enodnevne, priložnostne na Tavčarjevem
dvorcu: Panjske končnice iz depojev Loškega
muzeja Škofja Loka; Marjeta Pikelj: Voščene
replike loškega malega kruhka; fotografska
razstava ČD Škofja Loka: Čebelnjaki na Loškem
in razstave, ki so na ogled še v septembru; RC
DUO Škofja Loka: Meden okus tradicije: o
tradiciji izdelave loških in dražgoških kruhkov;
Šubičeva hiša Poljane: Panjske končnice v stripu:
Matej Kocjan – Koco in Jakob Klemenčič; Okno
Loške hiše: Panjske končnice Simona Šubica).
Organizatorji pa niso pozabili niti na najmlajše,

Foto: Kristina Z. Božič

Zadnjo nedeljo v avgustu se je na Visokem spet zbralo veliko ljudi. Tokrat jih
je pritegnil dogodek Medeno na Visokem, ki ga je pripravil Rokodelski center
DUO Škofja Loka (RA Sora). Dogodek je v ospredje postavil kulturno dediščino
in njeno povezavo s sodobno ustvarjalnostjo.

ki so lahko v sprostitvenem kotičku prisluhnili
pripovedovanju zgodb.
Celodnevno dogajanje se je pred dvorcem
zaključilo z ljudsko pesmijo in sodobno interpretacijo Mateje Gorjup. V Rokodoleskem
centru DUO Škofja Loka so prepričani, da je
bil dogodek uspešno organiziran in izveden,
saj je bil takšen tudi odziv sodelujočih in
obiskovalcev. Obenem dodajajo, da je tovrstna
prireditev pomembna z vidika ohranjanja
kulturne dediščine in predstavljanja sodobne
ustvarjalnosti ljudi na tukajšnjem območju.
Kristina Z. Božič

Stara hišna imena na Poljanskem

Foto: D. P.

Popisovali jih bomo tudi letos
Stara hišna imena predstavljajo kulturno in jezikovno dediščino določenega
območja, ob menjavi priimka, lastnika hiše ali s podiranjem starih stavb pogosto
tonejo v pozabo, zanimivo pa je, da se kljub temu ne spreminjajo, ponekod imajo
stara imena celo večstoletno tradicijo.
Hišna imena so se izoblikovala na osnovi
določenih značilnosti območja, prebivalcev in
njihovih dejavnosti, z njimi se ohranja narečni
govor, ne nazadnje tudi identiteta in pripadnost
ljudi določenemu kraju.
Stara imena domačij smo na območju Javorij,
Dolenčič in Murav Občine Gorenja vas - Poljane
ob podpori občine in lokalnega prebivalstva lani
že popisali. Letos širimo območje popisa na vasi
Četena Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Gorenja in Dolenja Žetina, Jarčje Brdo, Krivo Brdo,
Mlaka nad Lušo, Podvrh, Zapreval, Delnice,
Podobeno, Zakobiljek, Lom nad Volčo, Volča,
Lovsko Brdo, Dolenje Brdo in Gorenje Brdo,
Hlavče Njive, Malenski Vrh in Jazbine.
Popis pod strokovnim vodstvom Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske vsebuje izpise iz

zgodovinskih arhivov, beleženje uporabe imen
v narečju, razlago pomena oz. izvora imen,
strokovni pregled in uporabo poknjižene oblike,
evidentiranje v spletnem leksikonu hišnih imen
(www.hisnaimena.si) ter z namenom uporabe
teh imen izdelavo označevalnih tablic s hišnim
imenom in publikacije, kjer bodo vsi zbrani
podatki tudi objavljeni.
Če tudi vaša domačija iz zgoraj navedenih
vasi nosi hišno ime, ki ima zanimivo zgodbo,
ali pa veste, kako je določeno ime nastalo, vas
prosimo, da nas kontaktirate. Mogoče razpolagate z zanimivimi fotografijami domačij in bi
jih želeli deliti z drugimi, ki jim za dediščino
domačih krajev ni vseeno. Veseli bomo vašega
sodelovanja!
Kristina Miklavčič

Kontaktirate nas lahko na:
Razvojna agencija Sora,
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
04/50-60-225
kristina.miklavcic@ra-sora.si
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Naši občani v tujini: Tina Ramič

»Vztrajnost in trdo delo te pripeljeta
do uresničitve tvojih sanj!«

Foto: osebni arhiv Tine Ramič

Tina Pivk, poročena Ramič, iz Gorenje vasi, zadnja tri leta živi in dela v Londonu.
Zaposlena je v restavraciji Carvossos at 210 kot vodja restavracije. Njeno delo
obsega sestavljanje urnikov, organiziranje zabav, rezervacij, reševanje pritožb,
zaposlovanje in trening (novega) kadra ... Poleg tega je odgovorna za analizo
prodaje in dobičkonosnosti, ohranjanje visokih standardov hrane …, skratka za
poslovno uspešnost ter usklajevanje celotnega delovanja restavracije.

Tina Ramič je nad življenjem v Londonu
navdušena, saj je to mesto velikih priložnosti.
»Nikoli nisem sanjala, da bi odšla živet in
delat v tujino. Odločitev je bila hipna ‒ predlog
mojega takratnega fanta, danes moža. Strinjala
sem se, da poskusiva za nekaj mesecev. Kasneje
so se ti meseci spremenili v leta in izkazalo se je,
da so najine želje in ambicije ostati v Londonu,«
pripoveduje Ramičeva, ki je pred tem osem let
živela v Ljubljani. Tam je med drugim delala tudi
v restavraciji As, kjer si je pridobila veliko znanja
in izkušenj na področju gostinstva. Preden je sprejela delo v londonski restavraciji, kjer poleg hrane
ponujajo veliko izbiro svetovnih vin in koktejlov,
se je udeležila izobraževanja iz varstva pri delu in
higiene živil. Pridobiti je morala tudi licenco za
točenje alkohola. Vsa izobraževanja je finančno
kril delodajalec. Njen delavnik je šest izmen
na teden, in sicer jutranja traja od 9. do 17. ure,
popoldanska od 16. do 24. ure. Enkrat tedensko
dela tudi ves dan, in sicer od 9. do 16. ure, sledita
dve uri pavze in nato dalje od 18. do 24. ure.

Gostje zahtevnejši
in terjajo več pozornosti

Kot poudarja, so zahteve in standardi v londonskih restavracijah veliko višji kot pri nas.
Restavracija, v kateri je zaposlena, spada med
modernejše evropske restavracije: »Obvezno je
znanje o svetovnih kuhinjah in vinih. Stranke
so zahtevnejše in potrebujejo veliko več pozornosti.« Za nemoteno in uspešno opravljanje dela
so poleg odličnega znanja angleščine potrebne še

14

komunikativnost, samozavest, mirnost v stresnih
situacijah, potrpežljivost ter razvit čut za timsko
delo. V kolektivu je edina Slovenka. Večino časa
je v stiku s svojimi podrejenimi, prav tako pa rada
kontaktira s strankami. V času strežbe je rada na
‘mestu dogajanja’, pozdravlja goste, z njimi poklepeta, poskrbi, da je postrežba kakovostna in da
gostje iz restavracije odidejo veseli in zadovoljni.
»Pri svojem delu sem spoznala veliko ljudi, ki
so navdušeni nad Slovenijo in so jo bodisi že
obiskali bodisi si jo v bližnji prihodnosti želijo
obiskati. Zanimivo je dejstvo, da še vedno veliko
ljudi ne ve točno, kje je Slovenija, ali pa jo zamenjujejo s Slovaško. Starejša generacija ve, da
je bila Slovenija včasih del Jugoslavije, mlajši pa
o tem niso najbolje podučeni,« pove Tina.

Anglija ‒ država, prijazna tudi do tujcev

V službo hodi peš, kar je za tamkajšnje razmere
dokaj nenavadno, a kot poudarja, do sedaj še ni
imela nobenih težav oziroma se nikoli ni počutila
kakor koli ogroženo. Z možem živita v zahodnem
delu, ki velja za najbolj varen predel mesta. Z
življenjem v Angliji je zelo zadovoljna. Glede na to,
da London med drugim velja za najpomembnejše
svetovno središče gospodarstva, izobraževanja,
zabave ter je eno vodilnih finančnih središč, ni
čudno, da omogoča veliko več možnosti zaposlovanja in šolanja. Po besedah enaintridesetletnice
je Anglija na splošno zelo odprta država, tudi za
ljudi, ki niso rojeni v njej: »Midva z možem, oba
Slovenca, sva si v letu in pol bivanja v Londonu
uspela pridobiti posojilo in kupiti svoje stanovanje.
Država pomaga pri nakupu prvega stanovanja z

možnostjo manjšega pologa.«
V Londonu je spoznala veliko novih prijateljev
od vsepovsod, saj je London zelo raznolik tudi glede
prebivalstva. »To, da so moji/najini prijatelji iz vseh
koncev sveta, je zelo zabavno in hkrati poučno,
sploh ker rada potujem in spoznavam nove države
in druge kulture. London ima namreč zelo dobre
in hkrati ugodne letalske povezave v primerjavi s
Slovenijo. V času bivanja v Londonu sem tako že
bila v Braziliji, Singapurju, Hong Kongu, Tanzaniji,
na Tajskem, Filipinih, Zanzibarju …«

Med izpod Blegoša
pride v London po pošti

Rada pride tudi domov, sicer Slovenije kot
države ne pogreša, bolj pogreša družino in prijatelje, zato se obiskov dvakrat letno vedno veseli: »Blizu najinega stanovanja se nahaja manjša
balkanska trgovina, kjer lahko kupim nekaj
domačih izdelkov, kot so Barcaffe, Čokolino,
pašteta Argeta, slovenske sire in salame ter
Fructalove sokove …, skoraj vse, le medu izpod
Blegoša ne – ta mi res manjka. A zahvaljujoč
mami, ga imam tudi v Londonu.« (smeje)
Selitve v London ne obžaluje, nasprotno: glede
na lastne izkušnje bi jo mladim oziroma tistim, ki
si želijo novih izzivov in znanj, toplo priporočila.
»Meni je tujina dala ogromno znanja, priložnosti,
novih poznanstev. Tu sem postala veliko bolj
samostojna, bolj odprtega razmišljanja …, na
nek način sem tu odrasla,« razmišlja. Po mnenju
Ramičeve mora oseba, ki si želi delati in živeti
v tujini, imeti predvsem močno željo in pogum,
da se v to poda. »Začetki namreč niso vedno
rožnati, vztrajnost in trdo delo pa te pripeljeta
do uresničitve tvojih sanj,« strne sogovornica, ki
trenutno o vrnitvi domov ne razmišlja, saj si tudi v
prihodnje želi delati v gostinstvu ter odpreti lastno
restavracijo. Glede na to, da je v gostinskih vodah
tudi mož Adam, ki je pred diplomo iz someljej
stva, jima lastna restavracija zagotovo ne uide.
Lidija Razložnik

Gradite ali obnavljate vaše stanovanje?

Brezplačna individualna svetovanja
18. oktobra letos bodo ob 17. uri v sejni
sobi Občine Gorenja vas - Poljane 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 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).
Razvojna agencija Sora

Svetovanja bodo potekala v okviru aktivnosti, ki
jih izvaja Energetsko-svetovalna pisarna Škofja
Loka. Ta deluje pod okriljem Razvojne agencije
Sora, njeno delovanje pa financirajo občine
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Železniki.

Iz OŠ Poljane

S šolskim letom prvi začeli petošolci
Foto: arhiv OŠ Poljane

Tudi letošnji 1. september je v našo šolo privabil veliko prvošolčkov – 41 jih je
zakorakalo v stavbo matične šole, osem pa v podružnico v Javorjah. Z novim
šolskim letom so sicer že konec avgusta v šoli v naravi najprej začeli petošolci.

Petošolci so že konec avgusta uživali v šoli v naravi na morju.
Prvošolce so spremljali starši, dobrodošlico pa kar deževali:
so jim izrekli ravnateljica Metka Debeljak, župan
Veselili smo se našega prvega šolskega dne.
Milan Čadež, policist in Anton Kosmač, maratonec
Zelo nam je bila všeč lutkovna predstava.
in udeleženec letošnjih olimpijskih iger v Riu.
Veseli smo bili, da nam je župan podelil
Župan je prvošolcem že tradicionalno slovensko zastavo.
podelil slovensko zastavo z navodili, kdaj jo
Zapomnili si bomo, da smo ta dan postali
izobesiti. Ogledali so si še lutkovno igrico, nato prvošolci in dobili rumene rutice.
pa odšli v učilnice.
Razveselili smo se čarobnega prahu, ki prav
Njihovi vtisi o prvem šolskem dnevu so zares deluje.

Na morju so plavali … in še kaj

Petošolci so se konec avgusta odpravili v
šolo v naravi na morje – na Debeli rtič.
Pred prihodom na cilj so si ogledali Luko
Koper, potem pa so se namestili v svojem
začasnem domovanju na Debelem rtiču.
Šola v naravi je seveda v največji meri namenjena učenju in izpopolnjevanju plavanja,
a to še zdaleč ni vse, česar se otroci naučijo in
kar lahko izkusijo.
Vreme je bilo lepo, tako da so lahko plavali
vsak dan in na koncu tudi množično osvajali
delfinčke.
Spoznavali so primorska mesta. Že prvi dan
so se povzpeli na bližnjo vzpetino in opazovali
obalna mesta, čez nekaj dni pa so se z barko
odpeljali v Piran, kjer so si poleg drugih stavb
ogledali tudi akvarij.
Spoznavali so primorske rastline, ki domujejo v parku, zelišča na zeliščnem vrtu in
morske prebivalce. Pozabili niso niti na ročne
spretnosti.
Veliko časa je bilo poleg plavanja namenjenega
drugim športnim aktivnostim – nogometu, odbojki, badmintonu, hoji po vrvi, vožnji s kajakom.
Vsa ta zanimiva doživetja pa so umirjale
utečene vsakodnevne aktivnosti – jutranja telovadba, obroki, počitek, večerna pravljica.
In za konec – zaključni večer, naslednje jutro
pa slovo od morja.
Bernarda Pintar

Marija Klemenčič

Najboljša osnovnošolska matematičarka v državi

Foto: Tatjana Bevk

Marija Klemenčič iz Studorja je septembra postala dijakinja naravoslovnega
oddelka Gimnazije Škofja Loka. Kaj bi rada v življenju počela, še ne ve, a je
prepričana, da ji bo gimnazija ponudila zadosti znanja za nadaljnji študij ter
čas, da se v miru odloči, čemu bo posvetila svoje življenje.

15-letna Marija Klemenčič rada potuje in
spoznava nove države.
Med šolanjem na OŠ Cvetka Golarja v Škofji
Loki se je udeležila številnih tekmovanj, sodelovala pri šolskem radiu, sedem let obiskovala
glasbeno šolo in se učila igranja na kitaro ter nastopala na šolskih prireditvah in predstavah. Vrsto let
že nastopa v Miklavževih igrah na Loškem odru
in na Historialu. V vlogi angela je nastopila tudi

na Škofjeloškem pasijonu, katerega uprizoritev je
bila preteklo leto. Kot devetošolka se je udeležila
vseh šolskih tekmovanj, ki so bila na voljo. Na
državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike
je osvojila 1. mesto v državi. Je prejemnica zlatih
priznanj: Vegovega iz matematike, Cankarjevega
iz slovenščine, Dominkovega iz astronomije in
priznanja iz logične pošasti. Pohvali se lahko
tudi s srebrnimi priznanji iz zgodovine, logike,
fizike, vesele šole, računalniške pismenosti Bober
in sladkorne bolezni ter bronastim priznanjem
MEPI. »Vsa omenjena priznanja so dodatek
naslovom državne prvakinje iz matematike, razvedrilne matematike in vesele šole, zlati medalji z
medobčinskega prvenstva v šahu, prvemu mestu
na MOEMS – mednarodni matematični olimpijadi
ter sedmemu mestu na mednarodnem tekmovanju
Genius Logicus iz preteklih let, ko sem osvojila
tudi osem zlatih priznanj,« pojasnjuje 15-letna
Marija Klemenčič, ki z veseljem občuduje diamantni kenguru ter ročno poliran optični kristal,
ki ju je prejela za največji skupni seštevek točk v
državi v vseh letih osnovne šole na šolskih tekmovanjih Mednarodni matematični kenguru.

Zelo pomembni so dobri mentorji
in okolje

Priznava, da je bolj naravoslovni tip človeka,
čeprav ji tudi drugi predmeti ne delajo težav. »V
šoli sem po navadi za razliko od drugih najtežje
čakala na matematiko. Preteklo šolsko leto sem
večino snovi že (po)znala od prej, saj sem štiri leta
tekmovala na mednarodni matematični olimpijadi
za osnovnošolce. Veliko sem se naučila že na
pripravah pri Mathemi, pri pouku pa sem lahko
‘spotoma’ pomagala prijateljici, s katero sem
sedela, če ji kaj ni šlo,« je povedala in priznala,
da so bila tekmovanja kar precejšen izziv: »Ko
tekmuješ z vrstniki iz vse Slovenije, ki imajo
enake cilje kot ti, je vse skupaj še na višji stopnji
zahtevnosti. Zelo pomembni so bili dobri mentorji in okolje, ki me je podpiralo.« Poleg šole in
tekmovanj je Klemenčičeva aktivna v lokalnem
okolju kot animatorka na oratoriju, vrsto let
sodeluje pri Hotaveljskih grčah ter na družinskem
Maratonu Franja. V prostem času rada posluša
glasbo, občasno si ogleda kakšno nogometno
tekmo, preveri novice na Facebooku ter se nasploh
loteva različnih stvari. Prosti čas rada nameni tudi
potovanjem in ogledom različnih znamenitosti.
Letos se je potepala po Sloveniji, Avstriji, Italiji,
Španiji in Portugalski ter med drugim obiskala
tudi konec Zemlje – Cabo da Roca.
Lidija Razložnik
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Predstavljamo zlate maturante
Drage bralke, spoštovani bralci! V tokratni številki predstavljamo tri
letošnje zlate maturante iz naše občine: Evo Kržišnik, Klemena Buha in
Mojco Jelovčan. Še nekaj intervjujev pripravljamo za naslednjo – oktobrsko

številko Podblegaških. Če tudi vi poznate še kakšnega zlatega maturanta,
nam sporočite, in z veseljem ga bomo obiskali ter vam ga v prihodnje
predstavili.

Zlati maturant Klemen Buh

Foto: osebni arhiv

Zlati maturant, ki ima rad les

Klemen Buh iz Srednjega Vrha je v Škofji Loki končal srednjo šolo, smer lesarski
tehnik. Na poklicni maturi je zbral vse možne točke.
Štiri srednješolska leta so preteklost.
Kako zdaj gledaš nanje?
Moje dosedanje delo bi ocenil z neko
povprečno oceno zato, ker sem šoli namenil toliko časa, da sem bil na koncu tudi odličen. Hkrati
sem se udeleževal dodatnih stvari v zvezi s šolo
in sodeloval pri raziskovalnih nalogah. Letos
sem se udeležil predizbora za tekmovanje Euroskills, kjer sem zasedel prvo mesto v kategorijo
pohištveni mizar, in decembra odpotujem tekmovat na Švedsko. Nad uspehom pri maturi sem bil
kar presenečen in z njim seveda zadovoljen. Bil
je prijeten občutek, hkrati pa tudi dokaz, da sem
iz te šole zagotovo odnesel nekaj znanja.
Iz katerih predmetov si opravljal maturo?
Maturo sem opravljal iz angleščine,
slovenščine, lesarstva in četrtega predmeta, ki
je bil zaključni izdelek. Največ predpriprav in
časa sem posvetil prav četrtemu predmetu, saj
je celoten proces trajal vsaj polovico šolskega

leta, predvsem zaradi zahtevnosti izdelave projektne naloge in potem še izdelka. Konkretno
je po ideji in nalogi iz tega nastala kopalniška
oprema, izdelana v celoti iz masivnega lesa.
Malo težji se mi je zdel pisni del, saj se tam
lahko hitreje naredijo napake, predvsem pri
kakšnih računskih nalogah. Pri praktičnem delu
je bilo skoraj težje izdelati projektno nalogo kot
sam izdelek. Pri vprašanjih sem imel tudi nekaj
sreče, zato je bil ustni del lažji.
Si do sebe zelo zahteven, se pohvališ tudi
za manjše uspehe?
Zdi se mi, da sem postal malo bolj samozavesten. To pa je hkrati tudi lepa popotnica iz šole,
ki sem jo vsa štiri leta rad obiskoval in tam tudi
veliko dosegel. Do sebe sem zahteven včasih, ko
se mi zdi, da mora biti nekaj zelo dobro opravljeno. Poleg učenja sem rad tudi kaj izdeloval iz
lesa ali pa pomagal pri kmečkih opravilih. Zdi se
mi, da je bilo za vse skupaj ravno prav časa.

Klemen Buh
Zdaj že veš, kje boš nadaljeval šolanje.
Obiskoval bom Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, smer lesarsko inženirstvo, kar
je nadaljevanje dosedanje srednje šole. Tudi v
prihodnje se bom lahko zaradi dobrih avtobusnih povezav vsak dan vozil v Ljubljano.
Kaj bi svetoval tistim, ki jih čaka poklicna
matura?
Če si želite dobrega uspeha na maturi, dobro
poslušajte profesorje, saj nas na to pripravljajo
že od prvega letnika dalje, za dober uspeh pa si
je potrebno vzeti kar nekaj časa, ki se ob dobrem
uspehu tudi pokaže kot dobro izkoriščen.
Milka Burnik

Zlata maturantka Mojca Jelovčan

Naravoslovje je bolj zanimivo za učenje
Poklicno maturo je opravljala iz obveznih
predmetov, tj. slovenskega jezika ter živilstva
in prehrane, izbirnega – matematike – in dodatnega – kemije. Za uspešno zaključeno šolanje
pa sta s sošolko morali pripraviti tudi projektno
nalogo, v kateri sta raziskali vpliv sadnega
deleža na senzorične lastnosti džema. »Odlično
opravljena poklicna matura in s tem tudi
zaključek srednješolskega izobraževanja zame
predstavlja še en velik uspeh v času šolanja in
v mojem življenju. Tega nisem pričakovala, saj
sem imela občutek, da sem naredila kar nekaj
napak. Nekatera vprašanja so bila tako dvoumna, da na koncu nisem bila prepričana, kateri
odgovor je pravilen. A občutek včasih tudi
vara. Ko so me poklicali na oder in razglasili,
da sem zlata maturantka, sprva sploh nisem
mogla verjeti, da se to res dogaja,« opisuje še
zelo sveže spomine Jelovčanova, ki bo jeseni
postala študentka Biotehniške fakultete, smer
živilstvo in prehrana. »Na maturo smo se v šoli
pripravljali vse leto, zadnji teden pred maturo
smo imeli še posebne priprave. Skupaj smo
šli čez vsa vprašanja, ki niso bila razumljiva,«
pojasnjuje devetnajstletnica, ki se je doma
pripravljala tako, da je ponavljala snov, ki so jo
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Foto: Martina Jelovčan

Mojca Jelovčan iz Leskovice je ena izmed letošnjih zlatih maturantov
Biotehniškega centra Naklo (BC Naklo) v izobraževalnem programu živilskoprehranski tehnik. Zbrala je 22 od 23 možnih točk ter s tem presenetila tudi
samo sebe, saj takega rezultata ni pričakovala.
utrjevali v šoli. Znanje je utrjevala tudi s tem, da
je snov razlagala svojim sošolcem, ki je niso razumeli. V primeru, da sama ni poznala kakšnega
odgovora, pa je vprašala druge. Največ časa je
namenila predmetu živilstvo in prehrana, saj
je bila snov izjemno obsežna, potrebno pa je
poznati tudi ogromno strokovnih pojmov.

Kraje pod Blegošem
bo zamenjala za študentski dom

»Najljubša mi je bila matematika, saj sem
za učenje porabila najmanj časa, prav tako je
bil to zame osebno najlažji predmet,« priznava
in dodaja, da so ji bliže naravoslovni predmeti,
ki so lažji za učenje in tudi bolj zanimivi. O
tem priča tudi zbirka priznanj, vsako leto se je
namreč udeležila tekmovanj iz matematike in
prejela srebrno, v tretjem letniku pa tudi zlato
priznanje. V drugem in četrtem letniku je na
tekmovanju iz slovenskega jezika osvojila
bronasto priznanje, pri kemiji pa v prvem in
drugem letniku bronasto plaketo.
Štiriletno šolanje v Naklem si bo zapomnila
po sošolcih, s katerimi so preživeli tako lepe
kot tudi malo manj lepe trenutke, po njihovih

Mojca Jelovčan
šalah in pa seveda po nekaterih profesorjih ter
njihovih koristnih nasvetih.
V prostem času rada prebere kakšno dobro
knjigo, si ogleda zanimiv film in druži s prijatelji.
Rada pa tudi peče slaščice. Najdaljše počitnice
med drugim preživlja tudi delovno, saj poleg dela
na domačem vrtu on koncih tedna pomaga še v
bližnji gostilni. Oktobra bo prelepo naravo in dom
pod Blegošem zamenjala za sobo v študentskem
domu, kar bo po štirih letih vsakodnevne vožnje
od doma do Nakla in nazaj nedvomno sprememba,
ki se je veseli, saj je to priložnost za nizanje novih
uspehov v njenem življenju.
Lidija Razložnik

Zlata maturantka Eva Kržišnik

Uspehi so sestavljeni iz mnogih malih zmag
Foto: osebni arhiv

Eva Kržišnik iz Zadobja se je vsak dan vozila v Ljubljano, obiskovala Škofijsko
klasično gimnazijo v Šentvidu in po štirih odličnih letnikih srednjo šolo zaključila
kot zlata maturantka z vsemi 34 točkami.

Eva Kržišnik
Kako bi ocenila svoje dosedanje delo?
Vedno poskušam narediti stvari kar najbolje,
saj imam priložnost, možnost in odgovornost.
Včasih to zahteva trud, vztrajnost, delo in tudi
odrekanja. Na koncu se izplača ali vsaj poplača.
V gimnazijskem času sem se udeležila različnih
tekmovanj iz znanja slovenščine, angleščine,
matematike, španščine, latinščine, kemije,
geografije, biologije. Tekmovala sem tudi v
športu kot članica šolske ženske nogometne
ekipe. Med šolanjem smo se na različne načine
učili življenja tudi zunaj učbenikov. V drugem
letniku sem v okviru šole preživela nekaj dni med
begunci v azilnem domu na Viču. Imela sem se
priložnost udeležiti izmenjav v Avstrijo, na Dan-

sko in v Srbijo, ki so bile vsaka posebej izjemno
doživetje, saj državo in kulturo najbolje spoznaš
prav prek njenih ljudi. Ti so me vedno prisrčno
sprejeli in me prepričali v to, da so izmenjave
ena boljših strani srednje šole. Tudi v bodoče
bi še rada potovala in odkrivala svet. Srednja
šola mi bo ostala v prisrčnem spominu, saj sem
doživela veliko stvari in se mnogo naučila, ne le
za naslednji test, temveč tudi za življenje.
Si učenju namenjala obilo časa? Kakšni so
bili občutki ob novici, da si dosegla vse točke?
Vsako leto sem poskušala stvari delati sproti in
resno, kar mi je bilo ob učenju za maturo v veliko
pomoč. Učenju sem poskušala nameniti toliko
časa, kolikor se mi je zdelo potrebno in smiselno.
Rezultat mature me je zares presenetil, saj vseh
točk nisem pričakovala. Moj cilj je bil, da mature
ne končam z občutkom, da bi lahko naredila še
veliko več. Novice sem bila vesela. A ne zato,
ker bi s tem dobila zagotovilo, da sem boljša ali
uspešnejša od večine drugih letošnjih maturantov,
temveč zato, ker sem dokazala sama sebi, da sem
lahko z vsako (pre)izkušnjo jaz boljša, kot sem
bila prej. Od sebe zahtevam toliko, kolikor vem,
da lahko dosežem. Vsi uspehi so sestavljeni iz
mnogih malih zmag, na katere sem prav tako
ponosna in vesela, ko jih dosežem.
Kateri del mature se ti je zdel težji – ustni
ali pisni in zakaj?
Maturo sem opravljala iz osnovnih predmetov
in še iz psihologije ter španščine. Največ priprav

sem namenila matematiki, saj sem se zavedala, da
je to moje najšibkejše področje od predmetov na
maturi. Veliko težji se mi je zdel pisni del, saj prinese večji del točk, ki na koncu odločajo o končni
oceni, pa tudi obsega več snovi. Ob reševanju
pisnega dela si popolnoma sam, odvisen od sebe in
svojih napak, pri ustnem delu pa je temelj na dialogu, interakciji in lastni interpretaciji znanja. Zdi
se mi, da sem imela srečo z vprašanji, predvsem pa
z ocenjevalci, saj je veliko odvisno od tega, kako
si oni razlagajo tvoje znanje, koliko zahtevajo od
tebe in se spuščajo v podrobnosti.
Kako si poleg dnevnega učenja še zapolnjevala prosti čas?
Pela sem v enem od zborov gimnazije, igrala
nogomet, plesala v plesni skupini Step, delovala kot prostovoljka pri Karitasu, se družila
s prijatelji in si vedno z veseljem vzela čas za
družino ali kratek sprehod v naravo.
Kam te bo vodila nadaljnja pot? Kaj želiš
delati v poklicu?
Šolanje bom nadaljevala na Pedagoški
fakulteti, smer socialna pedagogika. Veseli
me delo z ljudmi, rada bi razumela njihove
morebitne težave in jim pomagala. Sicer
obožujem jezike, vendar je med moje ljubše
predmete sodila tudi psihologija, v smeri katere
bi se rada nadaljnje izobraževala in jo čim več
uporabljala v vsakdanjem življenju. Čisto na
koncu bi rada postala družinska in zakonska
terapevtka. V poklicu bi bila rada predvsem
koristna ter uspešna, predvsem pa uživala in
ga opravljala z veseljem. Verjamem, da mi bo
življenje pokazalo, kje je moje mesto.
Milka Burnik

KUD Trata

Pomagajo z likovnim ustvarjanjem
Članice likovne sekcije KUD Trata in Zvonko Kern so v Luksemburg s pomočjo
Uroša Kralja, ki tam živi in dela, podarili enajst slik za Bazar International. Gre
za mednarodno prostovoljsko organizacijo z več tisoč prostovoljci, ki pripravlja
istoimenski dogodek v duhu multikulture in poteka v prostorih Luxexpo, letos
26. in 27. novembra.

umetnin namenijo za škofjeloško varno hišo
za ženske. To pa ni edina dobrodelna akcija
Jure Ferlan
članic likovne sekcije, saj
so predlani in tudi letos
podarile slike v Sinji Vrh
nad Ajdovščino. Tam
vsako leto poteka eno
tedenska likovna kolonija
umetnikov, povabljenih
iz različnih koncev sveta.
Ustvarjena likovna dela
podarijo goriškemu Karitasu, ki zbira sredstva
za različne dobrodelne
akcije širom po Sloveniji.
Na zaključek kolonije
so vabljeni vsi, ki želijo Članice KUD Trata (od leve proti desni): Ivica, Marinka, Jana, Zvezprispevati svoje likovno dana, Ivanka, Tadeja, Jana, Francka
Foto: Jože Rojc

Predstavniki posameznih dežel prodajajo
izdelke, tipične zanje. Slovenska stojnica je
prisotna na bazarju od leta 2009, predstavlja
pa jo ekipa okoli 15 prostovoljcev, ki so zaposleni v evropskih institucijah. Likovna dela
si je naprej mogoče ogledati in tudi kupiti na
internetu, nato pa jih razstavijo in prodajajo na
samem dogodku. Lani so tako zbrali 600.000
evrov, od katerih so večji delež namenili centru
dobrodošlice za begunske ženske in njihove
otroke. Vsaka država zbira sredstva tudi za
svoje namene. Do zdaj so pridobili sredstva za
Kralje ulice, Slovensko filantropijo, Palčico iz
Grosuplja, Društvo prijateljev mladine Hrastnik, Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje in
društvo Vesele nogice iz Laškega. Letos so se
ustvarjalke in ustvarjalec likovnih del iz Poljanske doline odločili, da izkupiček prodanih

delo. Zvezdana Kralj in Jana Rojc sta se letos
drugič udeležili zaključka in podarili slike, ki
bodo razstavljene v različnih galerijah Slovenije, v Trstu in Celovcu. Prva je bila na samem
zaključku kolonije, sledi novembrska razstava
na Zemonu. Vse razstave so prodajne, izkupiček
od prodaje pa gre v dobrodelne namene.
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Iz OŠ Ivana Tavčarja

Najštevilčnejša generacija prvošolcev v dveh desetletjih

Foto: arhiv OŠ IT

Ob koncu počitnic pričakujemo vreme, ki malce zadiši po jeseni. Letošnji
zaključek poletja je nenavadno topel in povsem verjetno je, da marsikdo ni slutil,
da se hitro bliža začetek šole.

Prvošolci z učiteljicama, županom, olimpijcem Tonetom Kosmačem in ravnateljem
Učitelji smo se na prvi šolski dan intenzivno Četudi na obrazih nekaterih učencev ob prihodu v
pripravljali že kar nekaj časa prej, ostali delavci stavbo ni bilo videti prepričljivih nasmeškov, so se ti
pa so čez celo poletje opravljali administrativna okrepili že ob prvih stikih s sošolci in prijatelji.
dela, sestavljali urnike ter pridno obnavljali in
Ta dan je bil še posebej nepozaben za naše
čistili šolske prostore.
prvošolčke. Pa ne samo za njih, tudi za naš kraj
Prvi šolski dan je minil v pozitivnem vzdušju. in celotno državo. Na šolo je prispela generacija,

ki je najštevilčnejša v zadnjih dveh desetletjih.
Dobrih 80 jih bo gulilo šolske klopi na matični
šoli in obeh podružnicah. Na svoje male občane
je bil ponosen tudi župan Milan Čadež, ki je
tako kot vsako leto prvošolčkom zaželel veliko
veselja in znanja, z namenom privzgojiti jim
domovinski čut pa jim je podaril slovensko
zastavo. A to še ni vse. Letos nam je postregel s
svojevrstnim presenečenjem. Na šolo je pripeljal
olimpijca Toneta Kosmača, ki je učencem tudi
spregovoril nekaj besed in jim položil na srce,
da sta za uspeh neizogibna delo in motivacija.
Sledilo je skupinsko fotografiranje, nato pa so
učiteljice učence prvič pospremile v njihova
razreda. Tam jih je pričakalo sladko presenečenje
in še eno darilo, ki jim ga je podaril šolski sklad:
plastenke, iz katerih se bodo lahko odžejali in
hkrati varovali okolje, saj se bo s tem nabralo
manj odpadne embalaže. Tako so imeli že prvi
dan priložnost spoznati eno izmed temeljnih
usmeritev naše šole ‒ ekošolo.
Ekološki pa ste lahko tudi starši in vsi ostali
občani, saj lahko v kontejner pred šolo celo
leto prinašate odpadni papir. Lansko leto smo
nabrali lepo količino sredstev, ki smo jih porabili za šolo v naravi, obroke hrane, pomoč pri
plačilu položnic in druge aktivnosti.
Martin Oblak

Koristni nasveti za starše

Prvi šolski dnevi prvošolcev

Za otroka je šola velika sprememba. Po eni strani se veseli prvega dne in naslednjih dni v šoli, kasneje pa nekaj časa prihaja v šolo z negotovostjo in željo, da ga
spremljajo do razreda straši. Srečal se bo z novimi učitelji, s katerimi bo vstopal
v drugačen odnos kakor v vrtcu. Zanj poskrbi učiteljica, drugi učitelj in učitelji
v varstvu. Skrb, da za vašega otroka ne bo dobro poskrbljeno, je odveč.
Ampak šola je le šola – ne more biti več
enaka vrtcu. Ko bo govorila učiteljica, bo
moral poslušati in sodelovati. V času varstva pa
pride na vrsto tudi prosta igra. V šoli se sreča
z nekaterimi novimi prostori, kot so jedilnica,
telovadnica, razred, igrišča za šport, knjižnica.
Neznana sta mu urnik in delo način dela. Otrok
bo na začetku zmeden in vznemirjen. Poleg tega
v šoli prestopi pomembno razvojno stopnico
v socialnem življenju in v samostojnosti. Pri
tem mu bodo pomagali učitelji, a je dobro, če
mu že starši sami zadnje leto v vrtcu pomagajo
pri večji samostojnosti. Mislim, da v sedanjih
časih ni več vzbujanja strahu pri otrocih, kot je
bilo nekdaj, češ ‘boš že videl, ko prideš v šolo,
tam je pa stroga učiteljica’. Šolo je potrebno
prikazati otroku kot pozitiven izziv, šola naj
mu bo predstavljena kot prijeten kraj, kjer se
bodo dogajale zanimive stvari in kjer bo imel
veliko prijateljev. Od otroka starši ne smejo
preveč pričakovati, kajti lahko se pojavi strah
pred šolskimi obveznostmi.

Otroka ne zavijajmo v vato

Neprecenljive vrednosti je zadovoljstvo
otroka z dosežki. V to pa vlaga družina že
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od njegovega rojstva. Skupaj na sprehodu se
pogovarjamo, opazujemo, primerjamo, štejemo,
si ogledujemo knjige, mu beremo pravljice,
kolesarimo, gremo v planine, delamo okrog
hiše, vrtnarimo. Srečati se mora s pozitivnimi
in negativnimi izkušnjami. Otroka naj ne bi
preveč zavijali v vato, kajti kasneje je lahko
stres še toliko večji in težje premagljiv. Stres
je čisto normalen dejavnik dozorevanja in
potreben za normalen razvoj otroka. Navadil
se bo sam pripraviti torbo, vzeti iz nje staro
malico, zamenjati športno opremo, preživeti
interesno dejavnost z neznanimi otroki, sam si
bo ošilil barvice, postlal si bo posteljo zjutraj
ali popoldne. Seveda pa stresnih situacij ne sme
biti preveč. Iz izkušenj se mi zdi, da so najhujše
stresne situacije za otroka, če starši ne pridejo
ponj, kot so obljubili, ali če zamudi prevoz, se
kje izgubi.
Od otroka se v šoli ne bo zahtevalo nič
nemogočega, vendar bo moral pokazati
določeno mero samostojnosti. Nič koristnega
mu ne naredite, če mu doma šilite barvice,
obrišete ritko, obujete copate, mu podajate
hrano v usta, režete meso, odprete jogurt,
zapnete gumbe.

Naj si postopoma razvija odgovornost

Praviloma bi morali otroci v posteljo med
sedmo in osmo uro. Nekateri gledajo programe
z neprimerno vsebino. Naslednje jutro so
neprespani, slabe volje, nezbrani. Največjo doto
lahko straši dajo otroku z branjem pravljic ob
odhodu v posteljo.
Naj se petletnik nauči pospraviti mizo za
seboj, naj sam vzame hrano iz posode, naj
uporablja nož in vilice, naj si vedno pred jedjo
umije roke, naj si namaže kruh. Zelo pomembno
za zdravje šolarjev je zajtrk. Če se nanj navadi pred vstopom v šolo, ne bo imel težav s
pripravo zajtrka vsako jutro, vemo pa, da je to
velika naložba v zdravje vsakogar. Pri obrokih
naj otrok sedi za mizo, naj ne govori s polnimi
usti, ne gleda risank, ne vozi avtomobilčkov,
navajajmo ga na vljudnostne izraze hvala, prosim, in naj zapusti mizo, šele ko vsi zaključijo
z obrokom. Petletnik se hitro nauči zapenjati
gumbe, zavezati čevlje, potegniti zadrgo, le
priložnost mu je potrebno dati, kajti hitro se
mu razvija fina motorika. Odgovornost si razvija pri pospravljanju čevljev, oblačil, šolskih
potrebščin.
Govor je v šoli zelo pomemben, zato naj
starši poprosijo pediatra za napotnico k logopedu, kajti pri petih letih se hitro lahko izboljša
govor, če otrok izpušča črke, ne zna izgovoriti
sičnikov in šumnikov, če jeclja, šešlja ali če ne
izgovori črke r.
Jana Rojc

Prireditev vseh društev s Sovodnja

Pod Ermanovcem ni dolgčas
Pred planinsko kočo na Ermanovcu se je v začetku avgusta odvijala prva prireditev take vrste, za izvedbo katere je zaslužnih vseh devet društev iz sovodenjske
krajevne skupnosti.

spretnosti izdelave vozlov, pravilnega navezovanja pri plezanju, pa tudi risanja markacij.
Lovska družina je uredila poučno razstavo na
stojnici, kjer je bilo tudi nekaj trofej.

Prišli so tudi gasilci, športniki, letalci,
kulturniki …

Predstavniki društev so posadili divjo češnjo.
Vsako društvo organizira prireditve in dogodke v svoji režiji. Nekaj zadnjih let je bilo
slišati predloge, da bi se povezali in tudi skupaj
kaj naredili. Zanimivo je, da smo táko idejo v
projektno nalogo Turizmu pomaga lastna glava
vključili že z učenci turističnega podmladka
Podružnične šole Sovodenj in ji leta 2004 dali
naslov In če srečo rad bi še delil z nekom. V zadnjem letu sta idejo močno podprla predsednika
planinskega in turističnega društva Sovodenj,
za sodelovanje pa so se pozitivno izrekli tudi v
drugih društvih.
Društva, ki imajo sekcije s kulturnega
področja, so pripravila tovrstne točke. Za igrane
prizore so poskrbeli Neč bat teater, Kontrabant,
kulturnice iz DU in turistični podmladek PŠ So-

vodenj. Folklorna skupina je zaplesala venček
Bal, prepevali in igrali pa so Grabljice, Koprive
in Podjelovški glas.
V senci bréz in pod gozdičem je stalo več
stojnic oziroma miz, kjer so se s čebelarsko
opremo, plakati in medom predstavili čebelarji,
zraven pa tudi Boštjan, izdelovalec lesenih
spominkov. K mizam so sedle klekljarice Ivanka, Zlatka in Mici. Pri vseh so se obiskovalci
radi zadržali, še posebej navdušujoč aplavz pa
je požela Mici iz Podlanišča, ki je v pogovoru
povedala, da kleklja že devetdeset let. Spretnost
ročne izdelave rož iz žice in tankih ženskih
nogavic je prikazala Vera, Maša in Zala pa nakit
in skodelice. S kmetije Na Ravan so pripeljali
sire in druge mlečne izdelke. Planinci so učili

Gasilci so pripeljali in razkazovali opremo
gasilske cisterne in kombija, predstavili so
reševanje ponesrečenega kolesarja in učili
oživljanje s pomočjo defibrilatorja. Manjša
skupina športnikov je najprej prekolesarila
progo s Sovodnja do Nove Oselice in Kladja,
na prizorišču pa so poskrbeli za spretnostne
igre. Član turističnega društva je prikazoval
koroški, kranjski in novodobni način klepanja
kos z različnimi klepišči, na razstavi je bilo
tudi nekaj vrst osovnikov. Učenci turističnega
podmladka so vodili delavnice za izdelavo
mini mejnika rapalske meje, poslikavo vrečke
iz blaga, izdelavo otroške ure in gubanje
lovilnega lončka. Člani Društva letalcev
Kragulj so razstavili nekaj opreme. Na
prisotnost oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja
Škofja Loka tudi na Sovodnju je z razstavo
knjig in otroškim kvizom opozorila Polona,
ki je imela v zbirki tudi prvo knjigo Moj kraj
skozi čas in napovednik za bližajočo se izdajo
drugega dela.
V spomin na prvo tako druženje so predstavniki društev ob koči posadili divjo češnjo,
najbolj medonosno drevo, ki jo je podaril predsednik ČD. V sodelovanju s KUD-ovima igralcema, Alenko in Benjaminom, ki sta predstavljala zvedava obiskovalca s Primorskega, smo
skušali tudi na malo drugačen način povezovati
in v besedi predstaviti vse dogajanje.
Milka Burnik

140 let župnije v Javorjah

V Javorjah so septembra obeležili 140 let od ustanovitve župnije. Ob tej
priložnosti so odprli razstavo domačega umetnika Petra Jovanoviča, izdali
knjižico in jubilej obeležili s slovesno sveto mašo.
V zgodovinskih dokumentih je zapisano,
da je javorsko župnijo leta 1876 ustanovil
ljubljanski škof Janez Zlatoust Pogačar. Prvi
župnik je bil Matevž Jereb, sedanji Ciril Istenič
je petnajsti po vrsti. V okviru praznovanja
so 2. septembra v prostorih tamkajšnje šole
odprli razstavo slik domačega umetnika Petra
Jovanoviča z motivi pesmi Lojzeta Grozdeta.
Ob župnijskem prazniku je zbrane nagovorila Milena Alič, ki je ob tej priložnosti napisala
knjižico z zanimivimi zgodovinskimi podatki.
O avtorju in razstavi je spregovoril Boštjan
Soklič, kustos Loškega muzeja, razstavo pa je
odprl Franci Petrič, urednik tednika Družina.
Kulturni program so z nastopom polepšali
Javorski pevci pod vodstvom Pavla Dolenca
in Andreja Turk, flavtistka iz Grozdetovega
rojstnega kraja Vodale na Dolenjskem. Kot

je povedal Zvone Možina, eden izmed organizatorjev dogodkov, v oktobru načrtujejo
postavitev te razstave še v galeriji Družina v
Ljubljani. V nedeljo, 4. septembra, so proslavili
tudi zavetnika tamkajšnje cerkve sv. Tilna, ki
goduje 1. septembra.
Ob letošnji 140-letnici župnije je v Javorjah
maševal ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
V nagovoru je prisotne spodbudil k osebni
odgovornosti do domače župnije. Janezu Dolencu pa je podelil priznanje za 40-letno delo
organista v Javorjah. Po maši je sledilo druženje
pod šotorom in pogostitev za vse obiskovalce.
Pripravili so tudi bogat kulturni program. Za
veselo vzdušje so skrbeli Mežnarjevi godci,
poslušalce je z duhovitim nastopom navdušil
igralec Gregor Čušin, nastopili so folklorna skupina iz Javorij in mladi harmonikarji, zapeli so

Foto: Jure Ferlan

Nadškof Zore je pozval k osebni odgovornosti do župnije

Blegaške sinice in otroci. Prireditev in odprtje
razstave je povezovala Saša Pivk Avsec.
Tako kot že večkrat doslej so Javorci tudi
tokrat pokazali, da znajo stopiti skupaj in pri
praviti lepo praznovanje.
Jure Ferlan
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Poljanska rojakinja Ančka Šumenjak

Ob 94-letnici izdala četrto knjigo svojih pesmi
V 94. letu starosti je 30. marca letos Ančka Šumenjak iz Jareninskega Vrha
izdala 4. knjigo svojih pesmi s pomenljivim naslovom ‘S pesmijo v srcu’ in
podnaslovom ‘Skozi življenje … moje in tvoje’.
In kdo je naša
poljanska rojakinja
Ančka Šumenjak?
Rodila se je in mladost preživljala na
Hlavčih Njivah
8, po domače pri
‘Benditu’. Očetu
Janezu Justinu,
ki je bil Graparjeve rodovine iz
Hlavčih Njiv, in Benditovi mladenki Ivani
Justin, rojeni Žust, se je izmed petih otrok kot
prva 21. julija leta 1922 rodila Ana (Ančka),
kasneje pa so se ji rodili še trije bratje: Janez,
Alojz, Franc in sestra Marija. Brat Franc Justin
živi na Hotavljah, sestra Marija Rupar pa na
domači lokaciji na Hlavčih Njivah.

Čeprav ji v življenju ni bilo dano nadaljevati formalnega izobraževanja, želela je postati
učiteljica, je znanje za pisanje črpala iz vseh njej
takrat dostopnih virov. To niso bile le knjige,
časopisi ter radio in kasneje televizija, srečevala
in družila se je s številnimi pomembnimi oblikovalci in pisci slovenske pisane besede. Vendar
je tudi v šolah preživela kar nekaj časa, pa ne le
zaradi spremljanja šolskega dela svojih otrok,
temveč tudi v projektih Bralne značke, ki so
potekali po osnovnih šolah.
Večina njenih pesmi je objavljenih v štirih
zbirkah: Natrgani cvetovi iz leta 1972, Zemlja in
pesmi iz leta 1974 (obe v samozaložbi), Pesmi
med žetvijo iz leta 1980 pri Založbi Obzorja in
S pesmijo v srcu; skozi življenje – moje in tvoje,
iz leta 2016, s sofinanciranjem Občine Pesnica,
kjer je Ančka častna občanka.

Z(a) ljubeznijo na drug konec Slovenije

V pesmih pogledi na življenje

Vsebina njenih pesmi je posvečena njenim
pogledom na življenje, delo in naravo; na pot,
ki jo je prehodila od osnovne šole v Gorenji vasi
do častitljive starosti v osrčju Slovenskih goric.
Zemlja, ljubezen in delo so osrednji motivi
njenih stihov. Čeprav je od doma odšla še zelo
mlada, je na svoj rojstni kraj in Poljansko dolino
s Škofjo Loko ohranila lepe spomine in napisala
o tem številne pesmi (Blegoš, Poljanska dolina,
Moji Škofji Loki …). Celo poglavje pesmi iz
njene zadnje knjige je posvečeno njeni družini
pod Blegošem. S kakšnimi vtisi in občutki jih
je izlivala na papir, povedo tudi drugi naslovi
poglavij Moje pesmi, to so čustva moja, pa spet
V življenju je najlepša ljubezen ali Zvestoba je
najlepši dar. Kaj ji pomeni zemlja in domačija,
je strnjeno v poglavju z istim naslovom, o
slovenski zemlji in naših rojakih pa so pesmi
pod naslovom Rojakom doma in po svetu.
Da bi izvedeli in občutili še kaj več, bi bilo
najbolje knjigo kar prebrati, saj tu ni mogoče
napisati vsega.
Na koncu zadnje knji
ge je tudi nekaj prispevkov v prozi, kjer se
Ančka spominja zlasti
rosno mladih let izpod
Blegoša, lepih, pa tudi
zelo težkih časov. Mednje sodi tudi mnogo pre
zgodnje vdovstvo, saj
ji je mož umrl že leta
1975. O vseh je pripovedovala tudi svojim vnukom, pa so ji o življenju
v tistem času bolj malo
verjeli. Veliko, zelo veliko ji je in ji še danes
pomeni domači vinograd.
Tradicijo vinogradništva
in čebelarstva nadaljujejo
Foto: osebni arhiv

In kako, da se je Ančka preselila iz prelepega
Škofjeloškega hribovja v srčiko Slovenskih
goric? Ja, ljubezen, seveda!
Pred drugo svetovno vojno je bilo širše
območje Hlavčih Njiv obsežno gradbišče
vojaških objektov Rupnikove linije. Utrdbe je
pomagal graditi tudi vojak iz Jareninskega Vrha
Anton Šumenjak, ki si je prosti čas krajšal na
Benditovi domačiji. Sledili so poroka, preselitev
na Štajersko, ustvarjanje družine s šestimi
otroki, privajanje na novo sosedstvo in precej
drugačen pogovorni jezik. Toda pripotovati s
Hlavčih Njiv do Jarenine med vojno in še nekaj
desetletij po njej ni bilo tako enostavno kot
danes. Običajno prevozno sredstvo je bil vlak,
ki pa je vozil z dvakratnim prestopanjem le iz
Škofje Loke do Pesnice, iz Pesnice do Jarenine
pa je uro hoda.
Povečevanje kmetije z nakupovanjem
bližnjih kmetijskih zemljišč, trdo delo v
strmem vinogradu in seveda gojenje ljubezni do
pesnikovanja so bili stalnica njenega vsakdana.

Ančka in Tone Šumenjak s šestimi otroki

20

LJUBEZEN NE VPRAŠA
Ljubezen ne vpraša
od kod si doma,
ne kaj sta si dva
v življenju bila.
Ljubezen ne gleda
na lepi obraz,
ljubezen ne vpraša
za uro in čas.
Tiho, prav tiho
se prikrade v srce,
potem ti najdražje
je neko ime.
Ni moč je izgnati
več iz srca,
jo hočeš pregnati,
pa ubogat ne zna.
V duši ostane
vse dni in noči,
ljubljeni vedno
v srcu živi.
njeni otroci in vnuki. Tudi v nekaterih gostinskih lokalih v naši okolici lahko pokušamo
vina z bio kmetije njenega sina in vnuka pod
blagovno znamko ‘Šumenjak’, njena hči pa je
pripravila učbenik o čebelicah za poučevanje
najmlajših.
Že pred časom je bilo kar nekaj njenih
pesmi in proznih del objavljenih v številnih
slovenskih časopisih in zbornikih. Med prvimi
so bila njena dela objavljena v Kmečkem glasu,
pa v zbornikih Literarnega kluba upokojencev
Slovenije, v Škofjeloških razgledih itd. Kakšno
njeno pesem pa smo slišali tudi na Blegošu,
na srečanjih podeželskih žena škofjeloškega
območja.
Ančki bi se radi tudi v Podblegaških novicah
zahvalili za njen prispevek k ozaveščanju o
pomenu podeželja, kmetovanja in družinskega
življenja, pa naj bo to sredi gozdnatega
škofjeloškega hribovja ali sredi vinogradov
v Slovenskih goricah. Naj ji zdravje še dolgo
služi, če pa se ji bo utrnil še kakšen stih, naj ga
zvesto spravi na košček papirja, kot jih je skoraj
skrivaj spravljala tudi doslej.
Jurij Kumer (bratranec)

Žlebedrova rodbina z Brd obeležila kar dva žlahtna jubileja

100 let Angele Stanonik in
zlata poroka Toneta in Danice Omejc
Skoraj sto članov rodbine Žlebedrovih z
Dolenjih Brd se je zbralo na sončno soboto,
10. septembra, da proslavijo izjemna jubileja.
Žlebedrova mama Angela Stanonik je prav na
ta dan praznovala 100. rojstni dan, obenem pa
je njena edina hči Danica z možem Tonetom
Omejcem obeležila zlato poroko.
Danica in Polancov Tone s Svetega Ožbolta
sta se poročila leta 1966, kmalu pa so se jima
rodili sinovi Janez, Peter in Marjan ter hči
Bernarda. Prav ti so pripravili tudi slavje ob
dvojnem jubileju.

Po 50-ih letih skupnega življenja so ju
šrangarji pričakali pred vasjo in zlatemu ženinu
Tonetu pripravili številna opravila, ki jih je,
skupaj s sosedom Slavkom, ki je bil tokrat
ženinova priča, opravil z odliko. Narezati sta
morala salamo in sir, pripraviti Tonetov vsakodnevni zajtrk – drobivce ter skuhati kavo.
Vse to na več desetletij starem gašperčku. Že
ob mlajih so se zbrali sorodniki in potem skupaj
s sosedi in prijatelji zlatoporočenca pospremili
do domače hiše.
Tam je stoletnica mama Angela številnim

Stoletnica Angela Stanonik
stisnila roko in na vprašanje, ali pozna koga od
zbranih, strumno odgovorila: »Vse!« Angela
se je rodila 10. septembra 1916 očetu Blažu in
mami Marjani kot enajsta od dvanajstih otrok.
Imela je še štiri brate in sedem sester. Živa je še
pet let mlajša sestra Gabrijela, ki se slavja zaradi
krhkega zdravja žal ni mogla udeležiti.

Maša za slavljence tokrat kar doma

Zbrana Žlebedrova rodbina ob slavju, stoletnica Angela v sredi s hčerjo Danico in možem Tonetom, zlatoporočencema.

Srečanje citrarjev, harmonikarjev in razstava gob

Foto: Bojan Šifrar

Tradicionalna glasbeno-poučna prireditev
v organizaciji Planinskega društva Sovodenj
je tudi letos potekala pred planinsko kočo na
Ermanovcu.
Vsaki citrarki in nekoliko številčnejšim harmonikarjem se je videlo, da imajo pred seboj
instrument, ki jim veliko pomeni in igrajo nanj predano, vestno ter z ljubeznijo. Šest citrark tretjega

Citrarka Ema Jeram

življenjskega obdobja, Strune mile iz Nove Gorice,
je dokazalo, da jim ne leta ne oddaljenost ne predstavljajo ovir. Na Ermanovcu so že nastopale, vedno so se znašle in za prevoz poiskale sponzorje.
Igrali so harmonikarji osnovnošolci pa tudi taki, ki
so že davno zapustili šolske klopi. Povedali so, da
radi igrajo v šoli, domačim, prijateljem, hodijo na
različna srečanja harmonikarjev in z instrumentom
zapolnijo prosti čas, preganjajo dolgčas, slabo
voljo in vse druge tegobe. Kar nekaj je bilo takih,
ki so se začeli učiti šele, ko so šli v pokoj, saj prej
niso imeli časa. Del zasedbe Bariton-frajton je
opravil nastop na Ermanovcu, potem pa hitel še
na enega nižje v dolino.
Kot tretji člen prireditve so bili gobarji Gobarskega društva Škofja Loka, ki so se zelo izkazali
z gobarsko bero. Na razstavo so menda položili
150 vrst gob, ki pa so jih nabrali drugod, saj okrog
Ermanovca še niso rasle. Delili so nasvete za
varno nabiranje in uživanje gob, spomnili pa tudi
na zdravilnost lesnih gob.
Med pavzo Planinskega dua so se na ploščad
postavili plesalci plesne skupine Country Line
Dancing Kranj. Njihova vpadljiva oprava in izbrani gibi so od miz privabili večino kar številčnih
obiskovalcev.
Milka Burnik

Žlebedrova Angela se je leta 1941 poročila
s Kovšakovim Jožetom iz Podobena, s ka
terim sta skupaj preživela kar 66 let. Nikoli ni
pričakovala, da ji bo zdravje tako dobro služilo,
da bi dočakala tako častitljivo starost. Sedaj pa
se razveseli obiskov štirih vnukov in sedmih
pravnukov, letos pa se je družini pridružil še
prapravnuk.
Njeno življenje je spremljalo veliko lepih
in srečnih dni, ni pa manjkalo niti gorja in
težkih trenutkov, ki jih je med drugim prinesla
tudi vojna. S trdim delom je z možem Jožetom
zgradila hišo in hlev, pri Žlebedrovih pa so bili
vedno veseli vsakega obiskovalca, zanje so našli
toplo besedo in tudi kaj za pod zob.
Številne zbrane so pogostili tudi ob tokratnem slavju, ki je sledilo sveti maši. Ta je bila
tokrat kar na Žlebedrovi domačiji. Poljanski
župnik Jože Stržaj je ob tem povedal, da je
takšno praznovanje zagotovo edinstveno,
morda celo za Guinnessovo knjigo rekordov.
Zlatoporočenca Danica in Tone sta med
veselimi obrazi zaplesala v nova skupna leta, ki
jih bodo še naprej bogatile tudi vse dobre želje,
ki jih je bilo ta dan obilo.
Martina Kolenc

Pohod na Mrzli Vrh

Ena od septembrskih nedelj je nekaj manj
kot desetletje in pol namenjena pohodu ob rapalski meji do glavnega mejnika številka 38, ki
leži na meji Mrzlega Vrha in Javorjevega Dola.
Zadnja leta se pohodniki odpravijo iz Žirov in s
Sovodnja, srečajo pa se prav pri ‘konfinu’ 38.
Pred planinsko kočo PD Žiri na Mrzliku je letos
kulturnemu programu prisluhnilo nekaj manj
pohodnikov z obeh smeri kot pretekla leta. Člani
sekcije Kontrabant iz TD Sovodenj so zaigrali
skeča, povezana s kontrabantom na rapalski
meji in naborništvom, učenki Podružnične šole
Sovodenj pa krajšo različico Mice na konfinu,
znane kontrabantarice iz knjige prof. Tomaža
Pavšiča z naslovom Ob stari meji. Slednji je tudi
letos nagovoril zbrane udeležence pohoda, jih
pohvalil in vse skupaj spodbudil k še slovesnejši
obeležitvi padca rapalske meje naslednje leto,
ko bo minilo 70 let. V kulturnem programu so
sodelovali še glasbeniki in recitator iz Žirov.
Milka Burnik
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Naši 90-letniki: Franc More

Franc More – ‘Kovačev’ Francel se je rodil v kovaški družini z desetimi otroki,
dva sta umrla mlada. Za časa njegovega otroštva in še nekaj šolskih let so živeli
pri Óglarju v Koprivniku. Potem so se preselili v skromno hišo na Sovodenj.
Od malih nog je delal zraven očeta kovača.
Že takrat je imel veselje do kovaškega dela. V
obrtniško šolo je hodil v Gorenjo vas, nekaj
mesecev v Celje, v podkovski šoli v Ljubljani
pa je uk trajal pol leta. Dve leti je preživel pri
vojakih v Prilepu v Makedoniji, kjer je opravljal
delo podkovskega kovača. Zato je bil manjkrat
moker in manj so ga podili okrog. Tako kot oče,
ded in praded, se je Francel posvetil kovaštvu in
si leta 1959 pridobil mojstrsko spričevalo.
»Najhujše je prišlo po vojni. Ko je zavladal
komunizem, so ‘ta glavni’ stopili skupaj in
hoteli nas obrtnike uničiti. Pritisnili so z davki,
da nekaj časa ni šlo več. Trdo je bilo kovaško
življenje, polno odpovedovanj,« se spominja
dolgoletni podkovski kovač.
V domači kovačiji je sprva popravljal razna
kmečka orodja: privaril nov kos k motiki, rovnici, krampom, črtalom za pluge. Ko so pri kakšni
hiši izgubili ključ, so prinesli ključavnico, pa je
naredil novega. Sam je izdeloval tudi podkve.
Pri svojem delu si je znal tudi pomagati.
Izdelal je več kot štirideset posebnih stolov
oziroma stojal, kamor privežejo žival, da jo
lahko kovač v miru podkuje ali spodreže.
Tudi oglje za kovaški ogenj si je kuhal sam.
Kar nekaj kop je po več dni budno pazil na
desni strani Podosojnščice v neposredni bližini
svojega doma.

Domačije je obiskoval kar z mopedom

Franc More je svoje življenje v veliki meri
posvetil živalim: konjem in kravam. Zanje je
vedno in povsod poskrbel po najboljših močeh,
pa če je bilo treba zamenjati podkev, spodrezati kravo, spotoma oskrbeti rano, dati kakšen
nasvet gospodarju. Ljudje so se navadili in
kar udomačil se je stavek: »Po Kovačevga
Francelna bo treba!«
Francel je v času t. i. Kombinata na Sovodnju večinoma podkoval konje. »Velikokrat je
tja do nemške barake stala kolona konj, ki so
čakali na nove podkve,« se spominja. Iz Idrije
ob Bači, Stopnika so gospodarji odhajali ob
drugi uri zjutraj, da so prispeli do ‘Kovača’ na
Sovodenj. Potem so se tako navadili, da je Francel domačije obiskoval z mopedom, če je bilo
treba, tudi v nedeljo. V Ravne, Zakriž, Zakojco
je hodil že takrat in potem še dolga leta, pa na
Visoko, vse do Kranja, v Bitnje, v Staro Loko.
Ko se je žival zbosila, ni mogla več priti tako
daleč in je bil nujen obisk na domu. Takrat je
bilo toliko konjev kot je danes traktorjev.
Včasih se je na pot odpravil z motorjem, kasneje s trikolesnikom. Podkoval je nešteto konjev, kar je zaradi težkega fizičnega dela pustilo
posledice na zdravju. Po bolezni leta 1986 se je
moral taki vožnji odpovedati in pozneje so za
prevoz poskrbeli kar gospodarji sami.

Foto: Milka Burnik

Kovačev Francel je znal z živalmi

Franc More, 90-letnik

Ponosen je na svojo veliko družino

V kovačiji mu je dosti pomagala tudi žena
Angela, s katero sta preživela nekaj manj kot
pet skupnih desetletij. Spoznal jo je v Stari
Oselici pri ‘Burnku’, kjer je služila, in si takoj
rekel: »Ta bi bila pa dobra zame.« Rodili so se
jima štirje otroci, po katerih ima osem vnukov
in trinajst pravnukov. Ponosen je na družino in
hvaležen, ker mu pomagajo pri tegobah visoke
starosti. Večino časa se zadržuje v hiši, kjer
si dolge ure dneva kratkočasi tudi z branjem
časopisov.
Francel je bil vse življenje predan tudi
gasilstvu in je eden od ustanovnih članov, ki
ima doma vrsto priznanj gasilskega društva
in zveze.
Milka Burnik

Žar mojster

Lado Dolenec tretji med amaterji

Foto: osebni arhiv Lada Dolenca

Letos je v Ihanu potekalo 14. tekmovanje v pripravi jedi na žaru Žar mojster.
Tekmuje se v amaterski in profesionalni kategoriji. Tekmovanje organizirajo
ihanski gasilci v sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije.
Lado Dolenec je bil letos med amaterji tretji.

Lado Dolenec je letos na tekmovanju pripravil v svinjsko mrežico zavito svinjsko ribico, polnjeno
s sirom in papriko.
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Tekmovalci so morali iz svinjskega mesa,
začimb in drugih sestavin na izviren način
pripraviti slastno jed, ki je prepričala člane ocenjevalne komisije. Za pripravo pulta je bil določen
čas 10 minut, za peko 60 in za pospravljanje 10
minut. Natančnost pri času se je ocenjevala, prav
tako tudi osebna urejenost kuharja.
Tekmovanja se je udeležil tudi Lado Dolenec
ml. iz Delnic. Dosegel je tretje mesto med ama
terji. Kot je povedal, je dosežek na tekmovanju
dokaz njemu samemu, kaj je sposoben narediti
v točno določenem času. Na Žar mojstru je
bil že drugič, lani se ga je udeležil na pobudo
prijatelja Matjaža Kisovca. Oba sta takrat
dosegla prvi mesti, Lado med amaterji, Matjaž
pa med profesionalci. Prav tako so bili lani kot
najboljši ocenjeni poljanski navijači, ki so s
spodbujanjem pomagali k dobrim rezultatom
obeh tekmovalcev. Ti so prišli tudi letos, čeprav
tokrat ocenjevanja teh skupin ni bilo.
Vsak tekmovalec na Žar mojstru pripravi pet
krožnikov, enega dobi in oceni komisija, druge
pa se proda na licitaciji. Izkupiček gre gasilcem,
razen pri tistem, ki jih je najbolje iztržil in
izkupiček za nagrado obdrži zase. Tudi pri tem
je bil lani na prvem mestu Dolenec.
Jure Ferlan

Izbor mlade kmetice in mladega gospodarja 2016

Marija Gantar druga, Nejc Krek pa tretji
Foto: Petra Kofler

Tradicionalnega izbora, ki ga prireja Časopisno-založniška družba Kmečki glas,
letos v sodelovanju z Občino Straža in DKŽ Novo mesto, se je udeležilo osem
kandidatk ter štirje kandidati. Društvo podeželskih žena Blegoš je na omenjeno
tekmovanje poslalo Marijo Gantar iz Malenskega Vrha in Nejca Kreka iz Volče.

Tekmovalca (na sredini spodaj) sta imela veliko podporo domačih navijačev.
Tekmovanje je sestavljeno iz teoretičnega in vah molznicah, precej zahtevna. »Kar se tiče
praktičnega dela. Letošnje štiri razpisane teme praktičnega dela, je potrebno imeti tudi nekoliko
so bile krave molznice, konji, čebelarjenje in sreče. Jaz sem v njem prav uživala. Morda tudi
proso. V praktičnem delu so se pomerili v is- zato, ker nisem ciljala na zmago. Želela sem si le
kanju krompirja, jajca in majhne plišaste miške lepo preživeti dan,« je še povedala mama petih
v žaklju pšenice, izdelati so morali salamo iz otrok: Jake, Jerce, Naceta, Lucije in Gašperja s
prosene kaše in pletenico.
kmetije Pr’ Posečn’k, kjer se ukvarjajo s prirejo
»S pripravami na tekmovanje se nisem preveč mleka. Obdelujejo 50 hektarjev lastnih in naobremenjevala. Ko sem imela čas, sem pre- jetih zemljišč. Imajo 90 govedi, dopolnilno se
brala kakšno knjigo. Teme so mi zdele zanimive. ukvarjajo še z izdelavo palet. Kakšnih posebnih
Predvsem knjiga o konjih in čebelarstvu,« načrtov za prihodnost trenutno nimajo, želijo si
pripoveduje drugouvrščena Marija Gantar in le, da jim bo zdravje služilo in se bodo lahko
prizna, da je bila, čeprav se na njihovi hribovski preživljali s kmetijo ter tako ne bo potrebe po
kmetiji ukvarjajo s prirejo mleka, tema o kra- iskanju zaslužka drugje.

Dopust namenjen učenju

26-letni Nejc Krek, ki je na domači kmetiji
v Volči že leto dni mladi gospodar, je pojasnil:
»Najprej sem bil malce v dvomih, ali bom imel
čas za učenje, a sem se potem kaj hitro odločil,
da se udeležim tekmovanja in poskušam čim
bolje zastopati Gorenjsko oziroma Poljansko
dolino.« Na tekmovanje se je pripravljal le
nekaj dni: »Vzel sem si kratek dopust za učenje.
Na kmetiji sem ta čas opravljal le najnujnejša
dela, drugo je moralo počakati. Počakal me ni
le lubadar,« smeje pojasnjuje. Teorija je bila po
njegovih besedah kar precej zahtevna. Največ
težav je imel pri vprašanjih o čebelah in prosu,
saj to ni njegovo področje. Bolj domači sta mu
bili temi o kravah in konjih, ki jih imajo tudi
sicer na kmetiji, tako da si je že doma nabral
veliko znanja in izkušenj. »Na praktičnem delu
sem imel nekaj težav z izdelovanjem pletenice,
sem se pa zato toliko bolje izkazal pri izdelavi
salame iz prosene kaše. Med moškimi kandidati sem jo izdelal najbolje. Z izdelovanjem
salam imam že kaj nekaj izkušenj, saj jih z
očetom izdelujeva doma, preteklo leto so
prav naše domače salame zmagale na Visoški
salamijadi.«
Kot je povedal Krek, ga delo na kmetiji
veseli že od malih nog. Posebno navdušen je
nad stroji, s katerimi dela vsak dan. Sicer se ukvarjajo pretežno z govedorejo, gozdarstvom in
pa dopolnilno dejavnostjo – izvajanjem strojnih
uslug. Mladi gospodar ima za prihodnost kar
nekaj načrtov, želi si tudi, da bi se na kmetiji
ukvarjali še s turistično dejavnostjo.
Lidija Razložnik

Prihodnje leto 600-letnica poljanske fare

Jubilej bomo obeležili s postavitvijo nove kapelice
Da je treba nekaj narediti za obeležitev 600-letnice poljanske fare, ki bo v letu 2017,
smo si bili nekateri Poljanci edini, ko smo razmišljali o tem. Postavili naj bi versko
znamenje, za katerega bi prispevali Poljanci – čim več Poljancev –, vsak po svojih
močeh. Gradili bi jo sami domačini prostovoljno, saj imamo dovolj mojstrov.
Kapelica je do II. sv. vojne že stala, pa so
jo Nemci med vojno podrli, ker je bila menda
napoti njihovi mehanizaciji. Tudi občina je v
svojih načrtih za ureditev šolske poti predvidela
mesto za kapelico.
Pa smo začeli. Nekaj sestankov z domačimi
mojstri, župnikom, domačo slikarko in seveda
domačim arhitektom. Bilo je nekaj zapletov, kje
pa jih ni, ampak vse smo rešili z dobro voljo.
Naše vodilo, da se kapelica mora graditi samo
s pozitivno energijo, je pripeljala do današnjega
rezultata, ko je kapelica zgrajena in je že dobila
grobi apneni omet. Še skril na streho in bo
pripravljena za freske naslednje leto.
Vse delo je bilo opravljeno zastonj, ves
material, z majhnimi izjemami, je bil podarjen,
tisto pa, kar je bilo potrebno kupiti, smo kupili s
prostovoljnimi prispevki. Natančen popis vsega
materiala, večjih vsot (če bodo), delovnih ur

in samega poteka gradnje ter seveda najbolj
pridni delavcev pa bomo pripravili ter skupaj s
fotografijami in drugimi dokumenti zazidali ob
blagoslovitvi kapelice naslednje leto ob praznovanju 600-letnice fare.
Gradnja je tekla skoraj čisto po predvidenem
planu. Dobra volja in pripravljenost domačih
mojstrov sta nas vse presenetila. Dobro
sodelovanje s krajevno skupnostjo je dalo že
na začetku velik zagon in, tako upamo, tudi
zaključek, ko bo dokončana ograja ob Ločilnici,
ki teče ob kapelici.
In še zanimivost. Nov most čez Ločilnico
se je gradil ravno takrat kot kapelica. Ko je
ob betoniranju mostu ostal beton in je bilo na
kapelici potrebno zabetonirati venec okrog
zidu, so ga nam delavci sami ponudili in seveda
tudi vgradili.
Upamo, da bo ob letu kapelica zasijala s

Z novo kapelico bomo v Poljanah obeležili
600-letnico fare.
freskami v vsej svoji lepoti in da bo tudi ob
pomoči občine ter KS ta del Poljan postal eden
lepših kotičkov in seveda začetek poti, ki vodi
do Hiše slikarjev Šubic v Poljanah.
Za Iniciativni odbor za izgradnjo kapelice
Anton Krek
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Družinsko branje

Odlična popotnica v odraslost

Foto: D. P.

Zibelka branja je v družini, pravijo. Kje pač začeti, če ne v družini? Vendar ali se
starši zavedamo pomena branja, ali vemo, kaj vse družinsko branje nudi otroku,
kaj otrok od tega dobi? So to le trenutki, ko zapolnimo dan ‘še z nečim’ ali so to
skrbno izbrani trenutki dneva, ko so otrok in starši pripravljeni odkrivati svet
zgodb? Beremo zgolj zato, ker so v vrtcu naročili, da preberemo določeno knjigo
skupaj z otrokom, ali je to dnevni običaj, ki se iz navade preliva v čarobno, v
tisto, kar ostane za vselej?

Pravljice bogatijo
otrokov celostni razvoj

Skupno branje je ena od nenadomestljivih
oblik medsebojnega povezovanja oseb, kjer
gre tako za pozitivna čustva, povezana s samo
vsebino knjige, kot tudi za pozitivno čustveno
ozračje, ko otroci in starši doživljajo skupno
branje kot prijetno, varno in čustveno toplo
dogajanje, to pa lahko poveča otrokovo zanimanje za branje, saj bodo otroci skupno branje
povezali s prijetnim druženjem s starši in si
želeli tako situacijo ponoviti.
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Najpogostejša oblika sprejemanja besedila
za otroke v predšolskem obdobju je poslušanje
pravljic. Ob pravljicah otrok doživlja pozitivna in pomirjujoča čustva, s poslušanjem in
pogovorom si oblikuje svoje lastno mnenje.
Uči se odnosa do stvari, okolja, oseb in dogodkov, spoznava, kaj je prijetno in kaj ne. Ob
odkrivanju, da dobro premaguje zlo, se utrjuje
njegova vera v dobroto in samozaupanje. S
pravljico tako rekoč bogatimo otrokov celostni
razvoj. Pri skupnem branju je pomembno, da
branje pozitivno doživljata oba udeleženca in
da pride do uspešne komunikacije med njima,
zato je treba najprej ustvariti medsebojni stik
in zaupanje – ta dva se pri skupnem branju
lahko kmalu vzpostavita, sploh če je branje
redno, vsakodnevno. Pomembno je tudi, da
starši ne vzamemo knjige nestrpno v roke in le
‘opravimo svojo bralno dolžnost’, ampak si res

Knjige izbiramo glede na otrokovo starost

Knjiga je predmet, ki ga malček gleda, nosi
v usta, kasneje tudi obrača liste. V prvem letu
starosti naj bi otroku pripovedovali kratke in preproste pesmice in zgodbice. Otrok sliko v knjigi
poimenuje, počaka na povratno informacijo in
potem preusmeri pozornost na naslednji predmet
(obrne list, pogleda sliko na naslednji strani).
Malo večji malček pa rad posluša pravljice, ki
spodbujajo njegovo fantazijo. Zgodbo kot celoto
vedno bolj razume, nezavedno pa se uresničuje
tudi otrokova potreba po varnosti in pripadnosti.
Seveda to velja, kadar otrok posluša zgodbo, ki
mu jo pripoveduje ljubljena oseba. Otrok v tem
obdobju je največkrat poslušalec in komentator
hkrati. Rad se igra z besedami, z njimi eksperimentira in jih po svoje preoblikuje. Okoli sedmega
leta starosti otrok začne drugače dojemati svet
okoli sebe. Takrat že loči med realnim in irealnim
svetom, zato ne more več verjeti v pravljice. Vedno bolj so mu všeč zgodbe z junaki, ki doživljajo
kaj nenavadnega, čudežnega. Z njimi se lahko
poistoveti, ker jim želi biti podoben.
Večkrat se zgodi, da otrok želi določeno
besedilo poslušati znova in znova. Tej želji
moramo ustreči, saj s ponovnim poslušanjem
otrok dobi priložnost, da bolje razume vsebino,
lahko podoživlja čustva, ki spremljajo zgodbo.
Prav čustveni vidik branja je tu v ospredju,
saj otrok želi ponovno slišati znano zgodbo
zaradi čustev, ki jih doživlja ob poslušanju. Da
bo branje otroku zanimivo, izbirajte knjige, v
katerih je humor, kjer nastopajo živali, tiste, ki
govorijo o resničnem življenju otrok. Otrokom
so všeč ponavljajoče pesmice in rima, knjige,
ki govorijo o otrokovih konjičkih ali o malih
junakih s televizijskega zaslona.
Tina Benedičič

Župan se je zahvalil igralki Anici Berčič
Anica Berčič, amaterska igralka, s svojim
izjemnim igranjem že vrsto let popestri marsikatero prireditev. Odlomke iz Cvetja v jeseni,
Šarovčeve slive odigra z izjemnim talentom,
srčnostjo, iskrivostjo in neverjetno energijo, ki
vse navzoče navduši in prav nikogar ne pusti
ravnodušnega. Anica je vsakega povabila k
sodelovanju posebej vesela in se vedno z
veseljem odzove. Kot pravi, je zanjo igra »čisto
veselje in njen prispevek h kulturnemu udejstvovanju, saj bi bilo brez kulture življenje prazno«.
Je izjemno skromna in za svoje delo ne želi
finančnih sredstev, saj ji največje zadovoljstvo
pomeni navdušenje obiskovalcev in prisrčen
stisk roke v zahvalo. Župan se ji je za njeno
sodelovanje in trud iskreno zahvalil ter ji podaril
košarico domačih dobrot. Zaželel ji je še veliko
sreče in veselja ob različnih uprizoritvah.
Marjeta Šifrar

Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

Starši se nemalokrat sprašujemo, kdaj začeti
z branjem otrokom, mnogi menijo, da je otrok
za branje oziroma poslušanje še premajhen.
Vendar verjemite, za branje ni nikoli prezgodaj.
Sprva seveda gre bolj za pripovedovanje ob
ilustracijah, razlaganje neznanih besed, pogovor o prebranem … Vse to pa pomembno vpliva na razvoj otrokovega govora, sposobnost
poslušanja in koncentracije na sploh. Kasnejša
otrokova uspešnost pri branju in pisanju je povezana s tem, koliko je bil otrok v predšolskem
obdobju deležen branja, kakšne zglede je imel,
koliko je bil v stiku s knjigami in z drugimi
bralnimi gradivi.
Skupno branje otroških knjig je prepoznavno
tudi na področju čustvenega in socialnega
razvoja otrok, in sicer pri razvoju in razširitvi
domišljije, razvoju empatije, predstavitvi perspektiv drugih, ugotavljanju in razumevanju
medsebojnih odnosov, refleksiji o družbenih
dogajanjih, percepciji in razumevanju različnih
kulturnih tradicij in vrednot; na področju
intelektualnega in govornega razvoja pa pri
konkretizaciji in razlagi abstraktnih idej, večji
občutljivosti za moralne dileme, oblikovanju in
modificiranju stališč in vrednot, seznanjanju z
različnimi jezikovnimi stili, spoprijemanju z
besednjakom, dialogi, slovnico.

vzamemo čas za branje, pogovor in ustvarjanje
z otrokom. Pogosto se namreč zgodi, da odrasli
med branjem otroku nismo pozorni, kaj beremo,
in smo z mislimi že nekje drugje.

Župan Milan Čadež (desno) in strokovna
sodelavka za turizem in kulturo na občini Marjeta Šifrar (levo) sta se Anici Berčič zahvalila s
košarico domačih dobrot.

Kam septembra in oktobra?

• 25. september ob 15. uri: Srečanje starejših in invalidov v Lučinah.
Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 28. september ob 16. uri: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 1. oktober ob 9. uri: Jesenski pohod skozi Zalo. Dodatne informacije pri
Luciji Kavčič na telefonski številki 031/693-731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 1. oktober ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 1. oktober od 13. ure dalje: 1. Igre Škoda Me Je Za U Mest' in
veselica z ansamblom Novi spomini ob Tavčarjevem dvorcu na
Visokem. Organizira DPM Škofja Loka.
• 1. oktober od 8. do 12. ure: Sejem starin in garažne razprodaje
2016 – Starinarnica na Plac na Mestnem trgu, Škofja Loka.
• 5. oktober ob 19. uri: Meditacija – urejanje telesa, čustev, misli,
zavesti v Šubičevi hiši v Poljanah. Dodatne informacije pri Dunji
Škofic na telefonski številki 051/429-008. Organizira Ženski klub.
• 6. oktober: Planinski izlet: Radenci – Po Atilovi poti. Dodatne
informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na tel. številki 040/377356. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
• 6. oktober med 16. in 17. uro: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih ZD Gorenja vas. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 8. oktober od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
na trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 8. oktober: Dan odprtih vrat, pregled in prodaja gasilnikov ter druge
gasilske opreme v gasilskem domu na Hotavljah. Organizira PGD Hotavlje.
• 9. oktober ob 18. uri: Monoigra Vinka Möderndoferja Ničesar
ne obžalujem. Dvorana Sokolskega doma v Gorenji vasi, igra Metka
Pavšič. Organizira Zavod Zimske urice.

Foto: Denis Bozovičar

Zvonko Kern:
Že 15 let pol Polanc pol Primorc

Ob 15-letnici svojega delovanja v Poljanski dolini je ljubiteljski slikar
Zvonko Kern na Visokem v nedeljo, 11. septembra, pripravil umetniški
dogodek Pol Polanc pol Primorc. Pod kozolcem pri Tavčarjevem dvorcu
in v okolici je 20 umetnikov, tako ljubiteljskih kot akademskih, ustvarjalo
svoja dela, ki jih je navdihovalo slikovito okolje. Kern je povedal, da je
večina udeležencev znancev in prijateljev, ki so prišli iz vseh koncev
Slovenije, pogrešal pa je ustvarjalce iz Poljanske doline. Sicer je mnenja,
da je druženje ob likovnem ustvarjanju in kasneje ob dobri hrani in pijači
dobro uspelo. Letos je tudi na nek način preveril, ali se tu taka prireditev
obnese. Želi si, da bi dogodek postal tradicionalen in se razvil v likovno
kolonijo, ki bi dala večjo prepoznavnost Poljanski dolini in bi ta med likov
niki postala še bolj znano ime. Poleg uživanja v umetnosti bi obiskovalci
koristili tudi turistično ponudbo teh krajev in tako ponesli glas o tem delu
Slovenije naokoli.
Jure Ferlan

• 9. oktober ob 10. uri: Srečanje starejših in invalidov v župnišču
župnije Stara Oselica. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 12. oktober ob 19. uri: Meditacija – urejanje telesa, čustev, misli,
zavesti v Šubičevi hiši v Poljanah. Dodatne informacije pri Dunji
Škofic na telefonski številki 051/429-008. Organizira Ženski klub.
• 13. oktober: Izlet v neznano. Dodatne informacije in prijave pri
društvenih poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko
dolino Gorenja vas.
• Do 15. oktobra: Razstava Mateja Bizovičarja: Lesego v Šubičevi
hiši v Poljanah. Organizira Šubičeva hiša Poljane.
• 16. oktober: Planinski izlet v neznano. Pot je lahka in nezahtevna.
Dodatne informacije in prijave pri Darku Miklavčič na telefonski
številki 040/235-869. Vabljeni vsi člani društva. Organizira PD Gorenja
vas.
• 19. oktober ob 19. uri: Meditacija – urejanje telesa, čustev, misli,
zavesti v Šubičevi hiši v Poljanah. Dodatne informacije pri Dunji
Škofic na telefonski številki 051/429-008. Organizira Ženski klub.
• 21. oktober ob 20. uri: Predstava: Moški so z Marsa, ženske so z
Venere v KD Sveti Duh. Organizira KD Simba.
• 22. oktober: 5. slovenski festival karikatur v Sokolskem domu
Gorenja vas. Dodatne informacije in prijave pri Borisu Oblaku na
telefonski številki 059/250-549. Organizira Šubičeva hiša Poljane.
• 26. oktober ob 19. uri: Meditacija – urejanje telesa, čustev, misli,
zavesti v Šubičevi hiši v Poljanah. Dodatne informacije pri Dunji
Škofic na telefonski številki 051/429-008. Organizira Ženski klub.
• 31. oktober: Turnir v malem nogometu (3+1) v telovadnici OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Dodatne informacije in prijave pri Klemenu
(031/509-344) ali Robiju (041/547-547). Organizira ŠD Sovodenj.

Oratorij v Javorjah

V Javorjah smo že drugo leto pripravili oratorij za naše najmlajše in
tudi malo starejše veseljake. Tri dni se je pod budnim očesom animatorjev zbiralo približno 35 otrok, za katere smo pripravili veliko različnih
in zanimivih delavnic, vodne igre s pomočjo javorskih gasilcev, pohod do
turistične kmetije Podmlačan na Mlaki. Pot so nam popestrili skavti iz
Poljanske doline 1 z različnimi točkami. Da pa nismo bili lačni, nam je kosila
pripravljal župnik Ciril Istenič, za malico pa so poskrbeli starši, ki so nam
prinesli sadje in pecivo. Veliko smo prepevali in se igrali, plesali banse in
še bi lahko naštevali. Oratorij smo zaključili s sveto mašo, pri kateri smo se
Bogu zahvalili za vse, kar nam je ponudil in kar nam ponuja vsak dan.
Katja Jelovčan

35 otrok je tudi letos tri dni uživalo na oratoriju v Javorjah.
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Polanska banda na turnirju na Češkem

Mlada ženska ekipa že niza uspehe

Foto: Anže Šneberger

Mlada ženska ekipa Fbk Polanska banda se je pred začetkom nove sezone
odpravila po nove izkušnje na enega največjih turnirjev floorballa Czech open
2016, ki je v začetku avgusta potekal v Pragi. Za ekipo, ki je nastala komaj pred
dobrim letom, so dosegle lepe rezultate.

Ekipa Fbk Polanska banda ženske
Dan pred začetkom turnirja so članice igrale
prijateljsko tekmo s češko ekipo Bohemians.
Tekmo so sicer izgubile, vendar je bila prika-

zana igra dobra. Že naslednji dan jih je čakala
prva tekma rednega dela turnirja, in sicer v
skupini s še dvema češkima ekipama in ekipo iz

PGD Gorenja vas

Utrip s podružnice

Julija je na Kalarjevem travniku
potekal uradni prevzem novega vozila,
ki so ga gorenjevaški gasilci v garažo
svojega gasilskega doma pripeljali
konec preteklega leta.
Gre za vozilo tipa GVC 24/60, katerega
nadgradnja je narejena na podvozju Mercedes
Benz Actros. Po karakteristikah in opremi je
to prvo tovrstno vozilo v občinskem gasilskem
poveljstvu, ki gasilsko enoto PGD Gorenja vas
tako uvršča med najbolje opremljene enote. Kot
je povedal predsednik PGD Gorenja vas Gregor
Stanonik, je vozilo velika pridobitev tako za
društvo kot občino, saj omogoča hitrejšo dostavo s še več vode na najbolj oddaljena požarišča,
nova oprema pa kakovostnejše posredovanje
ob vseh tipih intervencij. Uradnega prevzema
vozila so se poleg domačinov in obiskovalcev
udeležili tudi poveljnik Gasilskega poveljstva
Občine Gorenja vas - Poljane (GPO) Roman
Kokalj, poveljnik GPO Železniki Matjaž Podrekar, podpredsednik Gasilske zveze Škofja
Loka Ciril Alič, župan Milan Čadež, župnik
Gregor Luštrek ter približno 100 gasilcev iz 10
gasilskih društev. Sledila je veselica z skupino
Pop Design in ansamblom Raubarji. Društvo
je z novim vozilom sodelovalo na že kar nekaj
intervencijah.
L. R.
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Kristina Z. Božič

Živahen začetek šolskega leta na Sovodnju

Prvega septembra se je v učilnice Podružnične šole Sovodenj vrnil veseli živ žav
otrok. Poleg dveh številčnih kombiniranih oddelkov učencev 2. in 3. ter 4. in 5.
razreda je v šolske klopi sedlo v samostojen oddelek še dvanajst prvošolcev.

Foto: Tina Linke

Najbolje opremljena
gasilska enota v
občini

Madžarske. V skupini so prikazale odlično igro
ter po rednem delu tekmovanja iztržile dva nizka
poraza (1 : 2, 3 : 4) in en neodločen rezultat. V
nadaljevanju jih je zopet čakala češka ekipa, proti
kateri so po kazenskih strelih iztržile prvo zmago.
Žal pa so v 32-ini finala morale priznati premoč
izkušeni ekipi iz Finske. Tako se je tekmovanje
zanje zaključilo, a dosegle so zastavljen cilj in
pridobile veliko izkušenj.
Ekipa je sicer pod vodstvom trenerja Nejca
Šege in pomočnika Mateja Mesca nastala
pred dobrim letom. Že v prvi sezoni nastopa v
državni ligi so aktualnim državnim prvakinjam
pokazale, da se jim lahko upirajo in z malo
nesreče zasedle drugo mesto v državni ligi.
Trener ekipe je pohvalil dekleta ter njihovo hitro
in dovzetno sprejemanje napotkov. »Prve učne
ure so opravile korektno in s svojim doprinosom
pomagale k rasti ekipe,« je povedal in dodal, da
to ni bil zadnji obisk turnirja, pač pa le dobro
postavljena osnova za nadaljnje obiske Prage.
Kot trener se vnovične udeležbe na turnirju že
veseli. Ekipa vabi dekleta, ki jih zanima vadba
floorballa, da se jim pridružijo na vadbah ob
sobotah ob 15.00 in 16.30 v telovadnici Osnovne šole Poljane.

V klopeh podružnice na Sovodnju letos sedi kar 49 učencev, od tega 12 prvošolcev.
Veseli smo številke 49 in dejstva, da šola
nemoteno živi in deluje v odročni vasi. Žal
to jesen take sreče ni imelo pet slovenskih
podružničnih šol, saj so jih zaprli. Skoraj polna
sta tudi oba oddelka vrtca.
Učenci 2. razreda so za prvošolce pripravili
kratko predstavo in pesmico. Najmlajši so ob
pomoči staršev naredili izdelek kot spomin na
prvi šolski dan in se posladkali s sladoledom.
Tudi letos sta nas obiskala ravnatelj in župan, ki
sta s seboj pripeljala še športnika, maratonca Toneta
Kosmača, udeleženca olimpijskih iger. Starejši
učenci so srečanje popestrili s pesmijo, zvoki citer
in harmonike ter recitacijo. Ravnatelj je prvošolcem
podaril plastenke, župan pa slovenske zastave.

Po nekajletnem premoru je najmlajše spet
obiskal policist Primož, jim podaril poučno
pobarvanko, z njimi prehodil pot do središča
vasi, opozoril na nevarne točke in pravilno sedenje v avtu. Kako pravilno in redno skrbeti za
ustno higieno, je že v drugem tednu svetovala
medicinska sestra Jožica. Četrtošolci so v tretjem
tednu doživeli šolo v naravi na Debelem rtiču.
Nekaj učencev dramskega krožka in turističnega
podmladka se je že izkazalo z nastopi na Mrzlem
Vrhu ali poleti na Ermanovcu. Sovodenjske
učiteljice pa smo pred planinsko kočo in na vrhu
Ermanovca konec avgusta gostile kolektiv iz
matične šole in PŠ Lučine ter vzgojiteljice.
Milka Burnik

Prihaja oktober – mesec požarne varnosti

Letošnji slogan je »Delujmo preventivno«
Kot so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, je tokrat v
ospredju preventivno delovanje tako na področju požarne varnosti kot tudi na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vsi napotki, ki so jih pretekla leta že objavili
v samostojnih publikacijah, kot so zgibanke in
plakati, ter na spletnih straneh, bodo letos
združeni in objavljeni v obširnejši knjižici za
gospodinjstva. Knjižico bosta dopolnjevali aplikacija 112 – napotki ter spletna hiša Ste storili
vse za varen dom? Aktivnosti v okviru meseca
požarne varnosti bodo potekale tudi po gasilskih
društvih naše občine. Kot je pojasnil poveljnik

občinskega gasilskega poveljstva Roman Kokalj,
bodo po vseh gasilskih domovih organizirani
dnevi odprtih vrat ter občinska vaja za člane
in članice. Več informacij o aktivnostih in kdaj
bodo le-te potekale, pa bodo posamezna društva
obveščala preko spletnih strani ali pošte. Sicer pa
bodo vse informacije na voljo tudi v gasilskem
društvu, ki pokriva območje, kjer živite.
L. R.

Stanonik peti na
evropskem tekmovanju

Bogoslužna slovesnost v Kopačnici

Kronanje Marije Fatimske

Lidija Razložnik

Foto: Simon Stržinar

Leta 2013 so v Kopačnici na praznik Marijinega vnebovzetja blagoslovili novo
kapelico, posvečeno Mariji Fatimski. Točno tri leta kasneje je sledilo še kronanje
Marije Fatimske med daritvijo svete maše za farane.
Sveto mašo je daroval domači župnik Jože
Dolenc skupaj z župniki sosednjih župnij:
Cirilom Isteničem (župnija Javorje), Jankom
Kosmačem, misijonarjem, ki je se preteklo
leto vrnil z Madagaskarja (župnija Postojna),
Matevžem Kobalom (župnija Cerkno) ter
Mirkom Turkom (župnija Davča). Sveto mašo
so z brano božjo besedo sooblikovali vaščani
Kopačnice, s pesmijo domači cerkveni pevski zbor ter pritrkovalska skupina iz sosednje
župnije Novaki. Po končanem bogoslužju je
sledilo druženje krajanov in obiskovalcev,
skupaj se jih je zbralo več kot 170, ob sladkih
dobrotah, ki so jih napekle vaščanke. Kapelica
kot moderen in estetsko dovršen kompleks še
vedno v svojo bližino in hlad bližnje lipe vabi
tako obiskovalce kot mimoidoče od blizu in
daleč. Prav tako je, zahvaljujoč vaščanom, ki so
v letošnjem letu ob kapelici postavili še klop in
nekaj nosilcev za kolo, priljubljeno počivališče
kolesarjev, saj se kapelica nahaja tik od lokalni
cesti Hotavlje–Kopačnica–Leskovica.

Klic v sili 112

Ob klicu na številko 112 povejte: kdo kliče, kaj se
je zgodilo, kje se zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko
je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne
so okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč
je potrebna. Na številko 112 lahko pokličete ali
pošljete kratko sporočilo, če potrebujete pomoč
gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne
službe ali policijo. Številko 112 lahko brezplačno
kličete s stacionarnega in mobilnega telefona (tudi
če je račun prazen) v vseh državah EU.

Kronanje Marije Fatimske je potekalo med
sveto mašo na prostem v Kopačnici.

Gregor Stanonik, član Job-Dox FCC Team
Slovenije, se je pred kratkim vrnil s tekmovanja gasilcev Firefighter challenge combat
(FCC) Strasbourg, kjer je potekalo evropsko
tekmovanje, ki se ga je udeležilo več kot 300
tekmovalcev. Med 60 najboljšimi je posamično
osvojil 5. mesto in tako dosegel najboljšo
uvrstitev med Slovenci. V dvojicah sta s Habjanom osvojila 4. mesto, prav tako so na 4.
mestu končali v štafeti. Končna uvrstitev ekipe
pa je bila 3. mesto. Konec avgusta pa se je
na letališču Lesce v najtežjih dveh minutah
pomerilo približno 120 tekmovalcev, med njimi
tudi gasilci iz Gorenje vasi. Gregor Stanonik je
posamezno osvojil 2. mesto, v kategoriji dvojic
sta s Habjanom zmagala, prav tako so slavili
v štafeti z ekipo Job-dox FCC team Slovenija.
Na tekmovanju sta sodelovala še Uroš Stanonik
in David Črešnovar, ki sta ekipno zasedla 26.
mesto. Posamično je Črešnovar osvojil 45.
mesto, Stanonik pa 48. mesto. V kategoriji
Masters (poveljniki in predsedniki) dvojic sta
Gregor in Uroš Stanonik zasedla 2. mesto. Kot
je povedal Gregor Stanonik, ga konec meseca
v Avstriji čaka še pripravljalna tekma, sicer pa
se z ekipo intenzivno pripravlja na svetovno
prvenstvo, ki bo konec oktobra potekalo v Alabami.
L. R.

Koristni nasveti

Foto: Tina Dolenc

Pušpanov grm krasi marsikateri vrt, saj se ga
da lepo oblikovati in ni zahteven za vzdrževanje.
V zadnjem času pa je vse pogostejša nadloga,
ki napade grm, pušpanova vešča.

Ta nanj odloži jajčeca, iz katerih se razvijejo
gosenice. Te jedo pušpanove liste. Ker jih je zaradi
njihove varovalne temno zelene barve s črnimi
pikami in vzdolžnimi črtami zelo težko opaziti,
se hitro razmnožijo in so zelo požrešne. Manjši
pušpanov grm lahko uničijo že v nekaj dneh, zato
je priporočljivo, da grm večkrat temeljito pregledamo. Da je napaden, lahko ugotovimo po tem,
da za gosenicami ostanejo samo rjave vejice, brez
listov. Pri manjših grmih je najučinkovitejši način
za zatiranje škodljivca ročno pobiranje gosenic,
nato pa grm, še posebej pa preostanek zelenih
listov, temeljito škropimo z insekticidom. Če
zatiranje prvič ni uspešno, ga je treba ponoviti.

Foto: Tina Dolenc

Pušpanova gosenica lahko uniči grm v nekaj dneh

T. D.

27

GHD Lučine 2016

Obveljal šele četrti rekord proge

Vaclav Janik po zmagovalni vožnji
Če se je lani zdelo, da so nekateri v svojih
napovedih, da smo blizu najboljšim časom
voznikov, ki se bodo približevali zgolj dvema
minutama, skoraj preveč optimistični, se je letos
Čeh Vaclav Janik tej magični meji na nekaj manj
kot 4-kilometrski progi od Todraža do Lučin
nevarno približal.
Kar dva rekorda proge so obiskovalci videli
že v prvi vožnji – prvega je postavil Janik in
rezultat tekmeca Liberja od lani (2:03.98) še
izboljšal za več kot sekundo, na koncu se je
ura na semaforju ustavila pri 2:02.70. A rekord
je zdržal zelo kratek čas, slavje je že čez nekaj
minut pokvaril lanski rekorder Federico Liber,
ki se mu je ura ustavila pri 2:01.90.
Tekme še zdaleč ni bilo konec: Čeh Vaclav Janik je v drugi vožnji znova presegel svoj najhitrejši
čas, in, najpomembneje, tudi rekord Italijana
Liberja iz prve vožnje, in to le za 7 stotink. Tako
je vrgel rokavico tekmecu Liberju, ki je startal za
njim. Italijan ni uspel podreti novega rekorda, a
za nekaj stotink je v skupnem seštevku voženj še
uspel zadržati prednost pred Janikom pred tretjo
vožnjo, ki pa je odločila zmagovalca. Janik je še
enkrat odpeljal odlično in dosegel novi uradni

rekord lučinske proge: 2:01.30! Liber se je moral
zadovoljiti s skupno drugim mestom, četudi je
tretjo vožnjo odpeljal odlično. Na tretjem je slavje
Čehov dopolnil mladi Petr Trnka, tudi zmagovalec
med prototipi do 2000 cm³.
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Fantastična dirka tudi dobrodelna

Sovozniki v predvozilih so pridodali svoj delež,
s pomočjo organizatorja so izpeljali dobrodelno
akcijo Podarimo dirkaški nasmeh otrokom. Nekaj
sredstev je AMD Zvezda, ki dirko organizira zadnjih nekaj let, pridodal še iz svojega žepa. Sredstva,
ki so jih zbrali na ta način, bodo, kot so sporočili
že pred dirko, namenili za šolski sklad Osnovne
šole Poljane.
Če sklenemo: že lansko dirko so tako organizator kot tekmovalci in obiskovalci ocenili
z visokimi ocenami in presežniki. Letos lahko
rečemo, da tako napete borbe za najvišja mesta
v Lučinah še ni bilo, ali, kot se je izrazil uradni
napovedovalec Vladimir Krivec: »Videli smo
fantastično dirko, zagotovo najlepšo v Lučinah
doslej in eno lepših v Sloveniji vseh časov, vsaj
kar jih sam osebno spremljam.«
Nekateri so jo omenjali že kot pravi ‘festival
rekordov’, ki pa ga bo v prihodnje kar težko
ponoviti.
Damjana Peternelj

Dobra udeležba domačih dirkačev

Med Slovenci je bil vnovič najhitrejši Vladimir Stankovič, drugi je bil Milan Bubnič, takoj
za njim pa Peter Marc.
Hud boj se je vnemal tudi za najvišja mesta
dobro zastopane divizije 1; dobil ga je Janko
Čebron z zgolj dvema desetinkama prednosti pred
Gregorjem Jurakom, na tretje se je uvrstil Manuel
Dessardo. Vodilni do Lučin v Diviziji 1, Aleš Žakelj
– Kafečk iz Žirov, je dirko končal na 7. mestu.
Na dirki je nastopilo tudi precej domačih
voznikov z različnimi avtomobili; Marko
Mlakar z golfom (28. mesto), Domen Buh s
peugeotom (40. mesto), Simon Mlinar s polom
(43. mesto), Primož Tavčar s cliom (47. mesto),
Igor Pokorn s polom (59. mesto), Luka Oblak
(MG ZR 105) pa je bil med tistimi šestimi osmoljenci, ki jim med 81 dirkači ni uspelo priti
do cilja. Simon Mlinar in Rok Turk (sicer rally

Zahvala
Družina Jelovčan iz Gorenje Žetine bi se rada
zahvalila vsem, ki so kakor koli pomagali ob požaru,
ki je na dan državnosti, 25. junija, nekaj pred sedmo
uro zvečer zaradi udara strele zajel gospodarski
objekt – hlev. Ta dogodek je dokaz, da nesreča prav
res nikoli ne počiva, prav tako pa tudi ne solidarnost
in pomoč, ki ste jo tako nesebično izkazali.

voznik) sta nastopila pod znamko lučinskega
OPV športa.

Foto: Arne Istenič

Foto: Luka Gregorič

Tako napete in razburljive tekme gorskohitrostnega avtomobilizma, kot smo jo videli
letos 13. in 14. avgusta, v Lučinah še ni bilo! V hudem boju z edinim resnejšim tekmecem Italijanom Federicom Liberjem jo je dobil Čeh Vaclav Janik, ki je za nameček
kar trikrat dosegel rekord proge. Edino znamko najhitrejšega je tekmecu pripustil
zgolj enkrat. Med slovenskimi vozniki je bil najhitrejši Vladimir Stankovič.

Prav zaradi Vaše pomoči je hlev v šestnajstih
dneh dobil novo streho.
Beseda HVALA je premalo, za vse, kar ste
nam, spoštovani gasilci, sosedje, sorodniki,
krajani in prijatelji, pomagali.
Hvala še enkrat vsem in vsakemu posebej.
Družina Jelovčan, Gorenja Žetina 3

Najhitrejši trije letos v Lučinah: Vaclav Janik,
drugi Italijan Federico Liber in tretji Petr Trnka

Izšla je Kronika Stare
Oselice in Hobovš

Izšla je Kronika Stare Oselice in Hobovš
izpod peresa Antona Bogataja iz Podgore. S
tem delom zaključuje opise preteklosti hiš in
življenjske poti ljudi oseliške fare.
Predstavil je 58 oseliških hiš in 14 hiš vasi
Hobovše pri Stari Oselici. Izpustil je tiste, ki so
propadle ali so v ruševinah, in tudi one, za katere mu ni uspelo pridobiti dovolj verodostojnih
podatkov. Opise je umestil v čas od ustanovitve
oseliškega vikariata leta 1753 do današnjih
dni. Besedilo je opremljeno z večjim številom
fotografij. Knjigo lahko naročite pri Antonu
(040/308-250) ali Valentinu (040/377-356).
Anton Bogataj

