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• Obeležili smo 100-letnico Cvetja v jeseni
• »Kmetijska« v Gorenji vasi spet odprta
• Z Blegošem se je končal Pokal polanskih puklov
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Iz županovega
dnevnika
• 5. 7. – Na
slavnostni akademiji ob prazniku Občine Medvode.
• 6. 7. – Na
sestanku novoustanovljenega
Zgodovinskega
društva Rapalska
meja, ki sem ga
gostil v Gorenji vasi.
• 7. 7. – Gostil sem udeležence oratorija
v Gorenji vasi.
• 11. 7. – Na povabilo Koroške občine
Kojčah sem se na Pyramidenkoglu sestal s
tamkajšnji županom, seveda na temo medsebojnega sodelovanja in povezovanja.
• 12. 7. – Predstavitev končane projektne
rešitve obnove ceste Trebija–Sovodenj.
Dodali smo še hodnik za pešce med Trebijo
in Fužinami ter na Sovodnju.
• 15. 8. – Na prireditvi Srečanje z razgledom na Kladju. V prijetnem vzdušju je bilo
obilo smeha in dobre volje …
• 16. 8. – Na tiskovni konferenci na
Visokem smo predstavili dogajanje ob 100letnici povesti Cvetje v jeseni.
• 21. 8. – Sestanek na Ministrstvu za
gospodarstvo na temo pomoči podjetju
STC Stari vrh.
• 24. 8. – Na predstavitvi nove knjige
Cvetje v jeseni v poljanskem narečju v
Poljanah.
• 25. 8. – Na sejmu, odprtju nove razstave
in muzikalu Cvetje v jeseni na Visokem.
• 26. 8. – Na Visokem sva z Izidorjem Selakom s prvim udarcem simbolično odprla
novo travnato teniško igrišče in celodnevni
turnir Tavčarjevega belega tenisa.
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Stik z županom

• 27. 8. – Na pohodu po novi tematski
poti Cvetje v jeseni iz Poljan na Blegoš, ki
so ga popestrili čudoviti igrani prizori.
• 28. 8. – Na slovesnosti na Visokem ob
postavitvi novega doprsnega kipa dr. Ivana
Tavčarja v kapelico.

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini,
se prej najavite pri tajnici na telefonsko številko
04/51-83-100 in povejte, približno koliko časa
boste potrebovali, da boste dobili termin in vam
ne bo treba čakati. Lahko se zgodi, da zaradi
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka: 27. oktobra
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 13. 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!
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Uvodnik

Spoštovane bralke, spoštovani bralci!
Sodobna družba od šole zahteva veliko, saj
izobraževanje velja za enega ključnih dejavnikov
njenega razvoja. Dejstvo je, da je na področju
vzgoje in izobraževanja nenehna potreba po
stalnem uvajanju sprememb oziroma izboljšav v
šolah. Uspešno uvajanje novosti in sprememb pa
temelji na sodelovanju vseh deležnikov, ki naj bi
zagotavljali kakovostnejše izobraževanje.
Uvedba novosti v pedagoški prostor od
zakonodajalcev terja njeno uporabnost in predhodno preizkušenost med uporabniki. Žal je to v
slovenskem prostoru premalo prakticirano in je
preveč povezano s strankarsko politiko pogosto
menjajočih se vladnih koalicij.
Kljub vsem težavam in kritikam pa je slovensko predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje,
v katerem dnevno delujem in ga dobro poznam,
zelo dobro. S katerimi dejstvi to zagovarjam?
79 % slovenskih otrok je vključenih v sistem
predšolske vzgoje. V našem zavodu imamo na
štirih lokacijah v 13 oddelkih 240 malčkov, z
njimi kvalitetno dela 26 vzgojiteljic in pomočnic.
Staršem je zagotovljena celodnevna oskrba
njihovih otrok, ki se začenja zgodaj zjutraj in
konča pozno popoldne. Ob vzgojnem delu je
poskrbljeno za prehrano. Zajtrk, dopoldanska
malica, kosilo, popoldanska malica so dnevni
obroki. Povečuje se dietna prehrana, v našem
zavodu jo trenutno potrebuje že 36 otrok.
V centralni šoli je v 21 oddelkih 514 učenk
in učencev, na obeh podružničnih šolah pa še
88, skupaj 602.
Imamo kar 75 % vozačev. Plačnik storitev,
občina, vsako leto vloži veliko energije, da v
mejah racionalnosti zagotovi vsem otrokom
ustrezen jutranji in popoldanski prevoz s kombiji
in avtobusi. Vsakoletno usklajevanje ni enostavno. Šola poskrbi za ustrezno spremstvo otrok
prvošolcev iz Blat do šole in po pouku nazaj, prav
tako za jutranje in opoldansko varstvo vozačev.
Ob izvajanju in spremljanju obveznega
in razširjenega programa dela v šoli so naši
prednostni projekti: mednarodni Eko šola z
zdravo šolo, mednarodni MEPI za devetošolce,
Kulturna šola, Športna šola, Mladi raziskovalci
za razvoj Poljanske doline. Zaradi rušenja telovadnice letos nimamo rekreativnega odmora,
imamo pa zato minuto za zdravje na začetku
četrte šolske ure.
Ob obveznih in neobveznih izbirnih predmetih
učencem ponujamo številne interesne dejavnosti,
ki so letos zmanjšane na športnem področju.
Celo šolsko leto bomo brez ustreznih
pokritih vadbenih površin za izvajanje pouka
športa. Z občino smo se dogovorili, da bomo
v slabem vremenu za pouk lahko koristili
prostore Sokolskega doma. Letošnji urnik smo
prilagodili tako, da imamo precej blok ur
športne vzgoje.
Po sedmih letih imamo v 1. razredu centralne šole tri oddelke učencev, praviloma sta
dva. Prostorsko je šola grajena za en oddelek
manj, ampak smo našli še sprejemljive rešitve
za nemoteno izvajanje pouka.

Starše ob sprejemu prvošolcev vedno opozarjam na odgovornost otrok do dela v šoli.
Naj počasi postane jutranje bujenje, samostojno
oblačenje, higiena, delo domačih nalog, skrb
za šolske potrebščine, nošnja šolske torbe …
otrokova skrb in ne skrb staršev. Le tako nam bo
uspelo vzgojiti samostojne in odgovorne odrasle
ljudi. Le tako bo otrok v resnici izkazal tisto, kar
zmore sam in na koncu obveznega šolanja izbral
šolanje, ki ga bo zmogel dokončati brez večjih
težav in ga bo pripeljalo do želenega poklica.
Tam, kjer starši sodelujejo s šolo, je uspeh
zagotovljen. Z redkimi izjemami to tudi udejanjamo.
Zadnjo investicijo na področju predšolske
vzgoje je lokalna skupnost naredila leta 2010 z
izgradnjo vrtca na Dobravi, ki gosti 4 oddelke.
V naslednjih letih se pričakuje dozidava pri
OŠ Poljane.
Objekti zavoda so dobro vzdrževani, kar
je zasluga vseh zaposlenih. Med počitnicami
smo v celoti prenovili dve igralnici vrtca Zala.
Brušenje in lakiranje parketa ter beljenje sten so
dodatno spremenili podobo prostorov.
Pri enoti vrtca Lučine je bila z občinskimi
sredstvi zgrajena zunanja pokrita terasa, ki je koristna pridobitev za malčke in strokovni kader.
Na področju vzdrževanja smo med šolskim
letom v celoti prenovili učilnico za likovno
umetnost.
Zaradi povečanih potreb po kosilih smo v
kuhinji centralne šole iz občinskega proračuna
kupili nov dodaten konvektomat in prekucno
ponev, uredili potrebne inštalacije in zračenje.
87 % slovenskih otrok prejema šolsko kosilo
in tudi na naši šoli je takih otrok vsako leto
več. Trudimo se, da je hrana kvalitetna in polnovredna. Zavedamo se dejstva, da je že vsak
četrti slovenski otrok predebel.
Med poletnimi počitnicami je bilo več
šolskih učilnic na novo beljenih, v novem delu
šole, zgrajen leta 1999, pa je bilo v treh prostorih potrebno brušenje in lakiranje parketa.
Gradnja športne dvorane napreduje. Ne tako
hitro, kot bi želeli, pa še vedno v roku, ki je
predviden za dokončanje in uporabo, to je konec
avgusta 2018. Veliko ljudi me sprašuje, ali
sem zadovoljen s potekom del. Povem, da sem
optimist in ne zagovarjam številnih pesimistov.
Teh imamo v državi že tako preveč.
Novogradnja športne dvorane ni enostavna.
Kljub vsemu načrtovanju se je kar nekaj gradbenih del med posegi na gradbišču spremenilo.
Podobno kot pri domačih adaptacijah, prizidkih.
Z učinkovitim dnevnim nadzorom, ki ga izvaja
Bernard Strel na gradbišču, sem prepričan, da
nam bo uspelo.
Ob vzgoji in izobraževanju je tretja najpomemb
nejša komponenta varnost. Ta se zagotavlja z
ustreznim šolskim prometno-varnostnim načrtom,
ki se letos ob centralni šoli zaradi gradnje pogosto
spreminja. Bližnje stanujoče otroke stalno spodbujamo, naj v šolo prihajajo peš ali s kolesom.
110 zaposlenih se veseli nove težko pričako

vane športne dvorane. In že sedaj smo usmerjeni
naprej.
Celovita prenova kuhinje na PŠ Sovodenj, zunanja ureditev okolice pri PŠ Lučine, energetska
sanacija starega dela stavbe PŠ Sovodenj, ureditev učilnice na prostem pri teniški brunarici v
Gorenji vasi so nadaljnje potrebe našega šolskega
prostora. Ob dosedanjem odličnem sodelovanju
z občino nam bo uspelo tudi to.
Šola na Trati ne sme zaostati. In ne bo. Vsi
zaposleni delamo na tem, da bomo pri svojem
poslanstvu dela z otroki še naprej uspešni.
Naj končam z mislijo neznanega avtorja, ki
jo naj udejanji čim več občanov:
»Bodi prijazen s sabo in z drugimi. Vedno,
ko je mogoče. Vedno je mogoče.«
Izidor Selak,
ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

OGLAŠEVANJE
V KROŽIŠČU V
GORENJI VASI
NI DOVOLJENO
Ker se na območju krožišča na državni cesti v Gorenji vasi v zadnjem času
pojavljajo posamični primeri oglaševanja
prireditev, obveščamo, da skladno z navodilom pristojnega ministrstva obveščanje
in oglaševanje v preglednem polju državne
ceste NI DOVOLJENO. Vse organizatorje
prireditev vljudno prosimo, da upoštevajo
navedeno navodilo.
OU
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Nova prometna ureditev pri Osnovni šoli Poljane

Cesta Volča–Lom–Zakobiljek
dokončno obnovljena naslednje leto

Z deli zaključujejo

Gradbena dela, ki jih opravlja Edo Krek, s. p.
(izbrali so ga kot najugodnejšega med šestimi
ponudniki), zajemajo nasutje obstoječe ceste in
izdelavo odvodnjavanja. Zamenjalo se je že osem
dotrajanih cestnih prepustov, izvedlo drenažo na
delih, kjer iz brežine teče voda, na vozišče pa
nasulo pol metra kamnitega drobljenca. Razširilo
se je tudi 50 metrov zgornje brežine.
Celoten na novo urejen cestni odsek bo pripravljen
za štirimetrsko širino asfalta vključno z muldo.
Asfaltiranje je sicer predvideno v prihodnjem letu, ko
bodo izvajali tudi sanacijo usadov. Kot so sporočili z
Občine Gorenja vas - Poljane, prav zdaj zaključujejo
z izbiro izvajalca vseh planiranih del.
Kristina Z. Božič

Trgovina in lokal že poslujeta, odprtje novembra

Start up delavnice:
Inovativno na pot podjetništva

Novo krožišče za kombije in nov uvoz v Dobje
Kot so povedali na Občini Gorenja vas Poljane, je v okviru investicije potekala gradnja
novega križišča regionalne ceste in obstoječe
stare ceste, ki pelje proti Dobju. Po izgradnji
novega križišča bodo obstoječi uvoz v Dobju
postopoma zaprli. Istočasno so potekala dela
za novo prometno ureditev ob zunanjem
igrišču poljanske šole. V okviru te investicije

Kristina Z. Božič

Stavba KGZ Škofja Loka v Gorenji vasi

Foto: arhiv KGZ Škofja Loka

Na stavbi v lasti Kmetijske zadruge Škofja Loka v Gorenji vasi dela še vedno
potekajo. Trgovina in lokal od 15. septembra dalje že poslujeta, do konca
septembra pa bodo končana tudi ostala dela. Kot je povedal direktor Loških
mesnin in Loške zadruge Mitja Vodnjov, je uradno odprtje prenovljene stavbe
predvideno v novembru, ob občinskem prazniku.

Celotna obnova, kot smo že pisali, bo stala
milijon dvesto tisoč evrov, brez trgovinskih
zalog. Pri prenovi gre za popolnoma nove
rešitve, saj so skladišče trgovine preselili v klet,
v pritličju pa se razteza nova, še enkrat večja
trgovina, tam sta tudi banka in v celoti prenovljen lokal z odprto in pokrito teraso. V prvem
nadstropju bodo poslovni prostori z mirnejšimi
dejavnostmi, kot so frizerki salon, solna soba,
kozmetični in masažni salon, športna soba
… Na samem vrhu stavbe bo prostor še za
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Obnova stavbe
KGZ Škofja Loka
v Gorenji vasi je
njihov največji in
najpomembnejši
projekt v zadnjem
času. Takole so se
obnovljenih
prostorov
trgovine
razveselili
kupci 15.
septembra.
dve manjši stanovanji. Parkirni prostor pred
trgovino so v celoti dvignili za en meter in je na
istem nivoju kot vhod, kar omogoča tudi lažji
dostop invalidnim osebam. Na voljo je tudi dvigalo. »V trgovini želimo ponuditi prostor vsem
lokalnim pridelovalcem, poleg pa nuditi še
paleto različnih izdelkov drugih dobaviteljev,«
še pove Vodnjov in dodaja, da gre za največji
in najpomembnejši projekt družbe v zadnjem
obdobju, tako finančno kot organizacijsko.
Kristina Z. Božič

Foto: arhiv Občine GVP

so zgradili krožno obračališče za
šolske kombije, kar bo zagotovilo povečanje varnosti prihodov
otrok v šolo in odhodov iz šole.
Poleg obračališča so uredili še
manjše dodatno parkirišče.
Investicijo novega križišča
finančno krije Direkcija RS za
infrastrukturo, pogodbena vrednost del znaša 155.000 evrov,
investicijo v krožno obračališče
pa Občina Gorenja vas - Poljane. Pogodbena vrednost del je
115.000 evrov. Zaradi gradbišča
je bila na tem območju na regionalni občinski cesti polovična
zapora, urejena s semaforjem, na občinski cesti
pa delna popolna zapora. Za potrebe izgradnje
novega uvoza z glavne ceste pa je do konca
septembra predvidena polovična zapora glavne
ceste v smeri proti Poljanam, promet je urejen
s semaforjem. Zaporo v teh dneh odstranjujejo,
saj z deli končujejo.
Foto: arhiv Občine GVP

S praznovanjem 20. obletnice Osnovne šole Poljane v drugi polovici septembra
se zaključujejo tudi gradbena dela okoli šole. Čez poletje so namreč gradili novo
križišče na regionalni cesti. Gre za nov odcep z regionalne ceste Škofja Loka –
Gorenja vas med šolo in odcepom za Dobje in Dobensko Ameriko. Obenem so
ob zunanjem igrišču zgradili tudi novo obračališče za kombije.

Obnovitvena dela potekajo tudi na cesti Volča–
Lom–Zakobiljek. Obnovljenih bo 700 metrov ceste,
dodatno bodo sanirani še štirje usadi proti Zakobiljku.
Do začetka septembra je izvajalec zaključil
rekonstrukcijo prvega dela ceste, rekonstrukcija
nadaljnjega dela do izvoza za Zakobiljek se bo
predvidoma pričela v prihodnjem mesecu.

Razvojna agencija Sora bo v začetku oktobra 2017 ponovno izvedla sklop podjetniških
delavnic Start up delavnice: Inovativno na pot
podjetništva.
Delavnice bodo potekale med 5. oktobrom
in 7. novembrom dopoldne v Coworking centru
Lokomotiva v Škofji Loki. Na njih boste spoznali
različne faze poslovanja podjetja, ogledali pa si
boste tudi nekaj primerov dobrih praks podjetij
na terenu.
Podroben program sklopa delavnic z dodatnimi informacijami si lahko ogledate na spletni
strani Razvojne agencije Sora, d. o. o., www.
ra-sora.si ali na facebooku www.facebook.
com/rasloka.
Delavnice so za udeležence brezplačne,
saj jih finančno podpirajo občine Škofja Loka,
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Prijave
nanje pa so obvezne.

Športna dvorana Gorenja vas

Izvajalci intenzivno sledijo načrtu del

Foto: arhiv GVP

Pri športni dvorani je bila prejšnji mesec dokončana sanacija in dodatna utrditev
temeljev obstoječega objekta šole ter 28. avgusta tudi pridobljeno uporabno
dovoljenje za rekonstruirani del obstoječega objekta osnovne šole.

Dela pri izgradnji športne dvorane v Gorenji vasi potekajo po planu. Temelji so že sanirani in
dodatno utrjeni.

Za novo športno dvorano je v celoti dokon
čano izredno zahtevno utrjevanje temeljnih tal s
pilotiranjem, prav tako so bili izvedeni podložni
betoni in hidroizolacija.
Temeljna plošča se bo zaradi obsežnosti
izvajala v dveh fazah. Prva polovica temeljne
plošče je že izvedena, intenzivno pa potekajo
priprave tudi za drugi del temeljne plošče:
porušeno je bilo stopnišče v vrtec, tako da bodo
dela lahko izvedena še v tem mesecu.
Tečejo tudi priprave na opaženje betonskega
dela sten športne dvorane, usklajevanje dobave celotne lesene konstrukcije, ki bo postavljena pozimi,
ko bo objekt tudi dobil svoje končne obrise.
Vzporedno poteka tudi gradnja obsežnega
zalogovnika za sekance na nasprotni strani šole,
za katerega je temeljna plošča že v celoti izvedena, zaključuje se tudi opaženje sten, armatura
za stene pa je že položena.
Dela potekajo po načrtih, zaradi obsežnosti
pa bodo z njimi zaključili šele konec prihod
njega poletja.
O. U.

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 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) 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 2017
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 2017.
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 18.000 evrov.
Prijavljeni izbrani projekti bodo sofinancirani v višini 6.000 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.
V primeru, da bo prijavljenih več kot pet projektov, se upoštevajo prijave prvih
petih projektov glede na višino investicije v letu 2017.
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
Prijava mora vsebovati:
a) izpolnjen prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja
(opis del, vrednost del, finančna konstrukcija projekta …); prijavni obrazec je
na voljo na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane (rubrika »Razpisi in
objave/Javni razpis-subvencija 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 dela, izvedena v letu 2017, ki so predmet prijave;
e) upravno dovoljene za poseg, če je to potrebno.
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 27. 10. 2017.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – prijava na
javni razpis za prenovo kulturne dediščine 2017«. 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
telefonu 04/51-83-100.
Datum: 5. 9. 2017

župan
Milan Janez Čadež
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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,
84/15) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/2016) 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, sajenje 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 skladno 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
Predmet podpore so stroški v zvezi z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo.
4. UPRAVIČENI STROŠKI
Sofinancirajo se stroški, povezani z aktivnostmi trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo.
5. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev je 1.650 evrov.
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.

Opravljamo vse
storitve v zvezi
s sadjarstvom v
vaših sadnih vrtovih.
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Vloga mora biti izdelana skladno 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
11.10. 2017.
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 11. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga). Na
hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv in
naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na sprednji 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 16. 10. 2017 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 podatkov, 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/javni razpisi ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan v
prostorih Občine Gorenja vas - Poljane (tajništvo).
12. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani na
tel. št.: 04/51-83-114 vsak delovni dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti na
naslov: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
Datum: 5. 9. 2017

SADJARSKE STORITVE,
Borut Ušeničnik, s. p.
Vinharje 4, Poljane nad Škofjo Loko
Telefon:
(04) 518 07 80, 041 377 430
e - naslov:
borut@sonaravno-sadjarstvo.si;
spletna stran:
www.sonaravno-sadjarstvo.si.

Župan
Milan Čadež, l. r.

Novo učno središče v Občini Gorenja vas - Poljane

Z brezplačnimi programi bliže uporabnikom
Ljudska univerza Škofja Loka v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane
odpira novo učno središče (Lokalno učno središče – LUS Gorenja vas - Poljane)
v prostorih Sokolskega doma v Gorenji vasi. V učnem središču bomo organizirali
različne programe in svetovanja, in sicer v okviru projekta Lokalna učna središča,
ki ga financirata Evropska unija in Republika Slovenija. Vsa izobraževanja in
svetovanje do konca maja 2018 bodo za udeležence brezplačna.
dobre prostorske in
materialne pogoje za
delovanje ter dobro usposobljene predavatelje
in praktike. Navedeno
pa velja predvsem za
mestna središča, kjer
sta zaradi večje koncentracije prebivalstva
in boljših materialnih
in infrastrukturnih
pogojev organizacija in
izvedba izobraževalnih
programov lažja, bolj
racionalna itd.
Podeželje v tem
pogledu zaostaja, tako
glede infrastrukture
kot tudi po številu
Novo učno središče bo v Sokolskem domu v Gorenji vasi.
vključenih oseb v proV zadnjih desetletjih se je zelo uveljavilo grame VŽU in svetovanja. Ljudska univerza
t. i. vseživljenjsko učenje (VŽU). Številne Škofja Loka želi zato skupaj s tremi partnerorganizacije, ki izvajajo različne programe skimi občinami (poleg občine Gorenja vas
izobraževanja, so pripravile širok nabor progra- - Poljane sta to še občini Žiri in Železniki) z
mov na različnih področjih, imajo razmeroma vzpostavitvijo LUS-ov ustvariti prostorske,

materialne in kadrovske pogoje, ki bodo prebivalcem obeh dolin in Žirov približali različne
oblike VŽU in svetovanja, da se jim ne bo
potrebno voziti v Škofjo Loko ali še dlje.
Projekt je nastal v sodelovanju z Lokalno
akcijsko skupino (LAS) Loškega pogorja in bo
trajal do konca maja 2018. V okviru projekta
bodo organizirane raznovrstne oblike usposabljanja, izobraževanja in svetovanje na podlagi
interesa prebivalcev vsake občine, znotraj petih
sklopov:
1. digitalna pismenost (izobraževanja s
področja računalništva in uporabe sodobnih
tehnologij),
2. skrb za starost in varovanje zdravja (nega
in oskrba starejših, prva pomoč, obvladovanje
stresa),
3. na lovu za kompetencami (jezikovna
izobraževanja, komunikacija, nastopanje v
javnosti),
4. izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno
rast (fotografski tečaji, tečaji ročnih del ipd.),
5. svetovanje (individualno svetovanje za
formalno in neformalno izobraževanje).
Podrobnejše informacije bodo objavljene na
spletni strani Ljudske univerze Škofja Loka, na
Radiu Sora, z letaki in plakati in v naslednjih
številkah lokalnih glasil partnerskih občin. K
pripravi vsebin pa vabimo tudi občane vseh treh
občin in bomo veseli predlogov, ki jih lahko
sporočite na telefon 04/506-13-60 ali po e-pošti
jaka.subic@guest.arnes.si.

Vabilo k sodelovanju

Popis starih hišnih imen v Poljanah,
Hotovlji, Predmostu in Dobju
Z namenom, da preprečimo izginotje in da razširimo uporabo hišnih imen, bomo
v okviru projekta ‘Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev’ ob sofinanciranju Občine Gorenja vas - Poljane in strokovni podpori Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske nadaljevali s popisom hišnih imen tudi v letošnjem letu.
Hišna imena so že popisana na območju 24
vasi znotraj občine, domačini so lahko tudi že
namestili tablice z napisom hišnega imena. V
prihodnjih mesecih pa bomo opravili podroben
pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen v
vaseh POLJANE, HOTOVLJA, PREDMOST
in DOBJE, preverili njihovo pojavljanje v
zgodovinskih virih in uporabo v narečnem
govoru med domačini.
Ob zaključku popisa bodo zainteresirani
lastniki hiš tako kot v prejšnjih popisih prejeli
tudi glinene tablice z napisom hišnega imena v
narečju, izdelana pa bo tudi publikacija z zbranimi hišnimi imeni obravnavanega območja in

posebnostmi na to temo.
Če kot prebivalci teh vasi oziroma občani
poznate kakšno zanimivo zgodbo tako o
svojem hišnem imenu kot tudi o drugih imenih,
razpolagate s fotografijami domačij ali celo
poznate razlago, kako je ime nastalo, in ste
pripravljeni te podatke deliti z ostalimi ter s tem
prispevati tudi k vsebini publikacije o hišnih
imenih Poljan, Hotovlje, Predmosta in Dobja,
vas pozivamo k sodelovanju.
Ker verjamemo, da želite negovati lokalno
identiteto, vas vabimo, da nam pišete na enaslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, pokličete
na tel. št. 04/50-60-225 ali se osebno zglasite

Hišna imena so odraz dediščine naših krajev in
narečnih govornih posebnosti. Izoblikovala so
se na podlagi značilnosti določenega območja,
prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti.
Ponekod z opuščanjem kmetovanja, menjavo
lastnikov in podiranjem starih poslopij izginjajo
iz vsakdanjega govora, zanimivo pa je, da se
na podeželskih območjih ljudje bolje poznajo po
hišnih imenih kot po priimkih.
na Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka.
Obenem pa tiste občane, ki v popis hišnih
imen v preteklih letih še niso bili vključeni,
obveščamo, da bomo s popisom starih hišnih
imen nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
Kristina Miklavčič, vodja projekta
Razvojna agencija Sora
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Poletni utrinki

Preplet tradicije in starih običajev z zabavo
Poletje v občini ponudi kar nekaj tradicionalnih prireditev na prostem, s kate
rimi organizatorji ohranjajo ljudsko izročilo ter prikazujejo navade in običaje
naših krajev. Mednje sodijo Praznik žetve na Žirovskem Vrhu, Večer slovenskih
podoknic na Hotavljah in Dan oglarjev na Starem vrhu.
TD Žirovski Vrh je letos, že dvajsetič,
organiziral prireditev Praznik žetve. Uvod je
bil že četrtkov t. i. Sprostitveni večer z gongi v
Zali. Petkov večer je bil v znamenju premierne
uprizoritve domače dramske igre ‘Ti očeta do
praga, sin tebe čez prag’ avtorice Tončke Oblak.
Večer se je nadaljeval ob ritmih Petkove pumpe.
V soboto zvečer sta sledili ponovitev igre ter
zabava. Nedeljski program je ponudil pohod
po Medvedkovi poti, zabavne kmečke igre …
Ob bogatem kulturnem programu so si obiskovalci na bližnji njivi ogledali še prikaz žetve po
starem. Pristnost starim kmečkim opravilom so
dali kostumi in rekviziti iz začetka 20. stoletja.
Po žetvi sta sledili mlačev in čiščenje žita.
Našteli so okrog 2.500 obiskovalcev,
prepričani so, da tudi zaradi raznolikega programa. Največ ljudi privabi igra. »Žirovski
Vrh je eden redkih krajev, kjer smo sposobni
stopiti skupaj in pripraviti tako obsežen in velik
dogodek. V pripravah, organizaciji in izvedbi
sodeluje staro in mlado,« je povedala Lucija
Kavčič. Nikomur ni težko, saj gre za dobro kraja
in prepoznavnost Poljanske doline. S svojim
trudom prispevamo veliko za razvoj turizma in
prepoznavnost nasploh.« Rdeča nit prireditve
bo ostala enaka tudi v prihodnosti, spreminjala
se bo le tema.

Za ‘pajsanje’ hlodov veliko zanimanja

Prvo avgustovsko nedeljo na druženje pod
Stari vrh vabi tamkajšnje turistično društvo. V
okviru prireditve Dan oglarjev v kulturno-etnografskem programu prikažejo stara opravila,
kot so spravilo lesa, postavljanje kope, prikaz
oglarjenja s slovesnim prižigom kope ter uporabo oglja. Na ogled so tudi stare motorne žage
in orodje. Program obogatijo tudi domača folklorna skupina in ljudski pevci. Veliko zanimanja
pritegne tudi tekmovanje dvojic v ‘pajsanju’
hlodov. Za vse ljubitelje lepe narave pa je v

V septembru
še lovski pohod

Čez poletje v TD Stari vrh niso mirovali.
Izpeljali so Pohod na Blegoš kot nekoč in Pohod
med gorami. Oba sta po besedah organizatorja
Janeza Šturma lepo uspela. Na prvi avgustovski vikend se je odvila tudi tradicionalna
etnološko zabavna prireditev Dan oglarjev na
Starem vrhu.
V društvu pa že gledajo naprej in za 24. september napovedujejo Lovski pohod. Začetek bo
na Grebljici ob 9. uri. Pohod ni zahteven, ob
zaključku bo možen tudi ogled lovske razstave
v Četeni Ravni s predstavnikom lovske družine
Poljane Ladom Dolencem.
Jure Ferlan
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dopoldanskem času organiziran tudi pohod
oglarjev. »V društvu si prizadevamo, da bi nam
v bližnji prihodnosti uspelo tekmovanje organizirati tudi na državni ravni in tako privabiti
še več tekmovalcev in tudi obiskovalcev v naše
kraje,« je o načrtih društva povedal predsednik
Tomaž Ažbe. Letošnja izvedba Dneva oglarjev,
katere udeležba je bila zadovoljiva, ponagajalo
jim je namreč vreme, je bila že šestinštirideseta.
»V veselje je delati, ko vidiš, da ljudje prihajajo
in s tem podpirajo naše ideje in delo. Mislim,
da imamo zanimiv program, obiskovalci vsako
leto vidijo kaj novega.«

Na semanji dan na Hotavlje …

Ob sv. Lovrencu se zvrsti še Večer podoknic,
največji poletni dogodek TD Slajka Hotavlje.
Sobotni večer je bil tokrat v znamenju kulturnega
programa, v okviru katerega so se predstavili Moški
pevski zbor Pozdrav in Štedientje, nato je sledila

domača veseloigra z naslovom ‘Lubezen na Hotaulah’ avtorjev Blaža Potočnika in Davida Mohoriča.
Naslednji dan je sledil še t. i. semanji dan, ki se je
pričel z mašo v cerkvi sv. Lovrenca, nadaljeval pa
z druženjem in veselico na Šinkucovem travniku.
Dogodka, na katerem k sodelovanju povabijo
domače zbore, pevce in glasbenike ter igralce, ki
se predstavijo še z veseloigro v poljanskem narečju,
se je udeležilo okrog 1.000 obiskovalcev. Domači
igralci se mesec dni pripravljajo in vadijo ter se z
navdušenjem predstavijo domačemu občinstvu. V
vsem času so se kot avtorji igre zvrstili že različni
pisci kot npr. Marija Potočnik, Karel Jezeršek,
Roman Demšar, Janez Ramovš, David Mohorič,
Blaž Potočnik. »Z veseljem lahko rečemo, da igra
vsako leto prinaša polno presenečenj in navdušenja.
Dogodek ima že dolgoletno tradicionalno noto in
z zabavno in pristno veseloigro vsako leto privabi
staro in mlado. Poleg tega Hotaveljci stavimo
na tradicijo in avtohtonost, ki nas še dodatno
motivirata pri organizaciji dogodka,« je povedal
Janez Demšar, predsednik društva, katero želi s
prireditvijo ohraniti kulturno in naravno dediščino
za mlajše generacije in zanamce ter prikazati način
življenja in razmišljanja naših prednikov.
Lidija Razložnik

NOV JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE
MALEGA GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI NA ŠKOFJELOŠKEM
Obveščamo vas, da smo v okviru kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo
občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška
zbornica Škofja Loka odprli nov javni razpis za dolgoročne in kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo
podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okviru novega javnega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni
meri 6-mesečni EURIBOR + 2,30 %.
Pridobite jih lahko za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu po novem pridobi največ 100.000 evrov
dolgoročnega kredita.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti
so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Po novem jih lahko do vrednosti 50.000 evrov
za obdobje do enega leta pridobite po obrestni meri 1,8 %, nominalno.
Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še sredstva za dolgoročne kredite. Omenjene
kredite lahko do vrednosti 50.000 evrov prejmete po obrestni meri 6- mesečni EURIBOR +
1,95 % p. a.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka,
tel. št. 04/50-60-220.

Pohod in srečanje Društva podeželja Kladje

Kar 300 obiskovalcev ob prazniku na Kladjah

Foto: arhiv DPK

Člani Društva podeželja Kladje smo na praznik 15. avgusta pripravili peti
tradicionalni pohod z razgledom in jubilejno deseto srečanje z razgledom.

Foto: arhiv DPK

Kulturni program in bogato obložene stojnice
so zaščitni znak Srečanja z razgledom. Letošnje
je bilo že deseto zapored.

Letošnjega pohoda z razgledom na Kladje se je udeležilo več kot 100 udeležencev.
Pohod, ki se ga je letos udeležilo 105 pohodnikov, je potekal v lepem vremenu. Začeli
smo na Trebiji, kjer smo okušali izvirsko
vodo, nato smo jo ubrali v hrib po senožetih

do Kladij in naprej po gozdu do Kovšakovega
griča. Na poti smo pohodnikom ponudili degustacijo piva. Ugotavljali so tudi debelino
drevesa duglazije.

»Dobravski piknik«

Od mostička do mostička
Foto: Jure Ferlan

Prvo septembrsko soboto se je v Todražu odvil tradicionalni
piknik Od mostička do mostička, že 13. po vrsti, ki združuje
prebivalce Dolenje in Gorenje Dobrave in Dobravšc.

Srečanje z razgledom je potekalo v
sproščenem vzdušju ob pestrem programu, ki
smo ga pripravili člani Društva podeželja Kladje in številni nastopajoči, ki se jim še enkrat
zahvaljujemo za pečat, ki so ga dali prireditvi.
Srečanja se je udeležilo okrog 300 udeležencev.
Vsi smo si bili enotni, da se naslednje leto spet
vidimo.
Beti M.

20-letni Žiga Dolenec iz Delnic
mojster žara

8. julija je v Ihanu blizu Domžal potekalo tekmovanje Žar mojster
2017. Dogodek, ki je bil 15. zapovrstjo, so organizirali ihanski gasilci v
sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Iz gorenjevaške
občine sta se ga udeležila kar dva tekmovalca, Janez Kržišnik, ki je tekmoval v kategoriji profesionalcev, in Žiga Dolenec v kategoriji amaterjev.
Pod budnim očesom ocenjevalne komisije in gledalcev so tekmovalci v
60 minutah morali pripraviti izviren in okusen obrok iz svinjskega mesa na
žaru v petih porcijah. Eno je prevzela ocenjevalna komisija, preostale štiri
pa so prodali na licitaciji, ki jo je vodil Boris Kopitar. 20-letni Žiga, ki prihaja
iz Delnic, se je s svojo jedjo uvrstil na prvo mesto v kategoriji amaterjev.
Kot je povedal, se je na tekmovanje dobro pripravil, saj je doma trikrat
preizkusil recept, ki ga je uporabil v Ihanu. Poleg priznanja za uvrstitev
na prvo mesto je za nagrado prejel kar celega pujsa.
Jure Ferlan

Dogodka, ki je se je začel v zgodnjem popoldnevu in trajal do noči, se
je udeležilo lepo število prebivalcev omenjenih vasi. V preteklosti so ga
organizirali izmenično: eno leto ‘rojeni’ Dobravci, drugo pa priseljenci.
Letos je organizacijo dogodka prevzela mlajša generacija Dobravcev ne
glede na poreklo. Koordinatorja Matija in Tina Oblak ter njuni sodelavci
so se potrudili in sokrajanom pripravili številne zabavne igre, srečelov
in edinstveni obisk dive slovenske zabavne glasbe Helene Blagne, ki se
ji je na odru pridružil še Nace Junkar. Prepričljivo sta ju odigrala Urša
Stržinar in Luka Kržišnik. Helena je na oder povabila župana (ki je,
mimogrede, tudi Dobravec) in mu podarila posebne rokavice z ježkom,
s katerimi bo lažje uresničeval svoje geslo: ‘ukop muorma daržat’.
Potekalo je tudi pravcato žrebanje lota. Zaradi dežja je prireditev potekala
v veliki industrijski dvorani v Todražu. Poskrbljeno je bilo tako za hrano
kot pijačo. Obiskovalci so bili z dogodkom, ki enkrat letno poskrbi za
druženje in dobro voljo, zelo zadovoljni in si ga želijo tudi v prihodnje.
Glede na ekipo, ki ga je letos uspešno izpeljala, velja prihodnje leto prvo
septembrsko soboto rezervirati za že 14. piknik Dobravcev.
Jure Ferlan

Foto: osebni arhiv Žige Dolenca

Vrhunec piknika je bil nastop Helene Blagne.

Pri 20-ih je Žiga Dolenec že strokovnjak za pripravo jedi na žaru.
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10. jubilejno Kulturno popoldne na vasi v Podobenem

Z druženjem se krepi sožitje med vaščani
Vaščani Podobena in sosednjih vasi Volča, Lom, Zakobiljek, Delnice in Gabrška
Gora smo se imeli spet lepo in letos še posebej praznično. Na nedeljo sredi
avgusta smo se že desetič zbrali pod Povličevim kozolcem.

tako vseskozi živahni in vitalni!
Letos smo pri pripravi dvorane – kozol
ca pogrešali pokojnega Močinkarjevega
Franceljna, ga je pa uspešno nadomestil sin
Boštjan. Priskočil je na pomoč gospodarju
Tomažu. Še posebej so se potrudile gospodinje
in ob kratkem odmoru postregle nastopajoče
ter obiskovalce. Pripravile so bogato obložene
kruhke, sladice in sadje. Za žejne pa je bil odprt
»šank«. Hvaležni smo tudi sponzorjem, ki so
prispevali svoje izdelke.

Foto: arhiv Jožeta Dolenca

Pestrost kulturnega udejstvovanja

V Povličevem kozolcu je bila letos na ogled tudi razstava fotografij s preteklih prireditev.
Z zadovoljstvom smo pokazali priznanje, ki našega veselega dogodka v preteklih letih je
smo ga prejeli junija od KS Poljane za spodbu- vzbudila veliko zanimanje. Kako so zrasli nekajanje družabnega življenja. Razstava fotografij teri mlajši nastopajoči, ‘ta stari’ smo pa tako in

Razstava Andreje Stržinar Z zlato nitjo stkano

»Šele prava kostumska
podoba da piko na i«
Foto: osebni arhiv Andreje Stržinar

V prostorih galerije Mihe Maleša v Kamniku so v sklopu Dnevov narodnih noš
8. septembra odprli tudi razstavo Andreje Stržinar. Letošnja nosi naslov Z zlato
nitjo stkano in predstavlja rekonstrukcijo oblačil iz sredine 19. stoletja.

Predstavljene so rekonstrukcije motniških
narodnih noš, ki so nastale v sodelovanju s
Turističnim društvom Motnik ter strokovnjaki
s področij oblačilne dediščine.
Na razstavi si je moč ogledati tudi polhograjsko
nošo po upodobitvah slikarja Goldsteina, medtem
ko je motniška noša rekonstruirana po raziskavi
Marije Makarovič, izbrani kostumi pa izdelani v
okviru projekta ‘Bogastvo babičine skrinje’.
Razstavo dopolnjujejo še originalni oblačilni
kosi iz Gorenjskega muzeja in Smledniška noša.
Andreja Stržinar, sicer doma s Hotavelj, je
v sklopu tradicionalne prireditve razstavljala že
tretje leto zapored. Ob tem opaža, da ni interesa za
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Andreja
Stržinar se je
letos že tretjič
predstavila na
Dnevih narodnih
noš v Kamniku.
Letošnja
razstava ima
naslov Z zlato
nitjo stkano.
ogled razstav na osnovnih in srednjih šolah, sploh
oblikovnih smeri, kar je škoda, saj je, kot poudarja,
na razstavi moč videti tudi originale. »Strokovni
kader na šolah se ne zaveda naše bogate dediščine
in ga tudi ne prenašajo na otroke ali pa so zelo
redki.« Zdi se ji pomembno tudi, da bi se organizatorji raznih zgodovinskih dogodkov, kmečkih
opravil, šeg in navad zavedali, da lahko neko stvar
prikažejo mnogo bolj avtentično in prepričljivo s
kostumom, ki je izdelan na podlagi zgodovinskih
virov in raziskav. »Šele popolna kostumska podoba
da ‘piko na i’ celotni uprizoritvi,« je prepričana
ustvarjalka, ki jo navdihuje oblačilna dediščina.
P. N.

V bogatem programu so nastopili že naši
stari znanci iz preteklih let. To so bili glasbeniki
na različnih instrumentih, glasbene skupine,
pesniki in humoristična skupina DPŽ Blegoš.
Prvič pa so se nam predstavili harmonikarja
Jejlarjev Jaka in Gal Kos ter citrarka Klara. Zelo
zanimiva je bila zgodovinska predstavitev naših
vasi, ki jo je pripravil Tomaž.
Ponosni smo tudi na to, da so nastopi nekate
rih gostov, kot so na primer Mežnarjevi godci
in Žetinski godci, bili spodbuda za pripravo
treh odmevnih radijskih oddaj o godčevstvu
v krajih pod Blegošem na prvem programu
Radia Slovenija. Sklop oddaj Slovenska zemlja
v pesmi in besedi je bil v preteklih dveh letih
največkrat poslušan.
S skromnimi darili smo se zahvalili nekaterim najbolj zagnanim vaščanom, saj brez
dobre volje in pripravljenosti vedno pomagati
ne bi uspeli srečanja izpeljati tako uspešno.
In za konec, prav taka druženja in razgovori
pomagajo k sožitju med nami. Še se bomo
srečali, saj bo leto hitro naokrog.
Jože Dolenec

Ob 160-letnici rojstva najbolj znanega
Hotaveljca

Luke Pintarja
(1857–1915),
literarnega zgodovinarja, jezikoslovca,
bibliotekarja,
vabita
Turistično društvo Slajka Hotavlje in
iniciativna skupina
za obeležitev obletnice v
nedeljo, 15. oktobra,
ob 15. uri na odkritje doprsnega kipa
s kulturnim programom v park pred
Zadružni dom Hotavlje.
Vabljeni!

100 let povesti Cvetje v jeseni
Ivan Tavčar CVETJE V JESENI

Letos mineva 100 let, odkar je Tavčarjeva povest Cvetje v jeseni v nadaljevanjih
Pretriesla mej
lubiezn, taka vas - Poljane in
začela izhajati v podlistku Ljubljanskega zvona. Občina
Gorenja
vihar, ket kejšna nevihta.
Loški muzej Škofja Loka sta to častitljivo obletnicoketobeležila
z nizom dogodkov,
Paršla j pozn, lih tok je paršla, ket pride
ki so jih na Visoški domačiji pripravili od 24. do 28.
avgusta.
učas cvietje u pozna jesien. Sadu ni dala,
ket ga na da jesiensk cviet.

Nova izdaja povesti Cvetje v jeseni

Ivan Tavčar

Cvetje v jeseni
Dramatizacija
Mirana Herzoga
v poljanskem narečju

Dramatizacija Mirana Herzoga
v poljanskem narečju
15,00 €

Foto: Izidor Jesenko

Naslovnico knjige krasijo ‘kristusove srajčke’.

Dogodki ob 100-letnici Cvetja v jeseni
Četrtek, 24. avgust: v kulturnem domu Poljane
so predstavili knjigo dramatizacije Cvetja v jeseni
v poljanskem narečju. Dogodek je organiziral KD
dr. Ivan Tavčar Poljane.
Petek, 25. avgust: s sejmom dobrot se je začel
niz dogodkov ob zadnjem avgustovskem vikendu.
V Tavčarjevem dvorcu so odprli dopolnjeno zbirko
s knjižnico, večer pa je sklenil muzikal Cvetje v
jeseni z Nino Pušlar in Matjažem Robavsem v
glavnih vlogah.
Sobota, 26. avgust: Visoko je bilo obarvano v
belo, saj so ob 120-letnici Tavčarjevega teniškega
igrišča in 30-letnici Teniškega kluba Gorenja vas
predali namenu teniško igrišče na travi. Sledil
pa je celodnevni teniški turnir dvojic v belem z
lesenimi loparji.
Nedelja, 27. avgust: izpred Vidma na 15kilometrsko pot do vrha Blegoša krene 300-glava
množica pohodnikov po prvič predstavljeni poti
Cvetje v jeseni.
Ponedeljek, 28. avgust: v kapelici nad grobnico
na Visokem odkrijejo nov doprsni kip dr. Ivana
Tavčarja, izdelan iz kompozitnih materialov.

Ustvarjalci tokratne izdaje se predstavijo

Na predstavitvi knjige prav tu, v kraju,
kjer se je Tavčar rodil, so se predstavili njeni
ustvarjalci. Za začetek so si obiskovalci lahko
ogledali kolaž filmov – primerjavo odigranih

Dr. Andrej Šubic je knjigo uredil ter poskrbel
za zapise v poljanskem narečju. S svojo tretjo
knjigo v našem narečju je zaključil trilogijo
Tavčarjevih del. Ob Šarucevi slivi, Ravbarskem
cesarju sedaj kraljuje Cvetje v jeseni.

Odprtje dopolnjenih zbirk na dvorcu Visoko
in muzikal Cvetje v jeseni

Kustosinja Biljana Ristič iz Loškega muzeja
Škofja Loka je pripravila nadgradnjo lani odprte
razstave o življenju in delu Ivana in Franje Tavčar.
Na ogled je postavila izbor knjig iz dragocene
Tavčarjeve knjižnice, ki jo v celoti hrani Loški
muzej Škofja Loka, knjižni omari pa je dodala še
tablico z digitaliziranimi deli Cvetja v jeseni, ki je
pred točno sto leti začela izhajati v Ljubljanskem

zvonu. Odprtje nove postavitve so zaključili s
projekcijo, narejeno posebej za to priložnost, ki je
s prepoznavnim Tavčarjevim podpisom osvetlila
dvorec pred zaključkom večera z nepozabno
uprizoritvijo muzikala Cvetje v jeseni, v katerem
sta pred 1.500 gledalci v glavni vlogi ponovno
navdušila Nina Pušlar in Matjaž Robavs.

Foto: Branka Timpran

Cena knjige je 15 evrov, naročite pa jo
lahko na spletni strani založbe
www.modrijan.si
ali na telefonski številki 080/23-64.

rizorili na poljanskem odru. O prvih uprizoritvah
pod kozolci in na gostilniških dvoriščih krožijo
zgolj legende, v njih so nastopali bližnji potomci
junakov iz povesti. Kot lahko preberemo na spletni
strani založbe, so spomini na kasnejše uprizoritve
po vojni že bolj živi, ohranjenih je nekaj pisnih in
slikovnih dokumentov, pa tudi časopisnih člankov
o gostovanju Poljancev v Mestnem gledališču
ljubljanskem; znana so tudi imena nastopajočih.
Zadnjo uprizoritev v Poljanah je režiral Miran
Herzog. Premieri so sledile številne reprize v Poljanah in na gostovanjih, predstava je bila posneta
tudi za Televizijo Slovenija.

Foto: Denis Bozovičar

Ustvarjalci dramatizacije Cvetja v jeseni
Začetek praznovanja je zaznamovala predstavitev nove izdaje znamenite knjige. V Kulturnem domu v Poljanah je predstavitvi knjige,
ki je v sodelovanju s KD dr. Ivan Tavčar izšla
pri založbi Modrijan, prisluhnila polna dvorana
obiskovalcev.
Zgodbo o Janezu in Meti so v teh krajih že
zgodaj priredili za živo uprizarjanje. Ker je nastala
in se dogajala v Poljanski dolini, so jo najprej up-

prizorov posnete odrske uprizoritve povesti
ter filma Matjaža Klopčiča. Skozi pogovor so
svoje videnje Tavčarjeve povesti razkrili Andrej
Šubic, ki je knjigo uredil ter poskrbel za zapise v
poljanskem narečju, Maja Šubic, ki je poskrbela
za ilustracije, svetovalka za narečje Francka
Benedik, Nives Lunder, ki je knjigo oblikovala
in postavila, Jaka Šubic, ki je povedal več o
prigodah s snemanj, ter Branimir Nešović, predstavnik založbe,
pri kateri je knjiga
izšla. Knjižica, ki
je izšla ob 100.
obletnici nastanka
povesti, poleg dramatizacije v poljanskem narečju vsebuje tudi celotno
izvirno Tavčarjevo
besedilo.
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Ob 30-letnici Teniškega kluba Gorenja vas

Po 120 letih znova beli tenis na Visokem

Udeleženci celodnevnega turnirja dvojic na Visokem
Z rezultatom 4:1 je zmagala žirovska
dvojica Gaber–Peternel, ki je za nagrado prejela poseben ‘pokal’, delo mojstrov iz naših
krajev. Nagrado za najlepše oblečeno damo
je prejela Nika Selak, za najlepše oblečenega
gospoda pa Vlado Zvonar s Slovaške. Nagrade
za najboljše je prispeval Marmor Hotavlje.
Nagrado za največjega gentlemana na igrišču je
prispevala Galerija Krvina, in sicer umetniško
sliko. Prislužil si jo je Jani Bogataj. Njegova
obzirnost do ženskega spola tudi na turnirju ni
ostala neopažena.

Želijo si tradicionalnega druženja

Krasen sončen dan sta na Visoko privabila
številne gledalce, ki so lahko uživali v napetih
tekmah, lepih udarcih in številnih gentlemanskih potezah. Ob zaključku dneva smo se vsi
prisotni strinjali, da igrišče tudi v bodoče ohrani
svojo funkcijo, čeprav se zavedamo, da njegovo
vzdrževanje ne bo enostavno. Tudi župan Milan
Čadež je v svoji zaključni zahvali organizatorjem izrazil željo, da bi takšen turnir na Visokem
postal tradicionalen.
D. P.

Foto: arhiv občine

Slavnostno odprtje edinega travnatega
igrišča v Sloveniji se je začelo z nastopom
plesne skupine Step, ki jo sestavljajo bivše
učenke Osnovne šole Ivana Tavčarja iz Gorenje
vasi. Sledili so pozdravni nagovori povezovalca
in organizatorja prireditve Izidorja Selaka,
župana Milana Čadeža in Janeza Sodržnika,
podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Milan Čadež in Izidor Selak sta s
prvimi teniškimi udarci igrišče še simbolno
odprla. Po predstavitvi udeležencev turnirja
je pred začetkom tekmovanja dvojic, lik Ivana
Tavčarja prebral pravila igranja, ki so imela
poseben poudarek na obzirnosti in spoštovanju
do nežnejšega spola.
Udeleženci tenisa so se tako oblekli v belo:
dame v dolga krila, bluze in klobuke, moški v
dolge hlače in srajce z metuljčki. Za igro pa so
uporabili lesen lopar. Na turnirju je sodelovalo
38 igralcev, 12 žensk in 26 moških. Večino so
predstavljali člani teniškega kluba Gorenja vas,
trije igralci so prišli iz pobratenega mesta Nova
Bana iz Slovaške, dva iz pobratenega TK Kozje,
po enega predstavnika so imele sosednje občine
Žiri, Škofja Loka in Železniki.
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Pravila na teniškem turnirju dvojic v
belem z lesenimi loparji, ki jih je igralcem
posredoval Ivan Tavčar
• Da se ne boste pri ogrevanju na tekmo
preveč zbližali med sabo, bo poskrbel sodnik
na sodniškem stolu.
• Za neprimerno obnašanje, slabo voljo, mrke
obraze, kletvice, nevoščljivost ob uspešnih
teniških udarcih nasprotnika, pehanju žensk
po igrišču, vas bo sodnik opomnil enkrat …
• Bo pa občinstvo zelo uživalo ob teniških
udarcih žensk, ki bodo pognali moškega v
dir po igrišču.
• Pričakujem, da boste moški tenisači obzirni
do nežnejšega spola in temu primerno pod
redili svoje teniško znanje.
• Tega, da namerno igrate pod svojimi sposob
nostmi, ženska seveda ne sme opaziti.
• Vašega znojenja telesa, vidnega potenja
čela, sodnik in nasprotniki na igrišču ne
smejo zaznati, čeravno bomo ob sončni
vremenski napovedi za kakšno kapljico znoja
popustljivi.
• Jakost udarcev se prilagodi na čas začetka
20. stoletja.
Visoko, 26. avgust 2017
Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

Ob obeležitvi 120. obletnice izgradnje prvega teniškega igrišča v Sloveniji in 30.
obletnici Teniškega kluba Gorenja vas so v soboto, 26. avgusta, na Visokem kraljevali igralci tenisa. Osnovno vodilo je bilo igranje v slogu začetka 20. stoletja.

Zmagovalca turnirja Tine Peternel (levo) in
Denis Gaber (desno) iz Žirov

30-letnica TK Gorenja vas
Sredi decembra 2016 je bila sprejeta odločitev,
da bo praznovanje 30-letnice teniškega kluba
Gorenja vas potekalo skupaj z obeležitvijo
120. obletnice izgradnje prvega teniškega
igrišča v Sloveniji, ki ga je na svojem posestvu
na Visokem leta 1897 zgradil dr. Ivan Tavčar.
Predsednik kluba Izidor Selak je idejo predstavil
županu Milanu Čadežu, ki se mu je dogodek
zdel zelo zanimiv. Obljubil je izgradnjo novega
travnatega igrišča ob dvorcu in obljubo tudi
držal. Do sedaj edino teniško igrišče na travi
v Sloveniji je bilo tako konec avgusta skrbno
pripravljeno za prvo tekmo. Vse organizacijske
priprave na dan belega tenisa je prevzel Teniški
klub Gorenja vas. Ta v prihodnje obljublja tudi
izid posebnega zbornika.

Foto: Denis Bozovičar

Odprtje pohodne poti Cvetje v jeseni na Blegoš

Več kot 300 pohodnikov
po sledi ‘kristusovih srajčk’
Foto: Denis Bozovičar

Zadnja avgustovska nedelja, obsijana s soncem, je v Poljane privabila številne pohodnike iz vse Slovenije. Zbirati so se pričeli že ob pol osmih, tako da se je do osme
ure na zelenici pod brežino, kjer na vrhu stoji Kosmova domačija, kraj rojstva rojaka,
pisatelja Ivana Tavčarja, zbralo kar 300 pohodnikov, ki so se podali na pot.

Prvič je po sledi ‘kristusovih srajčk’ in po poti Cvetja v jeseni na Blegoš, ki sta jo v istoimenski
povesti prehodila glavna lika Meta in Janez, krenilo kar 300 pohodnikov.
Pred odhodom je zbrane pohodnike pozdravil tisto nedeljo so pohodniki zanjo potrebovali
župan Milan Čadež ter opisal dogodke, ki so se manj kot šest ur (vključno s postanki).
zgodili v Poljanski dolini ob praznovanju stoVodniki po poti – ‘kristusove srajčke’
letnice povesti Cvetje v jeseni.
Pohodna pot Cvetje v jeseni je sicer označena
Predsednik Krajevne skupnosti (KS) Poljane Anton Debeljak je predstavil pohodno s posej izbranimi markacijami, to je cvet
pot Cvetje v jeseni, na katero so se pohodniki močvirske samoperke, v povesti, pa tudi v Poltokrat podali prvič in vodi iz Poljan na Blegoš. janski dolini imenovana ‘kristusova srajčka’.
Pot se začne v Poljanah in pelje po asfaltni cesti Na križiščih je postavljenih več kot dvajset
do Volče in naprej proti Lovskemu Brdu, od usmerjevalnih tabel, ki so modre barve, na njih
tam pa na Slemene. Nato pohodnike markacije pa je stiliziran cvet ‘kristusove srajčke’. Kot je
usmerijo na Malenski Vrh, od koder nadaljujejo povedal predsednik KS Poljane Anton Debelpo poti do Gorenje Ravni, mimo kmetij Pr’ jak, so v Poljanah poleg že dveh postavljenih
Ajnžuc in Pr’ Frtunc. Od tam pa skozi Dolenjo zemljevidov (za občinski pohodni in kolesarski
in Gorenjo Žetino, mimo kmetije odprtih vrat krog) postavili tudi zemljevid pohodne poti
Pr’ Andrejon, do senožeti pod Koprivnikom in Cvetje v jesen. Ob poti na Blegoš pa so postavdo vojaške ceste. Po njej nato do Črnega kala in ljene še štiri tematske table z odlomki iz povesti.
od tam po senčni strani Blegoša preko Ajdovih Table in zemljevid je ilustrirala oblikovalka Ana
reber do koče na Blegošu. Celotna pot iz Poljan Bassin iz Škofje Loke.
Foto: arhiv A. Debeljaka

do koče na Blegošu je dolga 15,2 kilometra in

Na Lovskem Brdu je množico pohodnikov
pričakala Luca (Anica Berčič).

Postanke obogatili Tavčarjevi liki z
Meto in Janezom na čelu

Na tokratnem prvem pohodu po novi poti
so člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar iz
Poljan na celotni poti odigrali šest prizorov iz
povesti Cvetje v jeseni. »V Poljanah so nastopili trije mlajši člani kulturnega društva, na
Lovskem Brdu smo srečali žalujočo Luco, ki jo
je odlično odigrala Anica Berčič. Na Poklonu
sta Andrej Šubic in Jerneja Bonča odigrala slovo
Kosmuga Janeza od Mete, ko se je vračal nazaj
v Ljubljano. Pr’ Andrejon sta se Liza in Danijel malo bolj na glas pogovarjala o ‘moškim
poštejnu’. Vlogo Lize je odigrala Juša Berce,
Danijela pa Janez Stanonik. Na Črnem kalu sta
se Meta in Janez lovila ‘žiberdej’. Na ravnici
pod kočo pa je bil odigran zadnji, šesti prizor,
kjer Meti ob novici o poroki odpove srce. Na

Po poti nas usmerjajo ‘kristusove srajčke’.
vseh treh prizorih sta Meto in Janeza odigrala
Jerneja Bonča in Andrej Šubic.« Pohodniki so
se nekaj časa zadržali še pri koči na Blegošu,
nato pa se zadovoljni spustili do Črnega kala,
kjer so jih čakali kombiji in jih prepeljali do
izhodišča pohoda, v Poljane.

Brez uspešnega sodelovanja ne bi šlo

Nova pohodna pot Cvetje v jeseni je sicer
projekt, ki je potekal od lanskega novembra,
ko so člani projektne skupine začeli z delom.
»Dvakrat smo se podali na pot iz Poljan na
Blegoš, določili smo pot, kot jo opisuje Tavčar
v povesti, izbrali mesta, kjer so postavljene
tematske table. V skupini sodelujejo: Lucija
Kavčič, Polona Peternelj, Milena Alič, Marjeta
Šifrar, Darko Miklavčič, Franc Miklavčič, Valentin Bogataj, Tone Krek, župan Milan Čadež
in jaz«, je še dodal Anton Debeljak. Člani
so bili nad obiskom prvega pohoda prijetno
presenečeni. »Kot vodja projektne skupine se
najprej zahvaljujem vsem pohodnikom, ki ste
prišli na ta prečudovit dogodek v Poljane. Za
celotno projektno skupino ste bili prav vi, ki ste
se v takem številu podali na Blegoš, največja
nagrada. Prav lepo se zahvaljujem vsem
članicam in članom ter predstavnikom občine
za odlično sodelovanje pri izvedbi tega projekta.
Seveda je možno tak projekt izpeljati le z dobrim
sodelovanjem s krajani, zato iskrena hvala tudi
vsem lastnikom zemljišč, ki ste dali soglasje,
da smo označili pot z markacijami in postavili
smerne in tematske table,« je še povedal Debeljak in dodal, da gre zahvala tudi poljanskim in
javorskim gasilcem, ki so pohodnike spremljali
na poti. »Čestitke in prav lepa hvala tudi članom
Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane; prav
vi ste s svojimi nastopi naredili na pohodnike
enkraten vtis, zato besede obiskovalcev ‘bilo je
čudovito, to morate ponoviti’ vse nas kar malo
zavezujejo …« je zaključil sogovornik.
Kristina Z. Božič

Vodja projektne skupine za pripravo pohodne
poti Cvetje v jeseni Anton Debeljak
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Odkrili nov doprsni kip dr. Ivanu Tavčarju

Financirali so ga dediči, z grobnico upravlja občina
28. avgusta, ob 166. obletnici rojstva dr. Ivana Tavčarja, so v kapelici nad grobnico odkrili doprsni kip dr. Tavčarja, ki je nadomestil tistega, ki je bil ukraden
pred tremi leti. S krajšo slovesnostjo, ki so jo s kulturnim programom popestrili
člani Moške vokalne skupine Pozdrav, so tako zaključili praznovanje ob 100letnici povesti Cvetja v jeseni.

Alex Luckmann, direktor družbe Filc,
ni neposredni Tavčarjev potomec. Kot
je pojasnil, je bil zadnji živeči sin Ivana
Tavčarja Ante Tavčar dolgoletni soprog
njegove stare mame in je vzgajal tako
njegovega očeta kot njega samega.
Ante Tavčar je bil bankir in je živel do 98.
leta ter se še tik pred smrtjo zanimal za
gospodarstvo in politiko.

Foto: arhiv občine

Foto: arhiv občine

pretopitev, deluje pa, kot da je iz originalnega
materiala,« je povedal Frlic. Tako naj ne bi bil
zanimiv za nepridiprave, če pa bi ga slučajno
ukradli, bo moč narediti novega, saj imajo odlitek
D. P.
shranjen v Loškem muzeju.

S slovesnostjo na Visokem na 166. obletnico Tavčarjevega rojstva se je ob grobnici z odkritjem
doprsnega kipa sklenilo večdnevno praznovanje ob 100-letnici povesti Cvetje v jeseni.

Zgledno sodelovanje
med dediči in občino

Postavitev Tavčarjevega kipa je rezultat dobrega sodelovanja med občino in Tavčarjevimi
dediči, ki jih je zastopal Alex Luckmann. Ta je
povedal, da je vesel, da je občina pripravljena
prevzeti skrb za spomenik, »saj dediči zanj ne
bi mogli vedno skrbeti.« Kapelico z grobnico
in dostopno potjo so že spomladi prenesli v
lastništvo občine, ki se trudi biti »odgovoren
upravitelj in lastnik«, kot je pojasnil župan, saj
se zavedajo pomembnosti velikega rojaka.
Luckmann je povedal, da so se za postavitev
kipa odločili predvsem zato, ker so predniki
nanje vplivali in je prav, »da se tudi dediči na ta
način zahvalimo za vse, kar smo od njih dobili.
Vzgoja, ki jo dobimo od prednikov, je namreč
zelo pomembna tudi za naše kasnejše delovanje
in uspehe, ki jih v življenju dosegamo. Povsem
normalno je, da kot dediči financiramo takšne
zadeve, ki so splošnega kulturnega pomena za
celo državo.«
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Kip iz kompozitnih materialov

Nov doprsni kip, ki je v kapelici nadomestil
prejšnjega, bronastega, je izdelal akademski
kipar Metod Frlic. Kip ni kopija prejšnjega,
ampak je narejen po Tavčarjevih fotografijah.
Priznal je, da je nekaj umetniške svobode imel,
a »večje breme je bilo, ker so Tavčarjevi portreti
že narejeni, recimo od Jakoba Savinška, ki je zelo
kakovosten, in znotraj tega sem poskušal poiskati
svojo smer, da naredim portret, ki bo zanimiv.
Kip je iz kompozitnih materialov, epoksi smole,
pigmentov in prahov, tako da ni zanimiv za

Foto: arhiv občine

Milan Čadež je bil s sklepnim dejanjem
večdnevnega praznovanja zadovoljen: »Po
štirih dneh zelo uspešnega praznovanja 100letnice povesti Cvetja v jeseni smo danes, 28.
avgusta, na 166. rojstni dan Ivana Tavčarja
odkrili še njegov doprsni kip, ki ga je financiral predstavnik dedičev Alex Luckmann.
Prepričan sem, da je to najlepši zaključek tega
praznovanja in sem na vse, kar smo naredili v
teh nekaj dneh, zelo ponosen.«

Kip sta odkrila Alex Luckmann, predstavnik dedičev (levo), in župan Milan Čadež (desno). Vmes
je (v ozadju) kipar Metod Frlic.

Zlatoporočenca Jožica in Jurij Kumer

Razumevanje in sporazumevanje sta največ vredna
15. julija sta poročne zaobljube v cerkvi sv. Lovrenca na Hotavljah znova potrdila
Jožica in Jurij Kumer, Vresjakova s Hotavelj.

Jožica in Jurij priporočata, naj se, če sta zdravje
in volja, zlatoporočenci odločijo praznovati
50-letnico skupnega življenja. »Za to je namreč
treba izpolniti kar nekaj pogojev, ostati živ,
poročen, vrhu vsega zdrav, spomini, ki nastanejo
ob takem dogodku, pa so neponovljivi.«
že vedno ne moreš tudi upoštevati.«

Foto: osebni arhiv zakoncev Kumer

Rada sta potovala

Jožica in Jurij s sinovi, Gregorjem (prvi z leve), Matjažem in Jurijem v ‘hotaveljskih Benetkah’
Ko se dobimo na Vresjakovini, se zunaj Za ohcet so pri Vresjaku zamenjali pod
pripravlja k nevihti. Povabita za mizo v kuhinjo.
Cerkvena poroka je bila na Brezjah, civilna
Skozi okno, skozi katero Jurij nadvse rad opa- v Škofji Loki na občini, na kosilo so se zapeljali
zuje jutra, najsibo poletna ali zimska, pogled v Bohinj. Ohcet je bila pri Vresjaku doma, za to
zastreta pršeč dež in megla. V toplem zavetju priložnost so celo zamenjali pod v stari hiši. »Na
pa se toliko bolj izostrijo spomini na letošnjo harmoniko nama je igral Golešn’k. Priči sta bili
zlato poroko, ki sta jih že sistematično uredila pa najina dva svaka.« Poročno potovanje je bilo
v album. Ta stran za stranjo počasi odstira zdaj skromno, za nekaj dni sta šla k morju v Istro.
že več kot 50-letno skupno pot.
Jožica se spominja, da so jo Jurijevi domači
»Imeli smo kar lep program praznovanja, dobro sprejeli. »Vsakič naslednjič sem šla raje
nekaj sva pripravila midva, nekaj pa je bilo k Vresjaku. Dobro sem se počutila tu.«
presenečenj najinih otrok in vnukov,« pojasnita,
Živela sta v Škofji Loki, kjer sta 1974 kupila
ko se ob kavi in ingverjevem napitku, ki, kot lastno stanovanje na Partizanski cesti in si tam s
razložita, krepi zdravje in ga zato redno prip- tremi sinovi, Matjažem, Gregorjem in Jurijem,
ravljata in uživata, začne pogovor.
uredila dom. Veliko jima je med odraščanjem sinov
»V cerkev so naju peljali z zapravljivčkom. No- in ob napornih službah pomagala Jožičina mama.
sil je evropsko registrsko tablico ‘zlatoporočenca’.
Jurij je bil večino delovne dobe zaposlen
Z nama sta se peljali tudi najini poročni priči, pri Kmetijsko svetovalni službi v Škofji Loki,
ženinova sin Matjaž in nevestina sin Gregor,« z zadnja leta pa kot direktor v KGZ Kranj.
zadovoljstvom povesta. Pri maši je vsak pomagal
Jožica je bila računovodja v šoli na Trati,
po svojih močeh, zapel je Kranjski kvintet, vnučki pa pri Mesoizdelkih, na koncu pa pri Žičnicah
so ju pri izhodu iz cerkve posipali s cvetjem. »Za Stari vrh – Soriška planina.
riž je pa že prepozno,« se hudomušno namuzne
Jurij. Sledilo je slikanje v hotaveljskih Benetkah Izkušnje in nauki dragoceni za življenje
– na Šinkovcovem jezu, nato pa slavje Pri Lipanu,
»Ne bi veliko stvari spreminjal, če bi se še
kjer so vsi trije sinovi z družinami, sedem vnukov enkrat rodil. Pomembno je, da kaj storiš za doimata, pripravili čudovit program.
bre odnose s prijatelji, na vasi pa tudi s sosedi.
Nikoli ne veš, kdaj kdo koga potrebuje. Nikoli
Spoznala sta se v Poljanah
si nisem dovolil, da bi si kje za zmeraj zaprl
Spoznala sta se poleti 1965 na živinorejski vrata. To so pomembne izkušnje.«
razstavi v Poljanah, po kateri je sledila še veselica.
In te z veseljem deli tudi sedaj, ko je od leta
Jurij je prišel po službeni dolžnosti, Jožico je pa 2005, ko sta zgradila novo hišo in se priselila
pripeljala sestra Simona, ki je živela in učila v Pol- nazaj, spet med svojimi Hotaveljci. Deloma tudi
janah in je Jurija poznala od prej. »Zgleda, da mu na njuno pobudo se vsakega 1. januarja dobijo
že takrat sestra ni bila tako zanimiva, ampak se je na križišču pri njihovem orehu in si voščijo
zagledal vame,« se namuzne Jožica. Na vprašanje, novo leto. Med 40 in 50 jih pride.
če je sledila še kakšna razstava, sledi prisrčen
Rad se spomni očeta, tudi Vresjakovega
smeh in odgovor: »Ne, razstava ne, povabilo na Jurja, katerega ime je nasledil. »In ga kar rad
prvi randi pred Gostilno Plevna pa.« Temu je nosim,« pravi. Po krajšem premisleku doda:
1966 sledilo še več srečanj, nato je Jurij odšel za »Življenje je prekratko in prekomplicirano,
pol leta v Nemčijo, a ljubezen je zdržala. 1967, da bi si ga oteževali še sami. Čas tako ali tako
ki je zanj leto pomembnih obletnic, je diplomiral, postavi stvari nazaj na pravo mesto. Naravne
junija dobil službo, nato pa sta se poročila, in to zakonitosti kaže spoštovati, ugotovitve starejših
na isti datum kot letos – 15. julija.
ljudi pa prav tako. In jih vsaj poslušati, če jih

Med obveznostmi so si znali vzeti čas zase. Z
otroki so hodili ob nedeljah na izlete, vsako leto na
počitnice za teden dni, na morje ali v toplice. »Kar
bogato življenje smo imeli,« oceni Jožica.
S prijateljem in ženo so 35 let igrali tarok,
redno vsako leto še do par let nazaj so hodili na
daljše izlete, od Italije, Nizozemske, Svete dežele,
Grčije, Sardinije … Oba pa se strinjata, da je bilo
najlepše potovanje po Nilu, kjer so Juriju za rojstni
dan pripravili tudi posebno presenečenje.
Z večjo družbo so dodobra spoznali tudi
Slovenijo. Juriju pa je v posebno veselje tudi,
da je ohranil stike s sošolci s Srednje kmetijske
šole v Mariboru.

Užitki in drobne radosti

Jurij je bil nekaj časa tajnik Turističnega društva
Slajka Hotavlje, znan je kot zapisovalec dogodkov
in življenja na Hotavljah. »Če bo stekel projekt
Kuok se par vaš hiš prav, pri tem bi pa rad sodeloval,« razmišlja o dejavnostih, ki ga še vesele. Že
spomladi si je za 75. rojstni dan poklonil rodoslovno
knjigo Korenine in veje mojega drevesa.
Rad pomaga na kmetiji, ki jo vodi sin
Matjaž, a prizna, da si rad privošči tudi kakšno
urico oddiha. »Tudi kopanja na domačiji mojih
prednikov Pri Topličarju, od koder je bila moja
stara mama Marjana, zato se v tej Topličarjevi
vodi počutim kar malo domačega.«
Jožica pravi, da ji za te užitke ni, ima pa zdaj,
jeseni, na vrtu polne roke dela. Malo manj ga
zato ostane za branje in druženje z domačimi.

Tako naj bo kot doslej

»Veliko je bilo treba potrpeti,« pravi Jožica.
Jurij jo preudarno dopolni: »Najbrž je kar prav,
da poveš stvari naglas. Najslabše je, če se stvari
skrivajo in zaide tako daleč, da ni več možno
nazaj. Ni mi žal, da sva se spoznala. Želim si,
da bi tudi v prihodnje ostala zdrava. Imava se
lepo,« prizna. Jožica pa doda: »Razumevanje
in sporazumevanje sta največ vredna.«
Srečna in hvaležna sta, da imajo vsi trije sinovi
lepo življenje. »Ni povsod tako. Seveda je treba kaj
narediti za to, a če se tega zavedaš, je dvakrat več
vredno kot sicer.« In še po krajšem premoru: »Tako
naj bo, kot je bilo doslej. Pa zdrava bodiva.«
Zunaj se nevihta umirja, polagoma tudi
Hotavlje objame zatišje po dežju. Besede dobijo
dvakrat večjo težo, kakor bi se spojile z naravo
zunaj, ki po Jurijevih besedah vedno postavi
stvari na pravo mesto. In jih je – tudi pri njima.
Z nekim njima lastnim mirom in zaupanjem v
tisto, kar še pride.
Damjana Peternelj
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Šubičeva hiša

Na ogled razstava Varstveno delovnega centra Kranj
Občina Gorenja vas - Poljane, Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina in
Šubičeva hiša so v sodelovanju z Varstveno delovnim centrom Kranj 12. septembra postavili razstavo izdelkov, ki so jih naredili njihovi varovanci. Z izdelki se
predstavlja vsaka enota Varstveno delovnega centra Kranj, zato posebej vabijo
na odprtje razstave, ki bo 26. septembra ob 18. uri v galeriji Šubičeve hiše.

Francetovi orgličarji
s prvim koncertom

Francetovi orgličarji, ki prihajajo s
Škofjeloškega (iz obeh dolin in Škofje Loke),
po dveh letih in pol obstoja pripravljajo svoj prvi
samostojni koncert. Imenujejo se po ustanovitelju skupine pokojnem Francetu Žaberlu. Kot
samostojna sekcija orgličarjev so sicer člani
Kulturno-umetniškega društva France Koblar
iz Železnikov, njihova vodja pa je Olga Oblak
iz Podobena. Skupino sestavljajo še: njen sin
Jernej, Saša Žaberl in Nika Lotrič iz Železnikov
ter Marija in Nataša Zadnik iz Škofje Loke.
Trikrat so se že udeležili mednarodnega
festivala »Ah, te orglice« v Mokronogu, kjer so
lani prejeli zlato, letos pa srebrno priznanje.
To je bilo močna spodbuda za pripravo prvega
samostojnega koncerta z gosti Zaigrajte orglice,
ki bo 21. oktobra ob 20. uri v Kulturnem domu
Železniki. Kot gostje bodo nastopili Poljanski
orgličarji, Klapa Gallus, Sejmarji z Marjanom Urbanijo in Ljudske pevke predice iz Kamnika.
Želja Francetovih orgličarjev je, da bi se v
prihodnje bolje predstavili tudi publiki v Poljanski dolini.
P. N.
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V segmentu zaposlitve pod posebnimi pogoji
smo se z inovativnim pristopom in razvojem
usmerili predvsem v izdelavo lastnih izdelkov
iz gline, nekaj pa smo ohranili tudi enostavnih
kooperantskih del. Inovativni pristop upošteva
prilagojen delovni proces, v katerem se le-ta z
različnimi pripomočki in orodji razgradi na način,
da je izdelava vsakega izdelka razdeljena na več
faz, v katere se vključujejo uporabniki glede na
svoje sposobnosti, znanja in interes. Odgovornost
zaposlenih je, da jih skozi ta delovni proces z visoko stopnjo zaupanja, motiviranja, spodbujanja
in spremljanja, z ustreznim vodenjem in usmerjanjem pripeljejo do delovnega prispevka.
Za postavitev razstave smo skupaj z uporabniki pripravili izdelke, ki jih povezujeta
uporabnost in estetika. Odprtje bomo popestrili
s kulturnim programom, razstava pa bo obisko
valcem na ogled vse do sredine oktobra.
Ob tej priložnosti se v imenu celotnega zavoda zahvaljujemo Občini Gorenja vas - Poljane,
Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina ter
Šubičevi hiši, ki so nam omogočili postavitev in
predstavitev skozi razstavo lastnih izdelkov.
Andreja Vršič, VDC enota Škofja Loka
Lucija Klemenčič

Likovna sekcija KUD Trata

Pripravili več razstav in poslikali čebelnjak

Ena izmed bolj dejavnih sekcij KUD Trata je slikarska sekcija, ki je v letošnjem
letu pripravila kar nekaj razstav. Med najodmevnejše in najpomembnejše sodijo
zadnje štiri razstave.

Foto: Jože Rojc

VDC Kranj, ki pokriva spodnjo Gorenjsko,
v okviru javne službe izvaja dve socialnovarstveni storitvi – storitev vodenja, varstva in
zaposlitve pod posebnimi pogoji kot dnevno
varstvo in storitev institucionalnega varstva v
bivalni enoti kot celodnevno varstvo oziroma

dom za odrasle osebe z motnjo v
duševnem in telesnem razvoju.
V procesu izvajanja socialnovarstvene storitve uporabnikom
v varnem okolju omogočamo
aktivno vključevanje v družbeno
življenje, delovno okolje ter
opravljanje koristnega, njihovim zmožnostim primernega
dela.
Na lestvici njihovih vrednot
je delo, kot pri vseh odraslih
ljudeh, na najvišjem mestu.
Predstavlja področje za izgradnjo pozitivne samopodobe, samopotrjevanje
in socialno priznanje kot enakovrednih članov
družbe, ki vanjo tudi prispevajo. Izkušnje, ki
jih pridobivajo ob svojem delu, pa bistveno
vplivajo na razvoj osebnosti in lasten socialni
razvoj.

Z inovativnostjo do lastnih izdelkov

Čebelarju Igorju iz Senožeč so polepšali panje.
Junija so člani sekcije v okviru razstave z
naslovom Vrata svoja dela postavili na ogled v
Naklem. »Združili smo se s slikarsko skupino
iz Naklega, ki jo vodi Alojzija Murn. Razstava
je bila zelo uspešna. Na otvoritvi se je poleg
nastopajočih zbralo tudi veliko število ljudi,
ki jih slikarstvo zanima. Kulturni program sta
sooblikovali glasbena in literarna skupina,« je
povedala Jana Rojc. Slike z motivom vrat so
do konca septembra na ogled tudi v knjižnici
Preddvor, kamor se je razstava preselila iz
Nakla. Slikarji so vrata upodobili zato, ker
predstavljajo en način pogleda v svet in pove

zovanje s širšim.
Izjemno ponosni so na razstavo
v Sokolskem domu v Škofji Loki,
kjer so razstavljali slike, na kate
rih so upodobili roke. Tako od
tistih lepih, nežnih … do delavnih,
izmučenih. Kot so pojasnili, so
raziskovali slikanje rok v različnih
položajih in jih upodobili na
različnih ozadjih pri delu. Zadnjo
razstavo so postavili na kmetiji pri
Ljubici v Vinharjah, kjer so slike
z motivi tihožitja živali in podob
izpod Blegoša na ogled do konca
oktobra.

Jeseni ponovno tečaj slikanja

Osem slikarjev je skupaj z mentorico Majo
Šubic v okviru slikarske kolonije dva dneva
preživelo na Debelem rtiču, kjer so se posvetili
akrilom. Posebna izkušnja in doživetje pa je bilo
slikanje na lesene podlage z akrilnimi barvami
za čebelnjak v Senožečah. »Čebelnjak je na
ogled ves čas, saj je postavljen sredi sadovnjaka.
Slikali smo po starih panjskih končnicah in
vmes je tudi panj z brušenjem dolgega ženskega
jezika,« smeje pojasni Rojčeva. Sicer pa se bo
tečaj slikanja z Majo Šubic predvidoma pričel
v oktobru ali novembru.
Lidija Razložnik

Naši 90-letniki: Jakob Košir

»Otrok se mora že majhen naučiti delati«
V šolo je hodil v Lučine, prvega pol leta v
župnišče (farovž), kjer je župnik zelo dobro učil.
Jakob je bil nekoliko manjši od drugih, sedel
je v prvi klopi in to se mu je zdelo zelo dobro.
Pozneje so ga učili učitelji v šoli pri Varlu. Že
kot otrok je zelo rad bral. Eden od sošolcev je
bil zelo nadarjen, marsikaj je znal bolje razložiti
kot učitelj. Jakob se še dobro spomni, kako so
radi posedali na škarpi, kjer jim je razlagal snov,
da so hitro razumeli, kar v šoli ni šlo.
Pri devetih letih je služil na domačiji pri
stricu. Pomagal je v hlevu, na travniku, v gozdu.
Druga svetovna vojna je še mladoletnemu
fantu krojila negotovo usodo in ga napolnila z
žalostnimi spomini. Kasneje je leto in pol služil
vojaški rok v Sremski Mitrovici in če se je pri
kakšnem vozu kaj pokvarilo, je znal popraviti.
Veselilo ga je delo z lesom, zato se je šel učit v
bližnjo vas. Za vajeniški izpit je pri mizarju v
Brodeh izdelal najbolje ocenjen izdelek.
Prvih nekaj let je služboval v Termiki v Poljanah in opravil tudi mojstrski izpit. Naslednjih
22 let je bil zaposlen v Hoji, v 17 kilometrov
oddaljenem Polhovem Gradcu, kamor se je vozil
s kolesom. Kot izkušenega samostojnega mizarja
so ga tudi tu porabili kot terenskega delavca.
Večkrat je bil od doma odsoten mesec, pol leta,
saj so po republikah bivše Jugoslavije opremljali
hotele, ladje in druge pomembne stavbe.

Mojster za stavbno in notranje pohištvo

Prostega časa ni poznal, saj je po službi spet
poprijel za orodje, najprej v kolarski delavnici
na rodni domačiji, pozneje v novozgrajeni poleg
nove hiše. Od leta 1979 je imel popoldansko

obrt. Postal je pravi mojster za stavbno in
notranje pohištvo po naročilu in strank ni nikoli
zmanjkalo. Vseskozi se je izpopolnjeval, iskal
najboljše rešitve za izdelavo in videz, najraje
zahtevnih izdelkov, ki so jih prodali tudi v tujino. S skrbnim varčevanjem je leta 1968 kupil
prvi kombinirani skobeljni stroj italijanske
izdelave, ki deluje še danes. Z vsakim novim
strojem si je olajšal fizično delo in pospešil
izdelavo. Delal je z različnim lesom, ki so ga
pripeljale stranke, ga kupoval pri okoliških
kmetih, kasneje pa tam, kjer so ga že lahko
posušili v sušilnici. Pri delu v delavnici so mu
pomagali žena in kasneje otroci. Pravi, da se
morajo že otroci naučiti delati, dobiti delovne
navade in se tako navajati na kasnejši poklic. Na
več sinov je z zgledom, veseljem in delavnostjo
prenesel ljubezen do lesa in poklica mizarja, saj
so šli po njegovih stopinjah. Zadovoljen prizna,
da je ponosen, ker njegova delavnica živi naprej
pod sinovim vodstvom. Še vedno rad stopi
vanjo, kaj svetuje in prisluhne rešitvam mlajših.
In kaj je v 75 letih v stiku z lesom najraje delal?
Pravi, da vse, kar je bilo bolj zahtevnega, sem
sodijo tudi stopnice.

Do visoke starosti – z malo »sekiranja«

Prostega časa si ni znal vzeti, najraje je bil v
delavnici. Tudi kadar ni bil pri strojih in izdelkih,
ni zmogel povsem odgnati tovrstnih misli. Skoraj
nikoli se ni za nobeno stvar »sekiral« in misli, da
je tudi zato dočakal tako visoko starost.
S svojo prisotnostjo kot ustanovni član bo
vedno zapisan v analih Prostovoljnega gasilskega društva Lučine. Kot podporni član mu

Foto: M. B.

Jakob Košir se je rodil na domačiji pri Mihu na Dolgih Njivah kot peti po vrsti
v družini s petnajstimi rojenimi otroki. Le devetim je bilo dano zares zaživeti.

90-letnik Jakob Košir
je večkrat pomagal, npr. z izdelavo lesenih
kosov pohištva.
Jakob ali Jokl, kot ga tudi kličejo, je našel
življenjsko sopotnico Francko v Brebovnici.
Po poroki leta 1958 sta se vselila v novo hišo,
kjer je bil en del že toliko dodelan, da sta bila
na svojem. Okna, vrata in drugo pohištvo je
izdelal sam. S skromnostjo in trdim delom sta
ustvarila topel dom za deset otrok, šest fantov
in štiri dekleta. Po njih imata 32 vnukov in šest
pravnukov. Otroci z družinami radi obiskujejo
rodni dom in skupna srečanja, na kar sta Jakob
in Francka še posebej ponosna. Cenita tudi
njihovo pripravljenost pomagati eden drugemu,
kar se je zelo dobro videlo pri gradnji hiš.
Milka Burnik

Blagoslov nove kapelice v Slugovi dolini

Zgradili so jo iz hvaležnosti Bogu
Konec avgusta so v Slugovi dolini pod Blegošem blagoslovili kapelico, posvečeno
Mariji Vnebovzeti. Dogodka se je udeležilo več kot 300 obiskovalcev iz bližnje
in daljne okolice, nekaj jih je iz Leskovice prišlo celo peš.

Foto: Lidija Razložnik

Kapelico so blagoslovili med mašo,
ki jo je vodil ljubljanski pomožni škof
dr. Franc Šuštar ob prisotnosti župnika
iz Leskovice, Jožeta Dolenca, kapucina
Pavla Koširja, župnikov Mateja Nastrana iz Škofje Loke, Matije Selana iz
Zasipa in Ivana Potrebuješa iz Kovorja
pri Tržiču ter nadškofijskega tajnika
Boštjana Prevca. Pomožni škof je v
pridigi zbrane med drugim spomnil na
pomen znamenj v vsakdanjem življenju
in jih spodbudil, da bi jih znali prepoznati
– tako znamenja, ki dajejo življenje, kot
tudi tista, ki ga uničujejo. Poudaril je, da
Kapelica v Slugovi dolini je bila blagoslovljena v ju- je nova kapelica znamenje vere in da je
bilejnem letu, ob 500-letnici posvetitve cerkve sv. Urha bila zgrajena iz hvaležnosti Bogu.
Zgradil jo je Drago Božnar skupaj
v Leskovici.

z družino in prijatelji. Pri gradnji sta mu bila v
veliko pomoč sin Janez in prijatelj Cene Božnar,
ki je Dragovo idejno zasnovo prenesel v načrt.
Kapelico, za katero so uporabili les iz bližnjega
gozda, za prekritje pa skril iz Železnikov, so
Božnarjevi pričeli graditi lani. »Kapelico sem
zgradil zaradi dane zaobljube ob sinovi bolezni
in za srečno vožnjo, saj sem kot avtoprevoznik
veliko na poti,« je pojasnil Drago Božnar, ki si
tako kot njegovi domači želi, da bi kapelica pod
Blegošem ljudi povezovala in utrjevala v veri ter
da bi se naključni obiskovalci in pohodniki radi
ustavili ob njej. Posebnost kapelice je njena zunanjost, saj je šeststranična in ima zvon. Notranjost
krasi slika Marije Vnebovzete, ki jo je upodobil
Tone Tušek iz Srednje vasi. Prav tak motiv se sicer
nahaja tudi v kapeli na Črnem Vrhu nad Polhovim
Gradcem, od koder izhaja Drago Božnar.
Po zaključeni slovesnosti, ki so jo sooblikovali
Božnarjevi domači in prijatelji ter Šentjanški jurjevalci, so pripravili še pogostitev z druženjem.
Lidija Razložnik
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Prvošolci

Tudi letošnja generacija med številčnejšimi

Foto: arhiv PŠ Lučine

Letošnja generacija prvošolcev je bila tako v Gorenji vasi kot tudi v Poljanah
ena izmed številčnejših v zadnjih letih. Na obeh šolah s podružnicami se je na
pot izobraževanja podalo 123 malčkov.

S sprejema prvošolcev v Lučinah
V Gorenji vasi so v prvi razred vpisali 60
učencev, na podružnični šoli v Lučinah pet, na
Sovodnju pa šest. Letošnja novost so brezplačni
učbeniki za učence prvega razreda.
Na obeh centralnih šolah in tudi podružnicah
so poskrbeli, da je bil prvi šolski dan poseben
tako za prvošolce kot tudi za njihove starše. V
Gorenji vasi sta prvošolce nagovorila ravnatelj
Izidor Selak in župan Milan Čadež. S pesmico
Mali modrijan so jih pozdravili učenci 2. razreda,
ogledali so si igro z naslovom Strah, po njej so
jih povabili na skupinsko fotografiranje in odhod

v razrede skupaj s starši.
»V uri, ki je bila namenjena samo prvošolčkom, so se
učenci spoznavali med seboj,
se učili pesmico in likovno
okrasili svojo jadrnico, saj
je bil slogan prvega šolskega
dne ‘Zajadrajmo skupaj v
svet znanja’,« je povedala
Jana Oblak.
Kako pa je bilo v Lučinah?
»Za bolj sproščen začetek je
meh harmonike raztegnil
Miha Božič. Sledila je krajša
lutkovna igrica z naslovom
Mavrična ribica, ki so jo
uprizorili učenci 4. razreda,
potem pa so se predstavili še
učenci 2., 3. in 5. razreda,« je
prvi šolski dan opisala Breda Gruden.

Prijazen in sproščen vstop v prvi razred

V Poljanah so prvošolce, 40 jih je, nagovorili
ravnateljica Metka Debeljak, urednica Radia
Sora Tanja Barašin in župan Milan Čadež.
»Prvošolci so si ogledali še lutkovno predstavo,
potem pa so jih učiteljice povabile v razrede.
S skokom v obroč so dobili rumeno rutko in
tako že postali pravi prvošolci,« je povedala
Debeljakova. V Javorjah sta 12 najmlajših
osnovnošolcev sprejela župan Milan Čadež in

ravnateljica Metka Debeljak. Župan jim je tako
kot drugod podaril slovensko zastavo. Iz rok
ravnateljice pa so prejeli cvetlico, ki bo cvetela
le, če jo bodo pravilno negovali – se pridno
učili, poslušali učiteljico in upoštevali pravila.
Nato so si ogledali predstavo Črkolandija. »V
učilnici so učence pričakali ptički, jaz pa sem
jim prebrala pravljico, ki govori prav o njih.
Vsak je izdelal svojega ptička in z njim okrasil
vrata učilnice. Zamenjal ga je za rumeno rutko
in tako res postal pravi prvošolec,« je prvi šolski
dan opisala učiteljica Maja Kokalj.

Poudarek na varnosti otrok v okolici šole

V Gorenji vasi je v letošnjem šolskem letu
na prvem mestu varnost otrok zaradi gradnje
nove športne dvorane. »Prometni režim pred
šolo se stalno spreminja, spremembe so sproti
objavljene na šolski spletni strani,« je pojasnila
Jana Rojc, pomočnica ravnatelja.
Prav tako je v Poljanah – vse je posvečeno
varnemu in inovativnemu učnemu okolju, za
kar se bodo trudili vsi zaposleni skupaj s starši
in širšo skupnostjo. Na zahodni strani šole so
namreč čez poletje urejali nov dovoz za šolarje,
s čimer bo za varnost učencev vozačev še bolje
posrbljeno. Ravnateljica Debeljakova je priznala,
da je gradnja zahtevala dobro organizacijo prometa v prvih šolskih dneh, a so bili hvaležni za
pomoč predstavnikom policije in ZŠAM Žiri.
Vsem prvošolcem in tudi drugim šolarjem
uredništvo Podblegaških novic želi uspešno in
varno šolsko leto, ki pa naj poleg novega znanja
prinese tudi veliko drugih radosti.
Lidija Razložnik

Iz PŠ Sovodenj

Spet med prijatelji

Foto: arhiv PŠ Sovodenj

Novo šolsko leto se je začelo prijazno, umirjeno in samo z mislijo na običajne
šolske obveznosti, kar v ne tako oddaljenih letih zaradi novogradenj, premikov
in sanacije ni bilo samoumevno.

Na Sovodnju smo sprejeli šest prvošolcev.
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Prvošolce so spremljali starši. Učenci
2. razreda so jim uprizorili predstavo o prijateljstvu Drevo hrast in jih prijazno sprejeli v
svojo bližino. Spoznavali so se skozi socialne
igre, potem pa izdelali še spretnostno igračo iz
embalaže – prijaznega delfina z ribico za lovljenje. Prvi dan sta kot običajno vse učence, še
posebej pa prvošolce in njihove starše, nagovorila ravnatelj Izidor Selak in župan Milan Čadež.
Obdarila sta jih z odsevnim jopičem in slovensko
zastavo. V drugem tednu smo imeli na obisku
policista Boštjana in dva policista pripravnika.
Z mlajšimi učenci so se pogovarjali o varnem
vključevanju v promet ter šolskih poteh po vasi,
ki so jih kasneje tudi skupaj prehodili.
V prvi razred je letos vstopilo šest učencev. Tako
je oddelek 1. in 2. razreda kombiniran (z 18 učenci),
oddelek z desetimi tretješolci je samostojen, še en
kombinirani oddelek pa sestavlja 16 učencev 4. in 5.
razreda. Letos je prvo leto, ko je prav v vse razrede
že vključena angleščina. Čeprav imajo učenci kar
veliko ur pouka dnevno, radi obiskujejo še interesne
dejavnosti s področja glasbe, športa, likovnega in
gledališkega ustvarjanja.
Milka Burnik

Iz OŠ Poljane

Druženje zaposlenih
v Lučinah

Ko šola znova zaživi

»Spet smo tu!« je odzvanjalo v mislih učencev v petek, 1. septembra, ko so se po
dvomesečnem oddihu spet znašli v šoli. Nekateri so pouk težko čakali, drugi se
ga niso preveč veselili. A kakor koli že, želimo si, da bi se v šoli vsi počutili dobro
ter se naučili pomembnih stvari. Še posebej pa to želimo našim prvošolčkom.

Čofotanje v morju

Drugošolci v Arboretumu Volčji Potok
Prvi šolski dan je matična šola pod svojo
streho sprejela 40 prvošolčkov, PŠ Javorje pa 12.
V spremstvu staršev so prvič kot osnovnošolci
prestopili šolski prag. Sprejeli in pozdravili so
jih ravnateljica, župan, predstavnica Radia Sora
in seveda njihove učiteljice. Župan jim je tradicionalno podaril slovenske zastave. Ogledali so
si predstavo Črkolandija, nato pa odšli v svoje
učilnice. Tam so jim učiteljice prebrale pravljico Ko gredo medvedki prvič v šolo, potem
pa so pobarvali vsak svojega medvedka. Sledil
je še ‘uradni’ sprejem: učiteljice so vsakemu
učencu čestitale ter mu podarile rumeno rutico.
Poleg tega so dobili tudi pismo, v katerem so
se skrivali čarobni kamenčki s posebno močjo
– preženejo namreč slabo voljo, skrbi in strah.
Pravijo, da res delujejo!

Petošolci so s poukom začeli že nekaj dni
pred vsemi ostalimi učenci, in sicer so v šoli v
naravi na Debelem rtiču lovili še zadnje poletne
dni in jih namenili različnim rečem, predvsem
pa učenju in izpopolnjevanju plavanja. Ogledali
so si tudi Luko Koper, spoznavali slovensko
obalo, veslali, raziskovali park … Rdeča nit
vseh dni so bile jutranja telovadba, popoldanske športne aktivnosti, manjkali pa niso niti
učenje, postiljanje postelj in urejanje sob ter
garderob.
Na začetku se je plavanje odvijalo v zunanjem bazenu, proti koncu pa zaradi slabšega
vremena tudi v notranjem. Ne glede na vreme
pa so vsi postali boljši plavalci in to pomeni,
da je šola v naravi uspela.

Sprehod po arboretumu

Drugošolci iz Poljan in Javorij so že 8. septembra imeli naravoslovni dan v Arboretumu
Volčji Potok, kjer so pridobivali nova znanja
o rastlinah – predvsem o drevesnih vrstah in
grmih, delno pa tudi o živalih, kar je bil glavni
cilj naravoslovnega dne. Nikakor se niso mogli
izogniti razstavam, ki so trenutno postavljene
v parku. Že ob sprehodu skozi drevored so se
čudili velikanom morskih globin, saj je v parku
razstavljenih več kot deset kitov v naravni
velikosti (najdaljši med njimi je meril skoraj
25 metrov). Videli so še pravljične junake in si
ogledali različne cvetlične razstave.
Bernarda Pintar

Nekaj dni pred začetkom novega šolskega
leta smo se zaposleni strokovni delavci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, okrog 60 nas je bilo,
zjutraj zbrali pred šolo. Po pozdravnih besedah
vodje Podružnične šole Lučine, kavi in sladkih
dobrotah smo se povzpeli na 934 metrov visoko
Sivko nad Lučinami. Delno nas je pot vodila po
delu občinskega pohodnega kroga.

Da bi bilo druženje še prijetnejše, smo se
pod vrhom razdelili v več naključno izbranih
skupin. Vsaka skupina je najprej sestavila sliko,
ki je predstavljala značilnost Lučin. Zaposlene
v Lučinah smo izbrale različne dejavnosti, od
šolstva, kmetijstva, gozdarstva, gasilstva, gostinstva, športa do čebelarstva. V nadaljevanju je
vsaka skupina celo sliko sestavila iz naravnih
materialov, ki so jih udeleženci nabirali po poti
do Sivke. Na dano temo so zapeli pesem, ki so
jo sami sestavili ali pobrskali po zakladnici slo
venskih pesmi. Vse skupine so se zelo domiselno in izvirno predstavile. Z vrha Sivke se je zelo
dobro videlo po Škofjeloškem in Polhograjskem
hribovju, v ozadju so se kazali vrhovi Julijskih
Alp. Dan smo zaključili pred šolo.
Podobno druženje smo v soboto, 9. septembra, izpeljali še za preostali del kolektiva: vzgojiteljice, kuharice, čistilke, hišnika in
upravno-računovodsko službo.
Obe druženji sta potekali v prijetnem
vzdušju. Dovolj časa je bilo za pogovor, izmenjavo mnenj in razgledovanje po krajih, od koder
otroci hodijo v šolo.
Martina Jelovčan

16. GHD Lučine

Novost – povorka vozil skozi Gorenjo vas
Foto: spletna stran organizatorja

Drugi avgustovski konec tedna se je odvila 16. gorsko-hitrostna dirka GHD
Lučine 2017. Mednarodni dogodek, ki privabi gledalce od blizu in daleč, že
šesto leto zapored organizira AMD Zvezda iz Ljubljane ob podpori naše občine
in številnih sponzorjev.

Tokrat so na petek pred dirko, 11.
avgusta, kot novost ob dirkalnem
prazniku pripravili povorko vozil.
Nastopajoči so se s tekmovalnimi vozili
zapeljali od Todraža do Gorenje vasi,
kjer so se ustavili pred občinsko stavbo.
Med spremljevalnim programom so
si obiskovalci lahko pobliže ogledali
avtomobile in se pogovorili z vozniki ter
posneli kakšno fotografijo za spomin.
V soboto je potekal uradni kvalifikacijski trening, na katerem je
nastopilo 86 dirkačev iz sedmih
evropskih držav. Najhitrejši je bil
Italijan Federico Liber z vozilom
Gloria C8P EVO. Prvi je bil tudi
na tekmi naslednjega dne, na drugo

mesto v skupni razvrstitvi se je uvrstil Italijan
Alessandro Tinaburri, na tretjem mestu pa je
pristal Madžar Laszlo Szasz, ki sicer vozi za
hrvaški moto klub. Najboljši Slovenec je bil
Vladimir Stankovič na sedmem mestu.
Dirka v Lučinah je štela tudi za slovensko
državno prvenstvo. Z vozilom Honda Civic je
zmagal Aleš Prek, drugi je bil Luka Likovič
z BMW-jem, tretji pa Milan Bubnič z lancio.
Avstrijec Karl Schagerl je postavil rekord
med turnimi avtomobili najprej na sobotnem
treningu, nato pa še na nedeljski dirki. Nastopilo
je tudi pet voznic. Tudi letos so organizirali
dobrodelne ‘taksi’ vožnje z dirkalniki. Obisko
valci so se lahko popeljali z posameznimi tekmovalci v njihovih vozilih in doživeli čar tega
adrenalinskega športa. Izkupiček prispevkov za
te vožnje je šel v dobrodelni namen za akcijo
Podarimo dirkaški nasmeh. Organizatorji so
bili z obiskom zadovoljni in že napovedujejo
GHD Lučine 2018.
Jure Ferlan
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Zlata maturantka: Saša Slabe

»Sproščeno zrem novim izzivom naproti!«
Posebnih priprav na maturo ni imela, saj kot
pravi, je matura rezultat dela vseh štirih let, zelo
pomembno je sprotno delo. Nanjo se je začela
pripravljati konec aprila s ponavljanjem snovi.
»Pri strokovnih predmetih se je snov vseskozi
povezovala in nadgrajevala, tako da mi učenje
ni vzelo toliko časa. Teden pred maturo je bil
v šoli teden intenzivnih priprav na maturo,
priložnost za razjasnitev zadnjih nejasnosti.«
Obvezni del poklicne mature je bil sestavljen iz
slovenskega jezika, laboratorijske biomedicine
in dveh praktičnih predmetov, tj. hematologije
in biokemije ter dveh izbirnih predmetov, tj.
angleškega jezika in matematike. »Odločila
sem se za matematiko. Glede na to, da sem si
želela vpisa na univerzitetni študij, sem opravila
še izpit iz predmeta splošne mature oziroma
petega predmeta, ki je bila v mojem primeru
kemija,« pojasnjuje Saša. Najmanj navdušena je
bila nad temo eseja pri slovenskem jeziku. »Ni
mi preveč ustrezala. Bila sem precej nervozna,
zato se mi je zdelo, da moje pisanje nima rdeče
niti. Očitno me je občutek varal.«
Največ časa je namenila učenju slovenskega
jezika, predvsem književnosti. Prizna, da ji
v štirih letih ni posvetila zadosti pozornosti,
tudi vsebina ji ni bila preveč blizu. Bolj je bila
navdušena nad ostalimi predmeti – najbolj ji je
bila všeč matematika.

Praksa je sestavni del pouka

Opravljajo jo tako v šolskih kot zunanjih
laboratorijih. V drugem in tretjem letniku so
prakso opravljali v zunanjih laboratorijih: v
drugem je dvotedensko prakso s področja mik-

robiologije opravljala na Nacionalnem inštitutu
za biologijo na oddelku za biotehnologijo in
sistemsko biologijo, v tretjem letniku pa v
Laboratoriju za analitiko telesnih tekočin na
Infekcijski kliniki v Ljubljani. V četrtem letniku
je tri tedne preživela v Rigi, v največjem zasebnem laboratoriju v Latviji. »Teorija je ključnega
pomena za samo delo, a je praksa najboljši del.
Med praktičnim poukom v šoli smo se učili
predvsem osnovne ročne postopke, ki se dandanes v boljše opremljenih ustanovah ne uporabljajo več. Na zunanji praksi lahko resnično
spoznaš delo sodobnega laboratorija, ki v
veliki meri temelji na analizatorjih in različnih
aparatih, veliko pa je tudi računalniškega dela.
Seveda ostajajo področja, kot sta npr. mikrobiologija in histologija, kjer je ročno delo dobro
izurjenega laboratorijskega delavca še vedno
nepogrešljivo,« opisuje najljubši del šolanja.
Ponosna je tudi na tekmovanja: v štirih letih
je zbrala 16 bronastih in pet zlatih priznanj.
»Najbolj sem ponosna na 1. mesto na državnem
tekmovanju iz kemije v 1. letniku in 1. mesto na
državnem tekmovanju iz znanja matematike v 4.
letniku,« še pove. Dobre rezultate je dosegla na
področju kemije, matematike, logike in znanja
o sladkorni bolezni.

Na Ljubljano se je navadila

Med šolanjem je živela v dijaškem domu.
Prizna, da je bilo od začetka težko, potem pa se
je navadila. Kot pravi, je ena izmed najbolj pozitivnih stvari ta, da je vse na dosegu roke. Malo
manj prijetni pa sta jutranja megla in poletna
vročina. »Če bi izbirala še enkrat, bi se ponovno

Javorski dnevi veselja in iger

Tudi letos smo se javorski animatorji združili in izvedli tridnevno druženje
z otroki, ki smo ga začeli 16. avgusta. Prvi dan smo preživeli v Javorjah, kjer
smo kuhali in ustvarjali. Naslednji dan smo se skupinsko odpravili na Grebljico,
kjer smo se najprej pozabavali z majhno orientacijo po skupinah, druženje pa
nadaljevali s pestrimi vodnimi igrami. Zadnji dan smo odšli na Goro, kjer so
nam skavti pripravili zanimive postaje in nam prikazali, kaj vse počnejo. Na
koncu smo na ognju sami spekli hrenovke. Oratorij smo zaključili s sveto mašo
v cerkvi Marijinega vnebovzetja.
Lea Potočnik
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Foto: osebni arhiv Saše Slabe

Saša Slabe iz Kopačnice je šolanje na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana, program tehnik laboratorijske biomedicine, zaključila
z odliko. Na poklicni maturi je osvojila vseh 23 točk. Takega rezultata ni
pričakovala, a je bila naziva zlate maturantke in osvojenih točk zelo vesela.
Oktobra bo postala študentka Fakultete za farmacijo v Ljubljani, smer Laboratorijska biomedicina.

Zlata maturantka Saša Slabe
odločila za dijaški dom, saj sem spoznala super
prijatelje in postala veliko bolj samostojna.«
Prosti čas, kar ga ji je ostalo, je preživela s
prijatelji, se udeleževala različnih neformalnih
izobraževanj in raziskovala Ljubljano.
Laboratorijska biomedicina jo je tako
navdušila, da bo študij nadaljevala v tej smeri,
glede zaposlitve pa se ne želi preveč omejevati,
čeprav jo vleče tudi v raziskovalne vode.
Lidija Razložnik

O zlatih maturantih
tudi v prihodnjih številkah
Saša Slabe je le ena od zlatih maturantov v
naši občini. V naslednjih številkah boste lahko
prebrali več o še drugih zlatih maturantih,
ki so več kot odlično zaključili srednješolsko
izobraževanje in se v tem času že pripravljajo
na študentsko življenje.

Oktobra vrhunec praznovanja z misijonom

26. maja je minilo 500 let od posvetitve cerkve sv. Urha v Leskovici.
Že junija so v Leskovici pripravili niz različnih dogodkov, osrednji je
bila slavnostna maša ob 500-letnici 18. junija letos. Vrhunec bo oktobra z
misijonom, ki ga v fari ponovno
pripravljajo po 23 letih. Misijon
bo med 6. in 15. oktobrom vodil
kapucin Joško Smukavec. Začel
se bo s slavnostno sveto mašo
6. oktobra ob 18. uri.
Med drugim v četrtek, 12.
oktobra, pripravljajo molilni dan,
petek, 13. oktobra, bo postni
dan, sobota, 14. oktobra, pa je
namenjena družinskemu oratoriju
in oratorijskemu pikniku. Zaključek
misijona bo v nedeljo, 15. oktobra,
s sveto mašo, kulturnim progra- Logotip praznovanja 500-letnice
mom in zaključnim piknikom za posvetitve leskovške cerkve nosi
vse sodelujoče. Več na www. vabilo: pridi in poglej!
zupnija-leskovica.si.
P. N.

Tekmovanje za mladega gospodarja

Mladi gospodar 2017 je Jakob Dolinar
Dogodek že tradicionalno organizirata Časopisno-založniška družba
Kmečki glas in tednik Kmečki glas. Tokratnega se je Jakob Dolinar
(prijavila ga je kmetijska svetovalka Vanja Bajt Frelih) udeležil prvič. Na
teoretični del tekmovanja se je pripravljal mesec dni. »Razpisane teme so
bile dokaj zanimive, tako da ni bilo težav pri prebiranju in učenju. Ker
praktični del ni bil znan vnaprej, sem se pripravljal le na teoretičnega,« je
povedal. Slednji je bil sestavljen iz poznavanja predelave mleka, izdelave
suhomesnatih izdelkov in piva ter poznavanja rastlinstva in živalstva
Triglavskega narodnega parka. V praktičnem delu so se tekmovalci
pomerili v pripravi jabolčnega zavitka, napihovanju blazine v obliki laboda
in opasovanju štirih kravjih zvoncev. Če se je pri teoretičnem znanju dobro
odrezal, kar se je pokazalo kot prednost, pa je pri praktičnem delu imel
nekaj težav. Pojasnil je, da so bile igre zabavne, le pri pripravi zavitka je
imel nekoliko treme in strahu.
Jakob Dolinar, ki je domačo hribovsko kmetijo na 700 metrih nadmorske višine prevzel pri 25 letih, je bil zmage zelo vesel, hkrati pa je bila tudi
veliko presenečenje, saj je ni pričakoval. »Izbor sem spremljal že pretekla

Foto: arhiv Kmečkega glasa

Tekmovanje za naziv mlade kmetice in mladega gospodarja
2017 je letos potekalo v Gorjah pri Bledu. Udeležilo se ga je
16 tekmovalcev, med njimi Jakob Dolinar iz Stare Oselice,
ki je zbral najvišje število točk.

Jakob Dolinar (spodaj desno) si je letos prislužil naziv mladi gospodar.
leta, tako da mi je v čast nositi ta naziv. Prinaša tudi nekaj odgovornosti, a v
tem vidim tudi dobro promocijo za našo kmetijo in kmetijstvo nasploh.«

Ukvarjajo se s pridelavo in predelavo mleka

Srečanje rodbine Jelovčan na Jelovici

Prišlo je 130 potomcev
Frančiške in Jerneja Jelovčana

Foto: Tomaž Sokol

»Kaj pa, če bi organizirali srečanje vseh naših sorodnikov?«
se je podilo po glavi Milana Jelovčana. Kmalu zatem so
se na sestankih začeli zbirati vnuki Frančiške in Jerneja
Jelovčana in pripravljali dogodek za vse njune potomce.

Kmetija Dolinarjevih, ki je pretežno usmerjena v živinorejo, se
razprostira na 57 hektarjih, od tega je 27 hektarjev travnikov, ostalo je
gozd. Jakobu pri delu priskočita na pomoč mama Danica in oče Zvonko,
saj sam ne bi zmogel vsega. »Časa je vedno premalo, dela pa preveč,«
pove mladi gospodar, ki ugotavlja, da mu pri delu na kmetiji koristi
vsako pridobljeno znanje.
Glavna panoga je prireja mleka, ki ga nekaj oddajo na Sovodenj, ostalo
pa predelajo v različne mlečne izdelke: sir, skuto, jogurte, maslo ... Vse
prodajo na domu. Poleg prostora za predelavo mleka in zorilnice sirov imajo
na kmetiji tudi prodajalno z degustacijskim prostorom. Mladi gospodar, sicer
inženir kmetijstva, ki je zaključil tudi Višjo šolo živilstva in prehrane, si želi,
da bi tudi v prihodnosti proizvajal kakovostno mleko krav, ki so večino časa
na paši, ter iz mleka izdeloval kakovostne in okusne mlečne izdelke.
Lidija Razložnik

Več kot sto članov družine Jelovčan je prišlo na srečanje rodbine na Jelovico.
Frančiška in Jernej sta imela veliko družino z 11 otroki. Na praznovanju 60. obletnice njunega skupnega življenja leta 1985 je bilo 40 sorodnikov, danes pa nas je že skoraj 130. Na srečanju smo imeli priložnost
spoznati skoraj vse.
Na sončno nedeljo 18. junija smo se najprej zbrali v cerkvi sv. Jedrt v
Čabračah. Izbira cerkve ni bila naključna; tu je njuna družina hodila k sveti
maši, Jernej in sin Francelj pa sta bila cerkvena ključarja. Prav za sveto mašo
se je oblikoval celo pevski zbor pod vodstvom Martine Pišljar. Daritev je
bila tako obogatena s štiriglasnim petjem in zvoki trobil. Po koncu smo se
odpravili na Jelovico, kjer sta z družino živela Jernej in Frančiška. Tamkajšnji
domači so pod streho svojega kozolca pogumno sprejeli več kot sto gostov.
Ob okusni hrani smo imeli priložnost spoznati vse še nepoznane sorodnike
in obujati spomine z že poznanimi. Srečanje so popestrili zvoki harmonike,
ples in petje. Milan Jelovčan je srečanje pozno popoldne lepo zaključil z
besedami: »Naj bo prihodnost družine Jelovčan, ne glede na to, kakšen
priimek imate danes ali ga boste imele v prihodnosti, in vseh, ki ste se in ki
se še boste tej družini pridružili, kljub mnogim težavam in naporom, ki nas
čakajo tudi v bodoče, svetla in blagoslovljena.«
Teja Kavčič
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Zaključek Pokala polanskih puklov

Za konec muhast vzpon na Blegoš

Zmagovalci po kategorijah na Blegošu prejmejo kraške kitare – pršute
Kot je povedal Niko Stržinar iz ŠDMH, je
bil vzpon na Blegoš najbolj moker kolesarski
praznik doslej. Kljub slabšemu vremenu se je
13-kilometrske proge lotilo 88 tekmovalcev.
Zadnja leta ni več omejitve glede izbire kolesa,
vendar so gorska najbolj primerna za teren, saj
je proga večji del neasfaltirana.

Memorial Lojzeta Oblaka

»Letos je Blegoš prvič minil brez našega
kolega Lojzeta Oblaka, ki se je lani novembra
smrtno ponesrečil na kolesu. Lojze je bil glavni
pobudnik vzpona na Blegoš pa tudi mnogih
drugih športno-rekreativnih prireditev. V
spomin nanj je letošnji Blegoš tako veljal tudi
kot memorial Lojzeta Oblaka. Minuta molka
pred podelitvijo nagrad je tako obudila marsikateri spomin na jeklenega Lojzeta,« je povedal
Stržinar. Ob tej priložnosti sta se dirke udeležila
tudi oba Lojzetova sinova in vnukinja.
Vzpon na Blegoš je vedno zaključno dejanje Pokala polanskih puklov. »Letos se je
izkazalo, da mirno nabiranje točk, ne nujno
povsem pri najboljših, lahko na koncu prinese
veliko osebnega zadovoljstva in motivacije za
naprej. Pač pomemben vidik je biti udeležen
na čim več vzponih in pridno nabirati točke.«
Zmagovalca letošnjega Blegoša sta znani imeni kolesarske srenje. Luka Tavčar je zmagal
že tretjič zapored, Tanja Žakelj pa je v roke v
vseh teh letih dobila že ducat kraških pršutov.
V Pokalu polanskih puklov sta bila tako letos
skupno na vseh petih puklih najboljša Luka
Tavčar in Valerija Mrak.
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Puklov se je lotilo kar 250 kolesarjev

»V celi sezoni je v pokalu sodelovalo več
kot 250 različnih kolesarjev, devet jih je bilo
celo takšnih, ki so ‘brcali’ v breg na vseh petih
puklih,« je ob koncu pokala še povedal Stržinar
in dodal, da so občinski prvaki letos postali
Hana Oblak, Simon Alič, Aleš Hren in Tomaž
Trček. Organizatorji so letos prvič izpeljali t. i.
motivacijsko akcijo – zbiranje vpisov z vzponi
za blegoške trme. Akcija je trajala poskusno
le dva meseca, a naletela na pozitiven odziv.
»Preko 20 kolesarjev se lahko pohvali z
nazivom blegoška trma, kar nekaj pa je bilo
takih, ki so v dveh mesecih s kolesom obiskali
Blegoš več kot desetkrat.« Organizatorji pokala
so zadovoljni. Kot je dejal Stržinar, če jim je
kljub slabemu vremenu znova uspelo pripraviti
izredno lep kolesarski dogodek na Blegošu, si
ne upajo predstavljati, kaj jih čaka naslednje
leto, ko bo, vsaj upajo, ob neprimerno boljših
vremenskih pogojih, na vrsti že 20., jubilejna
izvedba dirke.

Pukli 2017

Stari vrh, 15. julij: Najhitrejša na dirki v
organizaciji ŠD Poljane sta bila kolesarja Dean
Bratuš (MBK SportR.si), in Maja Škrlj (IZVIR
VIPAVA). Tekmovalo je kar 131 kolesarjev iz
vse Slovenije in tudi Italije. Najstarejši tekmovalec je bil 86-letni Adolf Križnar iz Žirov,
ki je za pot do Starega vrha potreboval dobro
uro, najstarejša tekmovalka pa Dragica Habjan
iz Zminca. Organizatorji so nagradili tudi tri
najboljše ekipe. Prvo mesto je osvojila ekipa
KD Brda Dobrovo, drugo ŠD BAM.BI in tretje
ŠD KoLOKA.
Pasja ravan, 23. julij: Dirko je pripravilo
Športno društvo Špik Lučine. Sodelovalo je 71
moških in šest žensk, skupno 77 udeležencev.
V moški konkurenci je zmagal Andrej Draksler
(ŠD KoLOKA), v ženski konkurenci pa Ajda
Opeka iz KD Branik Maribor.
Javorč, 19. avgust: Tretjo dirko na Javorč,
ki se je je udeležilo 60 tekmovalcev (56 moških
in štiri ženske), je pripravilo Športno društvo
Sv. Urban. Med moškimi tekmovalci je zmagal
komaj 17-letni David Čadež (KK Kranj), med
ženskami pa Valerija Mrak (ŠD KoLOKA).
Lubnik, 10. september: Najhitrejši na
dirki v organizaciji ŠZ Škofja Loka je bil Jani
Prešeren (BVG Gulč BTS Company), v ženski
konkurenci pa Tamara Grm. Vsi rezultati
posameznih dirk so na voljo na spletni strani
www.sdmh.si.
Kristina Z. Božič

Foto: Arne Istenič, ŠDMH

Foto: Arne Istenič, ŠDMH

Pokal polanskih puklov je bil letos, za razliko od prejšnjih let, odprt za vse kolesarje, dodali so še eno žensko kategorijo. Zbiralci ‘puklov’ so morali že petič
zapored osvojiti Stari vrh, Pasjo ravan, Javorč, Lubnik in Blegoš, s katerim so
17. septembra sklenili tekmovalno sezono. Med dekleti je slavila Valerija Mrak,
med fanti pa Luka Tavčar.

Z vzponom na Blegoš, s katerim so se spomnili
Lojzeta Oblaka, se je končala letošnja sezona
puklov. Kolesarila sta tudi Lojzetova vnukinja
Hana Oblak (levo) in Lojzetov sin Matej Oblak
(desno).

Rekreacija v Gorenji vasi
ŠD Partizan Gorenja vas tudi v
letošnjem letu organizira vodene vadbe
v prostorih OŠ Ivana Tavčarja. Izbirate
lahko med aerobiko, vadbo za starejše,
pilatesom in zumbo. Za lažjo odločitev,
katero aktivnost izbrati, društvo organizira teden odprtih vrat, ki bo med 2.
in 5. oktobrom. Dodatne informacije so
na voljo po e-pošti na naslovu: vodene.
vadbe.gv@gmail.com.
L. R.

Vrsta vadbe
Aerobika
Vadba za starejše
Pilates
Zumba

Dan in ura
ponedeljek ob 19. uri
torek ob 20.30
sreda ob 19. uri
ponedeljek ob 18. uri
torek ob 18.30
četrtek ob 17.30 in 18.30
ponedeljek ob 20. uri
torek ob 19.30

Začetek
2. oktober
3. oktober
4. oktober
2. oktober
3. oktober
5. oktober
2. oktober
3. oktober

Kam septembra in oktobra?

• 24. september ob 9. uri: Lovski pohod. Zbirno mesto na parkirišču Preval –
Grebljica. Info: Janez Šturm, tel. št. 040/190-701. Organizira TD Stari vrh.
• 28. september od 17. do 20. ure: Brezplačna delavnica: Uporaba
pametnega telefona v Šubičevi hiši. Dodatne informacije in obvezne prijave
do 27. septembra pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477-640 ali po e-pošti
apolonija@zavodo.org. Organizirajo Večgeneracijski center Gorenjske,
Zavod O in Šubičeva hiša.
• 30. september od 10. do 13. ure: Brezplačna delavnica: Izdelava okrasne
blazine v tehniki batik v Šubičevi hiši. Dodatne informacije in obvezne
prijave do 27. septembra pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477-640 ali
po e-pošti apolonija@zavodo.org. Organizirajo Večgeneracijski center
Gorenjske, Zavod O in Šubičeva hiša.
• 30. september od 13. ure dalje: 2. igre Škoda me je za u mest ob
Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Dodatne informacije in prijave ekip do
25. septembra pri Klemenu Mezegu na tel. št. 040/352-114 ali po e-pošti
dpmloka@gmail.com. Organizira DPM Škofja Loka.
• 30. september ob 17. uri: Turnir za 2. pokal Rupnikove trnjave v Gostilni Pr'
Sedmic. Dodatne informacije in prijave do 27. septembra v Gostilni Pr' Sedmic.
• Oktober, ob četrtkih, od 19. do 20.45: Joga v vsakdanjem življenju v
prostorih KGZ Gorenja vas. Dodatne informacije in prijave pri Manci Mlinar
na tel. št. 041/574-796 ali po e-pošti polerinamm@gmail.com. Organizira
Pole dance studio Polerina.
• Oktober, ob sredah, od 17. do 18.10, in petkih, od 16.30 do 17.40: Tečaj
plesa ob drogu – otroci od 6. do 15. leta starosti v prostorih KGZ Gorenja
vas. Dodatne informacije in prijave pri Manci Mlinar na tel. št. 041/574-796 ali
po e-pošti polerinamm@gmail.com. Organizira Pole dance studio Polerina.
• Oktober, ob sredah, od 18.30 do 19.45 in od 20. do 21.15: Tečaj plesa
ob drogu – odrasli v prostorih KGZ Gorenja vas. Dodatne informacije in
prijave pri Manci Mlinar na tel. št. 041/574-796 ali po e-pošti polerinamm@
gmail.com. Organizira Pole dance studio Polerina.
• Oktober, ob petkih od 17.45 do 19. ure in od 19. do 20.15 ure: Tečaj plesa
ob drogu – odrasli v prostorih KGZ Gorenja vas. Dodatne informacije in
prijave pri Manci Mlinar na telefonski številki 041/574-796 ali po e-pošti
polerinamm@gmail.com. Organizira Pole dance studio Polerina.
• 1. oktober ob 11. uri: Kosilo za starejše in invalide v Lučinah. Organizira
RKS KO Gorenja vas.
• 2. oktober: Pravljična urica v prostorih krajevne knjižnice Gorenja vas
(Sokolski dom). Več na www.knjiznicaskofjaloka.si. Organizira Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 5. oktober med 16. in 17. uro: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira RKS
KO Gorenja vas.

• 5. oktober od 17. do 20. ure: brezplačna delavnica Uporaba pametnega
telefona v Šubičevi hiši. Dodatne informacije in obvezne prijave do 27.
septembra pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477-640 ali po e-pošti
apolonija@zavodo.org. Organizirajo Večgeneracijski center Gorenjske,
Zavod O in Šubičeva hiša.
• 6. oktober: Pravljična urica v prostorih krajevne knjižnice Poljane. Več na
www.knjiznicaskofjaloka.si. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 6. oktober ob 19. uri: Predstavitev alpinistične šole v prostorih OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Organizira PD Cempin.
• 7. oktober ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 7. oktober: Pravljična urica v prostorih Izposojevalne enote Sovodenj. Več na
www.knjiznicaskofjaloka.si. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 7. oktober od 10. do 13. ure: Delavnica: Izdelava okrasne blazine v
tehniki batik v Šubičevi hiši. Dodatne informacije in obvezne prijave do
27. septembra pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477-640 ali po e-pošti
apolonija@zavodo.org. Organizirajo Večgeneracijski center Gorenjske,
Zavod O in Šubičeva hiša.
• 8. oktober ob 9. uri: Kostanjev pohod skozi Zalo. Dodatne informacije na
voljo pri Luciji Kavčič na tel. št. 031/693-731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 8. oktober ob 11. uri: Kosilo za starejše in invalide v Stari Oselici.
Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 14. oktober od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na
trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 16. oktober: Ustvarjalna delavnica v prostorih krajevne knjižnice Gorenja
vas (Sokolski dom). Več na www.knjiznicaskofjaloka.si. Organizira Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 20. oktober od 14. do 19. ure: Dan odprtih vrat z odprtjem fotografske
razstave portretov udeležencev in mini blokovim sejmom v MDC Blok
Škofja Loka. Organizira MDC Blok.
• 20. oktober: Ustvarjalna delavnica v prostorih veroučne učilnice v
Poljanah. Več na www.knjiznicaskofjaloka.si. Organizira Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja Loka.
• 21. oktober: Ustvarjalna delavnica v prostorih Izposojevalne enote
Sovodenj. Več na www.knjiznicaskofjaloka.si. Organizira Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja Loka.
• 21. oktober od 10. do 13. ure: Delavnica: Izdelava okrasne blazine v tehniki
batik v Šubičevi hiši. Dodatne informacije in obvezne prijave do 27. septembra
pri Apoloniji Kandus na tel. št. 040/477-640 ali po e-pošti apolonija@zavodo.
org. Organizirajo Večgeneracijski center Gorenjske, Zavod O in Šubičeva hiša.
• 21. oktober ob 20. uri: Koncert Francetovih orgličarjev Zaigrajte orglice
z gosti. Kulturni dom Železniki. Organizirajo Francetovi orgličarji.
• 28. oktober ob 20. uri: Koncert Fantov z vseh vetrov v KUD Poljane.
Organizira PGD Poljane.

»Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«

PGD
Hotavlje
Javorje
Sovodenj

KDAJ?
7. oktober
15. oktober
22. oktober
od 8. do 12. ure
		
GPO Gorenja 21. oktober
vas - Poljane		

pojasnili na GZS, je posvet posvečen problematiki
intervencijskih in dovoznih poti za gasilska vozila.
Dogodke na območju naše občine (zbrane do
zaključka redakcije) si lahko ogledate v spodnji
tabeli, več informacij je na spletnih straneh gasilskih društev, ki skupaj z Občinskim gasilskim
poveljstvom Občine Gorenja vas - Poljane vabijo,
da se organiziranih aktivnosti občani udeležijo
v čim večjem številu ter na tak način podprete
njihovo prostovoljno delo.
Lidija Razložnik

KAJ?
gasilska vaja članic
dan odprtih vrat
dan odprtih vrat, pregled gasilnikov
in možnost nakup le-teh,prikaz vaje,
AED
gasilska vaja članov
s postrojem enot

KJE?
območje PGD Hotavelj
gasilski dom Javorje
gasilski dom Sovodenj
območje PGD Javorje

Foto: http://www.gasilec.net

To je geslo letošnjega meseca požarne varnosti, ki ga organizirajo Gasilska zveza Slovenije,
Uprava RS za zaščito in reševanje ter Slovensko
združenje za požarno varnost. Tokrat bodo v
oktobru več pozornosti namenili intervencijskim
potem in površinam za gasilce.
Že 27. septembra bo v Škofji Loki posvet Intervencijske poti in površine za gasilce, ki je namenjen
predstavnikom gasilskih zvez ter drugim, ki delajo
na področju požarne varnosti in preventive ter bodo
nosilci aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Kot so

Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti.
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Fotografije meseca: kosmatinec in ‘gobar’ na obisku
V prejšnji številki smo vas povabili, da z nami delite kakšno fotografijo
poletnih doživetij. Upali smo, da prispe vsaj kakšna, pa ni. A tudi spodnje
fotografije utegnejo biti prav zanimive. Prve je po obisku ‘kosmatinca’
poslala Marjanca Bogataj, ki je zraven pripisala:
Pošiljam vam fotografije travnatih bal, ki jih je raztrgal medved. Fotografije so bile posnete 12. avgusta. Bale so bile zložene na travniku, ki
se nahaja na robu gozda blizu poti, ki vodi do čistilne naprave na Dolenji
Dobravi. Bale si je ogledal tudi krajevni lovec in potrdil, da jih je raztrgal
medved.
Že res, da je v naših krajih tovrstnih prebivalcev gozda največ, kadar
rastejo gobe, a fotografije so nastale sredi avgusta. Zato nikar s strahom
v gozd, z opreznostjo in po pameti pa vsekakor!
Kar je v teh dneh storil tudi Boštjan Peternel, ki pa je, kot je zapisala
žena Urša, ki nam je tudi poslala fotografijo, »v gobarski evforiji srečal
gobarja v preobleki«.

Raztrgane travnate bale po obisku medveda na Dobravi

Gobar v preobleki

on D A J E
M O Č , DA
ODPUSTIŠ

Odtis medvedove šape na bali sena

Koncert SLOVENSKO - DALMATINSKI
VEČER, GORENJA VAS,
Sokolski dom – sobota,
14. oktober 2017, ob 18. uri
Nastopili bodo:
citrarka Tanja Zajc Zupan,
Klapa Semikantá,
pevka Teja Saksida.
Večer bo vodila Tanjina hči Ana. Mili zvoki
citer se bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo preplet vseh
nastopajočih in točka, ko Tanja in Ana
poslušalce popeljeta v čudovito melodijo
in besede iz filma Cvetje v jeseni – Ana
interpretira odlomek iz filma, ko Janez
zaprosi Meto za roko.

PRODAJA VSTOPNIC: GOSTILNA PR’ SEDMIC, TURIZEM ŠKOFJA
LOKA, TUR. DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA, DRUŠTVA UPOKOJENCEV,
TURISTIČNA, KULTURNA IN DRUGA DRUŠTVA.
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ODVISNOSTI,

petek ob 19.00
6.10. 13.10. 20.10. 27.10.
3.11. 10.11. 17.11. 2017

Kraj:

Kulturni dom
Poljane nad Škofjo Loko

OSVOBODI

STRaHOV,
DA VESELJE,

POVRNE

UPANJE IN

T I D A , DA

varstvo otrok

zagotovljeno

ZAŽIVIŠ NA

POLNO

http://zupnija-poljane.rkc.si/
https://www.facebook.com/pridiinpoglej/

Organizira:

Župnija Poljane
nad Šk. Loko

VSTOP PROST

