Podblega{ke
novice

letnik 22, številka 4
maj 2018

GLASILO OBČINE
GORENJA VAS
- POLJANE

• Pridobili dovoljenje za uporabo vodnega vira v Kopačnici
• V vrtcu tudi letos ne bodo mogli sprejeti vseh otrok
• Prvič letos uradno po kolesarskem in pohodnem krogu občine
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Iz županovega
dnevnika
• 4. 4. – Na
sestanku Sveta
Gorenjskih leka
rn, kjer smo člani
potrdili polmili
jonsko investicijo
za novo lekarno
v Gorenji vasi. Z
deli se bo pričelo
v drugi polovici
letošnjega leta.
• 4. 4. – Na obisku je bil g. Josef Lang,
predsednik evropskega združenja pasijon
skih mest Europassion s sodelavci.
• 6. 4. – Na odprtju nove tovarne Poly
com v Dobju. Pohvala in zahvala lastniko
ma Iztoku in Igorju Stanoniku za tako velik
korak in pomemben gospodarski prispevek
k razvoju Poljanske doline.
• 12. 4. – Na sestanku s predsedniki kra
jevnih skupnosti. Največ (kot vedno) smo
govorili o cestni problematiki in visokih
stroških zimske službe.
• 13. 4. – Na občnem zboru Turističnega
društva Stari vrh. Obisk je bil odličen.
Glavno prireditev, Dan oglarjev v avgustu,
bi radi še obogatili.
• 14. 4. – Na razglasitvi najbolj prijazne
občine Turistične izvidnice časopisa Svet24.
Razveselili smo se najvišje nagrade, kar
nam daje spodbudo za naprej.
• 19. 4. – Na drugem letošnjem srečanju
Zgodovinskega društva Rapalska meja, kjer
smo si v dolini Tolminke in na planini Polog
ogledali ostaline soške fronte, italijanske
vojaške utrdbe ter cerkev na Javorci.

Stik z županom

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini,
se prej najavite pri tajnici na telefonsko številko
04/51-83-100 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.
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Uvodnik

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!
V številki, ki je pred vami, se je razbohotilo
ničkoliko aktivnosti, s katerimi smo vstopili v
letošnjo pomlad: prvič smo uradno prehodili
del pohodnega kroga, vrteli pedala na uradnem
odprtju kolesarske sezone, se veselili brstenja
na pohodu skozi Zalo, pa tudi čistili in urejali
kraje pod Blegošem.
Kot mladi popki so vzbrsteli obletnice, pra
znovanja in dosežki, ki tudi ne ostajajo neopaženi:
pišemo o 70-letnici lučinskih gasilcev, petletnici
Moške vokalne skupine Pozdrav … Z regijskega
tekmovanja folklornih skupin v Mengšu so se
Žirovskovrharji vrnili srebrni!
Mladi glasbeniki so nastopili na državnih
in mednarodnih tekmovanjih in posegali po
najboljših mestih. Tudi športniki, matematiki,

fiziki … posegajo po lepih uvrstitvah, o čemer
nas z obeh šol redno obveščajo.
Četudi je šele pomlad in četudi je v naravi
tako, da običajno šele jeseni žanjemo, kar spom
ladi sejemo, ta naravna zakonitost v življenju
slehernika še kako velja. Le na letne čase se ne
ozira. Vsi dosežki in uspehi nosijo s sabo seme
in trud več let, ne le enega poletja, ki bujno
greje, zaliva, obdeluje gredice naših življenj!
Da bi bile dobro obdelane, predvsem pa, da bi
vam na tej poti s koristnimi informacijami in
napotki tudi Podblegaške novice priskočile sem
ter tja na pomoč!
Prijetno branje še ene številke, ki smo jo
soustvarili skupaj, želim.
Urednica Damjana Peternelj

19. Kolonija Iveta Šubica
od 1. do 3. junija

Na koloniji, ki že skoraj dve desetletji poteka
v organizaciji Združenja umetnikov Škofja Loka
(ZUŠL), vsako leto izberejo nek tematski naslov,
ki je rdeča nit ustvarjanja likovnikov; letošnji je
»Cankarjeve črtice«. Navezuje se na Cankarjevo
leto, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije. Poleg ustvarjalnega programa, ki je namenjen
ustvarjalcem, so tokrat v Šubičevi hiši, kjer bo
kolonija potekala, pripravili še dva dogodka. V
soboto, 2. junija, ob 20. uri bo Večer z glasbo in
literaturo. V nedeljo, 3. junija, ob 15. uri pa bo
odprtje razstave 19. Kolonije Iveta Šubica, ki jo
bo popestril glasbeni nastop.
Kolonija je odprta za obiskovalce vse dni po
12. uri.
P. N.

Naslednja številka: 21. junija
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 8. junija 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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Toplice Kopačnica

S sprejeto vladno uredbo do koncesije za Kopačnico

Foto: Lidija Razložnik

V aprilu je vlada izdala uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje
in potrebe kopališča v Kopačnici. Kot je povedal župan Milan Čadež, je pridobitev dovoljenja za uporabo vodnega vira ključnega pomena za nadaljnji
razvoj toplic v dolini.

Po desetih letih je vlada vendarle izdala uredbo za podelitev
koncesije za toplice v Kopačnici.

Občina je namreč že leta
2008 oddala vlogo na Minis
trstvo za okolje in prostor. »Po
desetih letih naših aktivnosti
in potrpežljivega čakanja nam
je pa le uspelo … Tudi medse
bojna pogodba z investitorjem
in lastnikom, podjetjem IJP iz
Ljubnega, se veže na pridobitev
koncesije.« Zdaj so izpoln
jeni pogoji in investitor Iztok
Podkrižnik lahko nadaljuje
načrtovanje dokumentacije
za pridobitev gradbenega do
voljenja. »To je za našo občino
izjemnega pomena, saj bo
ponudba v toplicah pomemben
sestavni del celotne zgodbe, ki
jo razvijamo.«
Kot pojasnjuje direktorica
občinske uprave Elizabeta Ra
kovec, je sprejeta uredba šele
podlaga za podelitev koncesije.

Koncesija se podeljuje na podlagi javnega
razpisa v skladu z Zakonom o vodah. V primeru
obravnavane uredbe ne gre za obstoječo rabo,
temveč za bodočo rabo vode. Rok gradnje je
približno tri leta po sklenitvi koncesijske pogodbe
z izbranim koncesionarjem. Po pridobitvi
uporabnega dovoljenja bo izbrani koncesionar
v letu 2021 začel izvajati poskusno črpanje
termalne vode v višini 10.000 m³/leto. Ocenjeno
je, da bo v letu, ko se predvidoma prične raba
vode za turistične namene, koncesijska dajatev
znašala 398 evrov (za drugo polovico leta 2021)
in 796 evrov za leti 2022 in 2023.
»Določa postopek podelitve koncesije, ki še ni
podeljena in jo mora ministrstvo izpeljati. Po
12 letih je končno sprejeta tudi pravna podlaga
za njeno podelitev.«
L. R. in D. P.

Pobudo za podelitev koncesije za vrtino TOP1/05 je 20. 8. 2008 podala Občina Gorenja
vas - Poljane. V letu 2016 je bila pobuda za
pridobitev koncesije prenesena na družbo IJP,
d. o. o., Ljubno ob Savinji, ki je od občine kupila
zemljišča, potrebna za podelitev in izvajanje
koncesije.

Strategija razvoja zdravstva na Škofjeloškem do leta 2030

Skupaj za dostopne in kakovostne storitve za vse
Občinski svetniki so se na zadnji seji v aprilu seznanili s strategijo razvoja
zdravstva na območju vseh štirih škofjeloških občin: Škofja Loka, Železniki, Žiri
in Gorenja vas - Poljane. Njen najosnovnejši cilj je prebivalcem Škofjeloškega
zagotoviti dostopne in kakovostne zdravstvene storitve.
Na območju vseh štirih občin se deležniki na
področju zagotavljanja zdravstvene dejavnosti
za občane na primarni in tudi sekundarni ravni
(specialistične dejavnosti) soočajo s številnimi
izzivi, povezanimi z zagotavljanjem zadostnega
obsega programov in kadrov, dostopnostjo
Potrebe, kot jih izkazuje zdravstvena postaja
Gorenja vas, ki naj bi jim strategija v naši občini
sledila:
1. Programi so odobreni in organizirani v manjšem
obsegu, kot bi občini glede na število prebivalcev
pripadalo.
2. Podhranjeno je zobozdravstvo, trenutno ni vpisa
novih pacientov v ambulantah za odrasle.
3. Manjka dispanzer za ženske, ki je pred leti že
deloval, a je bil s strani OZG ukinjen. Občina je
že vložila pobudo za njegovo ponovno uvedbo
vsaj v obsegu 0,5 programa, a je dobila negativen
odgovor zavarovalnice in OZG, ker ni predvidene
širitve v letnem dogovoru z ministrstvom.
4. Premajhen je tudi obseg fizioterapije, saj so
čakalne vrste zelo dolge.
Zdravstvena postaja sicer razpolaga z dovolj
velikimi prostori, ki v posameznih primerih
potrebujejo manjše notranje prilagoditve.

zdravstvenih storitev za občane ter na območju
Občine Škofja Loka dodatno še z veliko pros
torsko stisko. V zadnjih letih je bilo predloženih
že več pobud za ureditev težav, hkrati pa so na
nacionalni ravni predvidene večje zakonske
spremembe, ki bodo narekovale ustrezno pri
lagoditev tudi na lokalni ravni.

Namen strategije:
stopiti skupaj za zdravje

Namen strategije je, da se vse štiri občine
dogovorijo za skupen pristop k razvoju zdravst
vene dejavnosti na lokalni ravni in reševanju
prepoznanih izzivov. Župan Občine Škofja
Loka mag. Miha Ješe je v ta namen imenoval
delovno skupino za pripravo strategije, ki
vključuje predstavnike vseh štirih sodelujočih
občin, predstavnike uporabnikov in strokovn
jake s področja izvajanja in upravljanja zdravst
vene dejavnosti na primarni ravni. Izbrani
izvajalec je v sodelovanju z občino vodil in
usmerjal proces priprave strateškega dokumenta
v dveh ključnih korakih: v prvem so analizirali
stanje in opredelili ključne izzive, v drugem
pa zasnovali strategijo z opredelitvijo ciljev in
prioritetnih ukrepov.

Tri ključna prednostna področja

Za doseganje splošnega cilja se strategija
usmerja na tri ključna prednostna področja, ki
so medsebojno tesno povezana. Ta so:
a) upravljanje zdravstvene politike na
lokalni ravni,
b) programi in kadri ter
c) infrastruktura za javno mrežo (na primarni
in sekundarni ravni).
Na področju upravljanja zdravstvene poli
tike je cilj vzpostavljena učinkovita in stabilna
javna zdravstvena mreža na lokalni ravni. Na
področju kadrov in programov je cilj zagotoviti
ustrezno dostopnost zdravstvenih storitev glede
na prepoznane lokalne potrebe. Pri infrastruk
turi za javno mrežo na primarni ravni pa je
cilj zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za
izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Izvajanje in spremljanje izvajanja

Operativno strategijo izvajajo nosilci po
sameznih ukrepov: Osnovno zdravstvo Gorenj
ske (OZG) oz. ZD Škofja Loka, koncesionarji,
Gorenjske lekarne in Občina Škofja Loka.
Za spremljanje izvajanja je zadolžena
medobčinska delovna skupina, ki postavi opera
tivne letne cilje in enkrat letno poroča županom
o uresničevanju strategije. Po potrebi oziroma
obvezno leta 2020 bodo izdelali vmesno oceno
izvajanja in predlog novelacije strategije.
Damjana Peternelj
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V vrtec tudi letos ne bodo mogli sprejeti vseh otrok

Za 104 prosta mesta kar 174 vlog
Na marčevski razpis za vpis otrok v vrtec so v gorenjevaški vrtec Zala in poljanski
vrtec Agata skupaj prejeli 174 vlog, medtem ko so v obeh vrtcih z enotami skupaj
objavili 104 prosta mesta. Ker je bilo več prejetih vlog kot razpisanih mest, je o
sprejemu otrok v obeh primerih odločala komisija za sprejem otrok v vrtec.

za sofinanciranje oskrbnin

Homčeva je pojasnila še, da so na Občino
Gorenja vas - Poljane naslovili predlog, da se
staršem, ki za svojega otroka niso dobili mesta
v vrtcu in bi ga zato vključili v zasebni vrtec v
bližnjih občinah, delno sofinancira oskrbnine,
ki so precej visoke. Pomočnica ravnatelja je še
sporočila, da so mesto v vrtcu (skupno je bilo
60 prostih mest) dobili vsi otroci zaposlenih
staršev, na čakalni listi pa je ostalo 15 otrok, ki
ne dosegajo zadostnega števila točk, izpolnju
jejo pa starostni pogoj za sprejem v vrtec.

V občini se v povprečju letno rodi 110
otrok, razmere za življenje so ugodne,
mlade družine ostajajo v občini ali se celo
priseljujejo. Zato je nujno treba razmišljati
o dodatni ureditvi vrtčevskega varstva v
občini, saj tudi šole potrebujejo dodatne
učilnice. Da je gradnja novega prizidka
vrtca v Poljanah (uredili bodo 6 igralnic
in 2 učilnici) še kako potrebna, ugotavlja
tudi Reženova. Pridobili so že gradbeno
dovoljenje, žal pa ne tudi finančnih
sredstev. Kot je povedala Elizabeta
Rakovec iz občinske uprave, je v prihodnjih
letih v občini treba izvesti še več večjih
investicij na področju družbenih dejavnosti.
Vse bi želeli izvesti kar v najkrajšem
času, pospešitev del pa lahko omogoči
tudi pridobitev nepovratnih sredstev.
Predvideno je, da bo vloga na EKO sklad
oddana še pred letošnjim poletjem. Ali bo
nov prizidek zadostil potrebam, bo pokazal
čas, sicer bo treba razmisliti o gradnji
novega samostojnega vrtca v Gorenji vasi,
ki ne bo deloval v sklopu šole.
vas - Poljane, zato iz drugih občin ni bil sprejet
nihče. »To je povzročilo kar precej nejevolje pri
starših, ki živijo npr. Na Logu in so bili prejšnja
leta po točkah enakovredni otrokom s stalnim
bivališčem v naši občini,« je opozorila Reženova
in dodala, da se bo situacija do septembra zago
tovo še nekoliko spremenila, saj bo še nekaj izp
isov že sprejetih otrok zaradi nastalih okoliščin v
družinah. Tako se bo število čakajočih na čakalni
listi vsaj za malenkost zmanjšalo. Homčeva in
Reženova sta še poudarili, da se povečuje število
odloženih vpisov otrok v šolo, kar zmanjšuje
število prostih mest v vrtcih.
Tina Dolenc
Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

V Vrtcu Zala v Gorenji vasi so prejeli 90 vlog za vpis v redni program vrtca.
Vpisovanje otrok v vrtec in še bolj čakanje Prostih mest za prihodnje šolsko leto je po
na odločitev, ali je otrok sprejet, je za starše zelo besedah pomočnice ravnateljice v Vrtcu Agata
stresno. Medtem ko tisti starši, katerih otrok s 1. Špele Režen 44, kar pomeni, da na čakalni listi
septembrom še ne bo dopolnil 11 mesecev, že ostaja 31 otrok, ki izpolnjujejo starostni pogoj,
lahko pričakujejo, da ne bodo sprejeti, tisti drugi in 9 otrok, ki s 1. septembrom še ne bodo dovolj
upajo na prosto mesto. Pomočnica ravnatelja stari za sprejem v vrtec. »Na čakalni listi so
v Vrtcu Zala Petra Homec je pojasnila, da so ostali le štirje otroci, ki imajo stalno bivališče
prejeli 90 vlog za vpis v redni program vrtca in v Občini Gorenja vas - Poljane in sta oba starša
5 vlog za premestitev v drugo enoto ali vrtec. Za zaposlena. Prvič je v letošnjem letu ostalo na
centralni vrtec Zala so prejeli 43 vlog, 24 vlog čakalni listi tudi pet otrok, ki so leto pred vs
za enoto Dobrava, 15 za enoto Sovodenj in 13 topom v šolo, zato smo jim ponudili možnost
za enoto Lučine. Glede na starostno obdobje, obiskovanja potujočega vrtca in nekaj se jih je
pa je bilo 64 vlog za prvo in 31 vlog za drugo za to že odločilo,« je pojasnila Reženova.
starostno obdobje. »V vseh enotah skupaj je 20
otrok, ki s 1. septembrom ne bodo izpolnjevali V Javorjah sprejmejo le tri,
starostnega pogoja, torej še ne bodo stari 11
mesecev. Do konca leta 2018 bi za sprejem prejeli 21 vlog
Dodala je še, da je bil tudi letos največji
v vrtec izpolnjevalo pogoje 12 otrok za vrtec
Zala, en otrok za vrtec Sovodenj in dva otroka problem za enoto Javorje, saj so prejeli 21 vlog,
za vrtec Lučine, torej skupaj 15,« je pojasnila medtem ko bodo lahko sprejeli le tri. Nekaj jih
bo dobilo mesto v centralnem vrtcu, saj so to
Petra Homec.
kot drugo možnost navedli na vlogi za vpis. Po
spremembi pravilnika imajo prednost pri vpisu
Predlog občini
otroci, ki imajo stalno bivališče v Občini Gorenja

Z novim prizidkom vrtca bo lažje,
a šele čez nekaj let

V Poljanah
na čakalni listi ostaja 31 otrok

V poljanskem Vrtcu Agata so na razpisu pre
jeli 84 vlog za vpis v vrtec in 7 vlog za potujoči
vrtec, od tega 53 za prvo starostno obdobje, kar
14 vlog pa so prejeli za vpis predšolskih otrok.
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Za prizidek Vrtca Agata v Poljanah je gradbeno dovoljenje že pridobljeno. V njem bodo uredili
šest igralnic in dve učilnici.

Odsek regionalne ceste Trebija–Sovodenj

Z recenzijo do optimalne rekonstrukcije

Foto: R. P.

Zadnje dni aprila je bila v prostorih Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) v
Ljubljani izvedena recenzija dveh projektov obnove regionalne ceste Trebija–
Sovodenj: prvi odsek obsega rekonstrukcijo dveh kilometrov od Fužin do Hobovš,
drugi pa 400 metrov mimo podjetja Lesgal na Sovodnju.

Projektant, podjetje Geoing iz Maribora, je
na recenziji predstavil podrobnosti projekta,
nato so recenzenti po posameznih področjih po

dajali svoje pripombe in predloge za popravke
projekta. Sanacija dvokilometrskega odseka
od Fužin do Hobovš na celotnem območju

zajema podporni zid, na več delih pa je predvi
deno varovanje zgornje brežine z zaščitnimi
mrežami, sidri in opornimi zidovi. Ob Fužinah
je predvideno avtobusno postajališče. Širina
nove ceste bo znašala 5,50 metra z dodatnimi
razširitvami vozišča v ovinkih.
Za projekt na Sovodnju je predvidena nova
podporna konstrukcija, podaljšanje hodnika za
pešce do podjetja Termopol in ureditev javne
razsvetljave.
Recenzija je med drugim naložila priprav
ljavcu dodatna soglasja za predvideno ureditev
avtobusnega postajališča na Fužinah, naročiti je
potrebno tudi dodaten projekt javne razsvetljave
na odseku Sovodenj ter za območje mostu na
Fužinah.
Projektant je zadolžen za projekt pridobiti še
zadnja soglasja lastnikov zemljišč ter pristojnih
soglasodajalcev in izvesti popravke projekta.
Nato DRSI planira izvedbo razpisa za izbiro
izvajalca del. Gradbena dela bodo potekala po
odsekih v obdobju treh let, in sicer ob polovični
zapori z izmeničnim prometom, ki ga bo urejal
semafor.
OU

Ločevanje komunalnih odpadov v gospodinjstvu

Najpogostejše napake, ki jih delamo
Pravilno ločevanje odpadkov vpliva na varovanje okolja, manjšo rabo naravnih
virov kot tudi na cene storitev na položnicah.
V tem prispevku želimo opozoriti na napake,
ki jih najpogosteje delamo pri zbiranju komu
nalnih odpadkov v gospodinjstvih. Podajamo
kratka navodila za pravilno ravnanje.
Najpogostejše napake pri zbiranju embalaže
• Napačno je, če v zabojnik zabojnik/tip
izirano vrečo za zbiranje embalaže odložimo
embalažo z vsebino. Pravilno je, da vsebino iz
embalaže odstranimo: tekočino iztočimo, da ne
kaplja več, trdne snovi in gosto tekoče snovi
postrgamo. Kolikor se da, ostanke hrane iz
embalaže oplaknemo. Nevarne odpadke (ostanke
barv, topil, olj ipd.) oddamo v zbirnem centru.
Najpogostejše napake pri zbiranju ostanka komunalnih odpadkov
• Napačno je, če v zabojnik za ostanek komu
nalnih odpadkov odložimo biološke odpadke,
med katerimi najpogosteje opažamo ostanke
hrane, olupke sadja (citrusi in banane) ter papir
nate robčke in brisačke. Pravilno je, da navedene

odpadke hišno kompostiramo ali oddamo v okviru
javne službe zbiranja bioloških odpadkov.
• Napačno je, če v zabojnik za ostanek ko
munalnih odpadkov odložimo embalažo ali pa
pir. Pravilno je, da embalažo iz plastike, kovin
in sestavljenih materialov odložimo v zabojnik/
vrečo za embalažo, papir pa v zabojnik za papir
(ekološki odtok ali Zbirni center Todraž).
Najpogostejše napake pri zbiranju
bioloških odpadkov
• Napačno je, če v zabojnik za biološke odpadke
odložimo odpadke v plastični vreči (npr. iz polietile
na), ki ni biološko razgradljiva. Če vrečo rabimo,
lahko uporabimo biološko razgradljive vreče, ki so
najpogosteje izdelane iz rastlinskega škroba in so
na voljo v večini živilskih prodajaln.
Najpogostejše napake pri zbiranju oddaji
zabojnikov in vreč na prevzemno mesto:
• Napačno je, če tipizirano vrečo z odpadki
ali zabojnik oddamo na prevzemno mesto

Opravljamo vse
storitve v zvezi
s sadjarstvom v
vaših sadnih vrtovih.

več kot en dan pred dnem odvoza po urniku.
Navedeno kvari izgled (npr. ekološki otoki)
in povzroča onesnaženje okolja, saj so vreče
vabljive za živali (psi, mačke, divje živali),
predvsem če ostankov hrane iz embalaže ne
odstranimo. Pravilno je, da ločeno zbrane
odpadke v tipizirani vreči oddamo na ekološki
otok en dan pred odvozom oz. na dan odvoza
po urniku, in sicer do 6. ure zjutraj.
• Napačno je, če na prevzemno mesto ali
ekološke otoke oddajamo odpadke v netipiziranih
vrečah (vreče, ki jih ne izda izvajalec javne službe).
Če imamo več odpadkov, kot jih lahko odložimo v
hišni zabojnik ali vrečo, lahko na krajevni skupnosti
ali v Zbirnem centru Todraž prevzamemo dodatne
tipizirane vreče ali se po predhodnem dogovoru
z izvajalcem javne službe (tel. št. 04/51-83-100)
odločimo za večji zabojnik.
Podrobnejša navodila so objavljena na spletni
strani Občine Gorenja vas - Poljane. V primeru
nejasnosti se lahko ustno posvetujemo tudi pri
izvajalcu javne službe na tel. št. 04/51-83-122.
Kristina Knific

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.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 77/17), Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Ur. l. RS, št. 37/04) in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 19/17) objavlja

RAZPIS ZA

SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2018
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2018 namenila finančna sredstva za
naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja podjetništva na območju
Občine Gorenja vas - Poljane:
1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
1.1. Subvencija se dodeli:
• osebi za samozaposlitev v višini 1.200 evrov,
• delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom
v višini 600 evrov,
• delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
za katero je to prva zaposlitev, v višini 800 evrov,
• delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni
ali univerzitetni program, za nedoločen čas s polnim delovnim časom, v višini
1.100 evrov.
Delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Gorenja
vas - Poljane, se znesek zmanjša za polovico.
1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi ob upoštevanju naslednjih pogojev:
• samozaposlena oseba mora imeti sedež opravljanja svoje dejavnosti na
območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• delo na delovnem mestu, za katerega je delodajalec prejel subvencijo, se mora
opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• novo delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
• delodajalec ne more prejeti subvencije v primeru, da je predhodno že prejel
subvencijo občine za zaposlitev delavca ob istem številu zaposlenih,
• subvencija ni namenjena za prezaposlitev delavca,
• nova zaposlitev predstavlja povečanje števila delovnih mest za prijavitelja, kar
mora biti razvidno iz potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje o skupnem
številu zaposlenih pred novo zaposlitvijo in po povečanju števila zaposlenih.
1.3. Na novo zaposlena oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• zaposlitev oziroma samozaposlitev je sklenjena v obdobju od vključno 1.
oktobra 2017 dalje,
• novozaposlena oseba je bila pred zaposlitvijo v delovnem razmerju pri
delodajalcu izven Občine Gorenja vas - Poljane ali prijavljena na zavodu za
zaposlovanje najmanj dva meseca ali pa se oseba prvič zaposluje (potrdilo
Zavoda RS za zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb),
• če je bila oseba, ki se zaposluje za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
pred zaposlitvijo na javni razpis vsaj šest mesecev prijavljena na zavodu za
zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, se pomoč poveča za 300 evrov (potrdilo
Zavoda RS za zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb).
1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, je
potrebno priložiti:
• izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji za osebo, za katero se
uveljavlja subvencija,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma
sklep o vpisu podjetja v sodni register,
• dokazilo o izobrazbi v primeru zaposlitve osebe, ki je zaključila najmanj
visokošolski strokovni in univerzitetni program.
1.5. Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti
vsaj dve leti po nakazilu subvencije za ta namen. V primeru, da novozaposlena
oseba postane brezposelna iz katerega koli razloga pred iztekom dveh let, mora
prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve zaposliti novo
osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru
mora prejemnik dodeljenih sredstev sredstva vrniti, in sicer v sorazmernem delu
glede na trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
2.1. Sredstva se namenijo za sofinanciranje promocije podjetnikov in obrtnikov
na sejmih v tujini in doma, za predstavitev potencialnim kupcem, v obdobju od
vključno 1. oktobra 2017 dalje.
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice oz.
razstavnega prostora, razen stroškov izdelave promocijskega materiala.
2.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov, vendar
ne več kot skupno 1.500 evrov na sejem.
2.4. Občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto
na upravičenca.
2.5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških
(strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. razstavnega prostora).
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi,
ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane, ter
nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne
dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane.
3.2. Vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni načrt enkrat na 10 let.
3.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov izdelave
poslovnega načrta, vendar ne več kot 1.500 evrov.
3.4. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali
adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave
poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih
prostorov, stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme in stroški izdelave
poslovnega načrta za začetek opravljanja dejavnosti ali njeno bistveno razširitev.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave
poslovnega načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt). Datum
nastanka dokazil: od vključno 1. oktobra 2017 dalje.
4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za poslovne objekte v višini do 15 odstotkov upravičenih
stroškov izdelave projektne dokumentacije, vendar ne več kot 1.400 evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumentacije za
izdajo gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o projektni
dokumentaciji.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, računa
in dokazilo o plačilu računa. Datum dokazil: od vključno 1. oktobra 2017 dalje.
4.4. Upravičenec mora imeti sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane
ali pa se bo na območju občine izvajala investicija, za katero se pridobiva
gradbeno dovoljenje.
5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na
to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali
mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
6. Upravičeni prejemniki so:
• mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o
gospodarskih družbah,
• samostojni podjetniki,
• fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in samo
zaposlovanja ter Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta),
• občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti.

7. Sedež obrata oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Gorenja vas - Poljane. Upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na
območju Občine Gorenja vas - Poljane.

• subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane,
• subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije.

8. Za namen pospeševanja razvoja podjetništva je v proračunu Občine Gorenja
vas - Poljane na proračunski postavki 705 zagotovljenih 34.000 evrov.

12. Za izvedbo postopka župan imenuje strokovno komisijo. Komisija opravi
pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v
javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, o katerem odloči
in izda sklep o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba občinske uprave. S sklepom
odloči tudi o morebitni zavrnitvi vlog.

9. Obravnava vlog:
Vloge prijaviteljev bodo obravnavane in ocenjene na podlagi izpolnjevanja
pogojev in meril iz tega razpisa in Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v
Občini Gorenja vas - Poljane. V primeru premajhne višine razpoložljivih sredstev
glede na pozitivno ocenjene vloge se bo višina dodeljenih sredstev sorazmerno
zmanjšala. Občina Gorenja vas - Poljane ima vedno pravico spremljati namensko
porabo dodeljenih sredstev, v primeru ugotovljene nenamenske porabe pa ima
pravico zahtevati vračilo odobrenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
10. Dodeljena sredstva bodo nakazana upravičencem v 30 dneh po podpisu pogodbe.
11. Do pomoči niso upravičeni:
• subjekti, ki so že prejeli sredstva občine na podlagi pravilnika, ki je urejala
spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane, vendar
sredstev niso porabili namensko,
• subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo
omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,

13. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2018. Vloge je
potrebno izročiti osebno na sedež občine ali pa jih poslati s priporočeno pošiljko
na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas. Na kuverti z vlogo mora biti navedeno »Vloga na razpis – podjetništvo – ne
odpiraj!«. Odpiranje vlog bo 3. oktobra 2018 na sedežu občine in ne bo javno.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 30 dneh po izvedenem
odpiranju vlog.
14. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo s prijavnimi obrazci
in dodatne informacije na Občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel.
04/51-83-114) ali na spletni strani občine (http://www.obcina-gvp.s/razpisi), za
izvedbo razpisa pa se uporabljajo tudi druge določbe Pravilnika o spodbujanju
razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane.
Milan Čadež, župan

Odpadne vode

Kanalizacija ni smetnjak!

V kanalizacijo lahko skladno s soglasjem upravljavca odvajamo samo komunalne
odpadne vode, brez odpadkov.

loge in plenice. Vsi navedeni odpadki sodijo v
zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov in
ne v kanalizacijski odtok. Enako velja tudi za
pripomočke, ki jih pri čiščenju vimena pri molži
uporabljajo kmetje, in razno embalažo.

Papir, serveti …

Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

Papirnate brisače in serveti ter ostanki hrane
spadajo med biološke odpadke. Ker so počasi
razgradljivi, prav tako mašijo črpalke. Odpadne
papirnate brisače, servete in ostanke hrane
zato hišno kompostiramo v kompostniku ali
jih oddamo v okviru javnega odvoza bioloških
odpadkov, nekateri pa se odločijo in jih raje
pokurijo v pečeh na trda goriva.

Lasje – zamašijo že hišne sifone

Kanalizacija Podgora, april 2018
Komunalna odpadna voda je odpadna
voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinj
stev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih,
pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih
opravilih. V straniščno školjko in druge od
toke zato ne smemo odlagati odpadkov, kot
so odpadna olja in maščobe, ostanki hrane,
čistilni robčki, damski vložki, plenice, izdelki
iz tekstila, lasje, palčke za čiščenje ušes, zo
botrebci in drugi odpadki, ker ti mašijo črpalke
in povzročajo zastoje, zamašitve in dodatne
stroške – posledično tudi višje zneske na
položnicah. Po besedah Poldeta Oblaka, ki v
občini skrbi za obratovanje čistilnih naprav in
kanalizacije, se vsi navedeni odpadki znajdejo
v črpališčih. Zaradi njih je trenutno največ
zamašitev na Trebiji, v Podgori in občasno
tudi v Javorjah.

Kam z olji in maščobami?

Odpadna olja in maščobe iz rabe za gospod
injske namene (npr. za cvrtje, pečenje) so komu
nalni odpadki, ki jih lahko brezplačno oddamo
v Zbirnem centru v Todražu. Priporočamo, da
za zbiranje uporabite večje plastenke ali vedra s
pokrovom. V zbirnem centru jih oddate skupaj
z embalažo ali pa jih prelijete v za to namenjen
sod za zbiranje. Če odpadna olja in maščobe
zlijemo v kanalizacijski odtok, se ti nabirajo na
stenah cevovoda in v črpališču in povzročajo
zamašitve kanalov in črpalk.

Higienske potrebščine

Naslednja skupina odpadkov, ki se znajdejo
v kanalizaciji, so higienske potrebščine, kot so
čistilni, osvežilni in podobni robčki, damski
vložki, palčke za čiščenje ušes, plenične pod

Vstopa las v kanalizacijo verjetno ne moremo
povsem preprečiti, vendar prav ti pogosto zamašijo
že hišne sifone. Ko jih od tam odstranimo, in tiste,
ki jih poberemo že prej (npr. iz kopalne kadi ali
z glavnika), odložimo v zabojnik za ostanek ko
munalnih odpadkov. Enako je s trdnimi delci, iz
vodnih sesalcev ali čistilcev: tekoči del odlijemo,
npr. v straniščno školjko, trdne delce pa odložimo
v zabojnik za komunalne odpadke.

Greznične vsebine kar v kanalizacijo?

V javno kanalizacijo tudi ni dovoljeno
odvajati grezničnih vsebin ali mulja iz malih
komunalnih čistilnih naprav. Navedene odpadke
je potrebno odpeljati s posebnim vodilom na
čistilno napravo Gorenja vas, kjer se predhodno
očistijo trdnih delcev in nato počasi dodajajo
komunalni odpadni vodi in se nadalje še
mikrobiološko očistijo. Ostale čistilne naprave
v občini za čiščenje mulja in gošč niso primerne.
V kolikor imetnik mimo predpisov le-te iztoči v
javno kanalizacijo komunalnih odpadnih voda, na
javni kanalizaciji povzroči zamašitve, prav tako
pa so zaradi tega lahko porušeni mikrobiološki
procesi čiščenja na čistilni napravi.
Kristina Knific
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Praznično leto za PGD Lučine

Ob 70-letnici svečana seja, parada, veselica
je, obnovljena, spet v Lučinah.
Kot zanimivost iz zapisnika
ustanovnega občnega zbora, kjer so
za prvega predsednika izvolili Fran
ca Jurjeviča, poveljnik pa je postal
Matevž Oblak, omenimo sklep, po
katerem je treba zavarovati redne
člane društva ter vprežno živino, ki
bo služila za prevoz brizgalne.
Da je bilo društvo slabo oprem
ljeno, se spomnita Košir in Do
linar. »To smo slišali na vsakem
občnem zboru,« je dejal Dolinar.
»Tudi cevi so bile včasih slabe in
so jih pogosto kar sami krpali,« je
ponazoril Košir, ki je bil vseskozi
podporni član društva in je pomagal,
kadar je lahko. Dolinar je naredil
sanitetni tečaj: »Teden dni smo bili
na izobraževanju v Kranju, nato
smo dobili torbice s prvo pomočjo,
moja naloga je bila, da bi nudil prvo
pomoč, če bi se zgodilo kaj hujšega.
K sreči mi te torbice ni bilo treba
nikoli uporabiti.«

Prve intervencije

Foto: Ana Dolinar

Spomnil pa se je nezgode, ko
Zadnja velika pridobitev za društvo je bilo novo vozilo, ki
je na eni od vaj takratni poveljnik
so ga kupili leta 2014.
Na ustanovnem občnem zboru novembra hotel pokazati, kako naj bi se v primeru požara
leta 1948 je bilo 22 članov, med njimi sta bila gasilci spuščali z višjih nadstropij po vrvi navzdol.
še živeča Filip Dolinar, Mežnarjev iz Lučin, in »Spustil se je z zgornjega nadstropja v šoli in ko
Jakob Košir, Joklov z Dolgih Njiv. Povedala sta, je ‘pristal’ na tleh, je imel roke polne mehurjev od
da povod za ustanovitev – glavni pobudniki so opeklin. Moral bi se preprijemati, namesto da se je
bili po besedah Jakoba Koširja: Alojzij Mrak, kar spustil po vrvi navzdol,« je povedal Dolinar in
Pustnkov iz Prelesja, Franc Jurjevič, Bašov iz poudaril, da poveljnik ni bil pravilno poučen.
Prvi požar, ki so ga gasili gasilci PGD Lučine,
Lučin, in Matevž Oblak, Kovačev iz Lučin –
ni bil kakšen večji požar kot marsikje drugje,
ampak pogosti pogovori med ljudmi o tem,
kaj če do požara pride. Na čigavo pomoč se
lahko zanesejo? Koliko škode jim lahko požar
povzroči? Gorenja vas, kjer so društvo že imeli,
je bila oddaljena devet kilometrov, na drugo
stran hriba, proti Ljubljani, pa PGD-ja še ni bilo
niti v Šentjoštu niti v Črnem Vrhu.

je bil po Dolinarjevih besedah leta 1957, ko je v
Prelesju pogorel kozolec, požar pa je bil podtakn
jen. Štiri leta kasneje pa je bil na tem območju
največji požar, posledice katerega so vidne še
danes. Po kozolcu je istemu kmetu pogorel še
hlev, njegove ruševine lahko opazimo na začetku
strnjenega dela vasi, storilca pa so prijeli.
Po Koširjevem mnenju je bil v lučinskem
gasilstvu narejen velik korak naprej v času, ko
je društvu predsedoval Jože Cankar z Dolgih
Njiv. Vključilo se je veliko mladih. Leta 1976
so kupili motorno brizgalno, za katero so veliko
sredstev prispevali krajani bodisi z denarjem
bodisi z lesom. Tega je nekaj ostalo; Košir, ki
je mizar, je izdelal gasilske mize in klopi, ki so
se uporabljale predvsem na veselicah.

Zadnja pridobitev:
avtocisterna pred štirimi leti

Zdajšnji predsednik PGD Lučine Lenart
Martinčič, ki je funkcijo prevzel letos, je med
prelomnicami društva po ustanovitvi izpostavil
leto 1973, ko so kupili nov gasilni orodni avto
IMV. Leta 1991 je bilo odprtje nove orodjarne,
pet let kasneje je v Lučine pripeljalo novo
orodno vozilo Volkswagen, kupili pa so tudi
visokotlačno črpalko. S tem se je požarna
varnost v kraju izboljšala. »Vendar pa se je
pokazalo, da je v Lučinah problem voda (tako
požarna kot pitna), zato so skupaj s krajani,
Občino Gorenja vas - Poljane in občinskim
gasilskim poveljstvom investirali v nov gasilski
tovornjak. Avtocisterno z oznako AC 16/50 so
svečano prevzeli leta 2014,« je povzel Martinčič
in ocenil, da je društvo zdaj zadovoljivo oprem
ljeno. V načrtu društva pa imajo nakup novega
kombija za moštvo.
V zadnjih letih PGD Lučine ni imel veliko
intervencij. V večini primerov je bila to pomoč
ob vremenskih ujmah (žled, poplave). Nekaj je
bilo dimniških požarov, gasili so tudi objekt v
Lučinah in na Planini.
Milka Bizovičar

Foto: Janez Košir

Foto: Milka Bizovičar

Prostovoljno gasilsko društvo Lučine, ki ima trenutno 193 članov, od tega je
31 operativnih, letos praznuje 70 let. Slovesnosti bodo v teh dneh potekale v
dveh delih: 25. maja ob 19. uri bo svečana seja, 3. junija ob 14. uri pa gasilska
parada, ki ji bo sledila veselica z bogatim srečelovom.

Prva črpalka je bila tudi v tehničnem
muzeju Bistra

Kot izhaja iz ohranjenega zapisnika
ustanovnega občnega zbora, so takoj kupili
rabljeno ročno brizgalno, ki pa jo je bilo treba
popraviti. »Ali dela, smo preverili tako, da
smo črpali vodo iz vodnjaka,« se spomni Filip
Dolinar, Jakob Košir pa je povedal, da so de
nar zanjo zbrali člani, prispevali so tudi drugi
prebivalci. Po besedah njegove hčere in vodje
Podružnične šole Lučine Martine Jelovčan so
brizgalno kasneje več let hranili v Tehniškem
muzeju Bistra, kjer je bila tudi na ogled. Zdaj pa
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Filip Dolinar in Jakob Košir, edina še živeča ustanovna člana PGD Lučine

Sedma sezona akcije Prijatelji Jelenc

Rekorden obisk in kar 3.572 vpisov pohodnikov

Foto: arhiv PD Gorenja vas

Akcija Prijatelji Jelenc pod okriljem gorenjevaških planincev je med pohodniki
iz leta v leto bolj priljubljena. Letošnja že sedma zapored je privabila skoraj
enkrat več sodelujočih kot preteklo sezono, kar 3.572. Največ vpisov, 61, sta
zbrala Viktor Kržišnik in Marjan Madjar, enega manj Srečko in Marija Prosen,
na peto mesto z 59 vpisi pa se je uvrstil Pavle Razložnik.

Lanski prijatelji Jelenc, ki jih bo letos zamenjala še večja, skoraj 90-članska druščina pohodnikov,
med njimi precej družin z otroki.
V knjigo vpisov se je vpisalo 161 pohod
nikov iz Poljanske doline, Dutovelj, Rovt,
Ljubljane, Hleviš, Žirov, Škofje Loke, Kranja,
Vrhnike, Žužemberka … Od 1. novembra do
2. maja je bilo ob odprtju zavetišča ob vik
endih ter praznikih mogoče zbrati 61 vpisov.

»Tokrat smo se odločili, da akcijo nadgradimo
in vsem, ki se vpišejo več kot 30-krat, podarimo
softshell jakno. Pohodniki z 20 in več vpisi
prejmejo kakovostno športno majico,« pojas
njuje Darko Miklavčič. Skupno bo nagrajenih
89 sodelujočih, med njimi je 61 prejemnikov

jakne. Najboljših pet bo prejelo še priložnostna
darila.

Novi pohodniki in dežurni na Jelencih

Zavetišče je bilo v sezoni 2017/2018 odprto
vse dni. »Med dežurnimi je bilo veliko novih
obrazov, tudi župan Milan Čadež in nekdanja
oskrbnica koče na Blegošu Tatjana Letnar,
trenutna oskrbnica koče na Lubniku,« je še
povedal Miklavčič. »Akcija Prijatelji Jelenc je
bila, ne samo po številkah, tudi v širšem smislu,
izjemna. Na Jelencih smo videli in srečali
veliko novih obrazov, tako med obiskovalci
kot dežurnimi. Bili so oz. smo tudi tisti, ki sem
gor hodimo že vrsto let. Kar ne odnehamo,«
opisuje tokratno izvedbo predsednik društva
Rafko Krvina.

Podelitev nagrad junija

Jelenci so priljubljena izletniško-pohodna
točka za družine z otroki, rekreativce, ki se
pripravljajo na spomladne teke, in tiste, ki za
vikend radi odidejo v naravo. Kot pravi Krvina:
»Ljudje imamo še vedno radi toplo ognjišče,
domačnost in pogovor – sproščen, nevsiljiv,
humoren. To so Jelenci.« Kar potrjuje tudi
stavek ene od ‘prijateljic’ Jelenc: »Odločitev,
da smo z družino začeli zahajati pozimi sem
gor, je bila najboljša v tem letu.«
Zaključek s podelitvijo nagrad ter družabnim
srečanjem je predviden 3. junija.
Lidija Razložnik

Društvo letalcev (DL) Kragulj

Jubilejno desetič poleteli s Slajke
Pravila tekmovanja so po besedah pred
sednika društva Jožeta Revna zelo preprosta:
»Vsi tekmovalci poletijo z istega vzletišča in
poskušajo pristati na krogu premera 10 cen
timetrov ali čim bliže. Izvedeni sta dve seriji
poletov. Če je rezultat izenačen, se izvede še
dodatna serija poletov. Če vreme ne dopušča
dodatne serije oziroma je po dodatnem poletu
rezultat izenačen, končni vrstni red zmagoval
cev določi žreb.«
Najbližje piki so pristali Nikolaj Kosmač
in Stojan Mlinar, oba člana DL Kragulj s So
vodnja, na tretje mesto pa se je uvrstil Radko
Štritof, Aero klub Kimfly Vodice.

Zavezani zdravi tekmovalnosti

»Naša tekmovanja omogočajo razvoj zdrave
tekmovalnosti. To je tudi eno izmed načel
delovanja društva. Posredujemo in razvijamo
karakterne vrline članstva, kot so: ustvarjalni
polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina,
samokritičnost, točnost, tovarištvo in skrom

nost,« pojasnjuje Reven. Začetki jadralnega
padalstva segajo v leto 2005, ko so Branko
Jeram, Nikolaj Kosmač, Jožef Štucin in Matjaž
Štucin na Sovodnju ustanovili društvo. To danes
združuje 42 članov iz Poljanske doline, Žirov,
Cerkna, Spodnje Idrije in Kranja. Deset članov
je aktivnih letalcev, ki so registrirani tudi pri
Zvezi za prosto letenje Slovenije (ZPLS).

Dobrodošli novi člani

Za člane društva organizirajo tudi tekmo
vanje v dolžini preleta, ki ni tekmovanje v
klasičnem smislu, saj se člani sami odločijo,
kdaj in kje bodo poleteli. Posebna aplikacija
meri in beleži čas, višino, dolžino in traso
poleta. Ti podatki so osnova za določitev
najdaljšega preleta.
Medse vabijo vse tiste, ki bi si svet želeli
opazovati s ptičje perspektive. Posebnih
pogojev za članstvo v društvu ni, le dobra volja
in interes za adrenalinsko dejavnost. Z jadral
nim padalstvom se lahko ukvarjajo vsi, ki so

Foto: Lidija Razložnik

Zadnja aprilska sobota je bila v znamenju jubilejne, medobčinske pika tekme
v letenju z jadralnimi padali, ki jo organizira DL Kragulj. Letalci so letos že
desetič zapored poleteli s Slajke. Tekmovanja se je udeležilo 21 (16 uvrščenih)
letalcev iz vse Slovenije, ki so se pomerili v pristanku na piko.

10. pika tekmo je spremljajo tudi lepo vreme,
tako da so tudi tekmovalci uživali v poletih.
starejši od 16 let, mlajši od 18 let potrebujejo
še soglasje staršev oziroma skrbnikov.
»Bralce vabimo na pohod Z nahrbtnikom po
Poljanski dolini in razstavo Poljanska dolina
s ptičje perspektive, ki bo na ogled v Gorenji
vasi, Poljanah in na Sovodnju in na kateri bodo
spoznali lepote in adrenalin jadralnega letalstva.
Pogled na že znane kraje iz drugačne perspek
tive je vedno posebno doživetje.« Datume
omenjenih dogodkov bomo objavili tudi v
Podblegaških novicah.
Lidija Razložnik
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5-letnica Moške vokalne skupine Pozdrav

Praznovali na koncertu v Gorenji vasi
Gospodje iz Moške vokalne skupine Pozdrav so 14. aprila v avli OŠ Ivana
Tavčarja v Gorenji vasi praznovali petletnico skupnega petja. Da je bil dogodek
še lepši, se je povabilu na nastop odzvala tudi mlada zasedba Klapa Gallus.

Zakaj smo pevci tako radi v MVS Pozdrav:
lepo se je ukvarjati s petjem,
še lepše je peti v domačem okolju,
najlepše pa je peti med prijatelji.
Če se tudi ti, vrli Poljanec, čutiš pevsko
navdahnjenega, MVS Pozdrav medse
vedno rad sprejme mlade in mlade po duši.
Janez Čadež, ki ob dirigiranju tudi poje še z
devetimi sopevci.

Foto: arhiv MVS Pozdrav

Pester repertoar …
tudi pod oknom izbranih deklet!

Petletnico so Pozdravovci prejšnji mesec obeležili na koncertu v Gorenji vasi.
Pozdravovci so na praznovanju zapeli 12
pesmi, od slovenskih narodnih do narečnih in tudi
tujih skladb. Klapa Gallus jih je dopolnila z reper
toarjem skladb z dalmatinskim priokusom, kjer je
ob zasanjanosti marsikatera obiskovalka skovala
načrte o letnem dopustu. Oba pevska zbora sta
nastop sklenila z dvema skupnima pesmima. Po
zorno oko je med nastopom opazilo, da usklajeni
niso bili samo pevci, ampak tudi zastor, saj ga je
krasila podoba očaka Poljanske doline – Blegoša
s soncem, ki počasi zahaja za njim.
Čeprav bi ob omembi petletnice delovanja
marsikdo pomislil, da gre za mladeniče, ima

kar nekaj članov MVS Pozdrav večdesetletne
izkušnje s petjem. Člani so se prej in tudi
vmes kalili v najrazličnejših pevskih zborih,
kot so Uranarji, Krehovci, Lovski pevski zbor
Medvode, Cantabile, Tratarski zvon … Petje je
pevcu v ponos ne glede na to, od kod je zbor,
vendar pa sta njegova duša in srce najbolj
pomirjena, ko poje v domačem koncu. Tudi to
je bil razlog, da so se ustanovni člani, vrli pevci
iz celotne Poljanske doline, odločili za skupno
petje v tem sestavu. Skupino je prva tri leta vodil
glasbeni pedagog Pavel Magajne iz Cerknega,
zadnji dve leti pa zastavljeno uspešno nadaljuje

Žanr njihovih skladb je zelo širok, tako boste
ob nastopih lahko poslušali pesmi slovenskih av
torjev, priredbe slovenskih narodnih pesmi, nekaj
renesančnih skladb, pesmi tujih narodov. Med
njimi boste lahko našli celo modernejše dalmatin
ske pesmi, ki ogrejejo tudi kakšno mlajše srce.
Njihova posebnost so kravate, izdelane iz
svile in v barvi ‘hotaveljčana’, enega izmed
zaščitnih znakov Poljanske doline.
Pevci največ nastopajo na domačem območju
Poljanske doline, odzovejo pa se tudi vabilu iz
drugih občin in celo držav. Vsako leto pripravijo
vsaj en samostojni koncert, tradicionalno se
udeležujejo koncerta ‘KUD Ivan Regen se pred
stavlja’, pojejo ob najrazličnejših svečanostih,
odprtjih gasilskih domov, občinskih proslavah
… Gospodje pravijo, da so zapeli že tudi nemalo
podoknic in bili pri tem uspešni. Morda je med
vami bralkami kakšna srečnica, ki ji je izbranec
posvetil večer pod oknom s Pozdravovci?
Uroš Gantar

Folklorna skupina (FS) Zala na regijskem srečanju srebrna!

Prepričali z odrsko postavitvijo resnične zgodbe
Foto: Anita Kerep Andreuzzi

FS Zala TD Žirovski Vrh se je z regijskega srečanja folklornih skupin v Mengšu
v prvi polovici maja vrnila s srebrnim priznanjem. Skupaj s še osmimi skupinami
je obiskovalcem pričarala čudovit program, s katerim jih je komisija umestila
v ‘zlato sredino’.

Folklorna skupina Zala je bila na regijskem srečanju srebrna.
Odrska postavitev, kot so si jo zamislili, je se odloči, da mu jo malo zagode. Pravkar naj bi
prikazovala resničen pripetljaj gostilničarja iz prišli iz Vipave, kamor so šli po vino za sosedovo
Poljanske doline, ki je prisegal samo na tisto vino, ohcet, pa so po poti že vsega spili. Zato se ustavijo
ki ga je ponujal v svoji gostilni. Vesela druščina v gostilni. Kljub temu da vina nimajo več, želijo
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gostilničarja prepričati, da poizkusi njihovo vino.
Podtaknejo mu kar njegovega. Ta prevare seveda
ne opazi, ker ga s plesom zamotita dekleti, plesu
se nato pridruži še cela druščina, gostilničar pa v
prepričanju, da pije ‘vipavca’, svoje vino proglasi
za kislo in vodeno.
Lucija Kavčič, vodja skupine, je bila z
doseženim zelo zadovoljna: »Meni osebno
nastop pomeni veliko več kot samo priznanje.
Gre za moj velik uspeh, da sem skupino letos
uspela samostojno pripraviti do regijskega
nivoja. Enkraten doprinos k folklorni skupini
pa je dodal tudi Janez Čadež, ki nas je pevsko
odlično podkoval. V veliko veselje mi je, da se
nam priključujejo novi člani, ki naš program
bogatijo pevsko in igralsko.« V folklorni skupi
ni priznavajo, da veliko zanimanja povsod, kjer
nastopijo, požanje njihova kostumska podoba,
ki jo je zasnovala Andreja Stržinar.
Precej tudi gostujejo. Lani so obiskali Srbijo, in
sicer Niš in Vranje. »Letos pa se nam obeta še kar
nekaj lepih nastopov po Sloveniji, načrtujemo pa
tudi svoj prvi samostojni koncert z gosti,« nam je
po prejemu priznanja še zaupala Lucija Kavčič.
P. N.

Do jeseni zaključili s prireditvami
Foto: arhiv knjižnice

V mansardi Sokolskega doma so se z aprilom zaključile prireditve za otroke in
odrasle. Zadnja za otroke je bila lutkovna predstava gledališča FRU-FRU.
Odprli smo drugo razstavo likovnih del Potrkaj in prestopi portal, na četrtkovem
večeru pa so na svoj račun prišli ljubitelji vrtičkanja.

Z lutkovno igrico smo se poslovili od dogodkov za najmlajše do oktobra.
ju močno objela. Vse tiste, ki ste predstavo
Opičja uganka ali mamica, kje si?
Na sončen ponedeljek, 23. aprila, smo se zamudili, zgodbo pa bi si radi prebrali, vas
zbrali v veliki dvorani Sokolskega doma v vabimo, da si knjigo Julie Donaldson, po kateri
Gorenji vasi in se nadvse zabavali ob gle je predstava nastala, izposodite v knjižnici.
Otroci so skupaj z opico in nastopajočima
danju lutkovne predstave v izvedbi Lutkovnega
gledališča FRU-FRU. Mala opica, ki je izgubila ob koncu na odru tudi zaplesali. Seveda pa
svojo mamo, se je odpravila na pot iskanja in po smo se, kot se za zabavo spodobi, tudi malo
tej poti jo je vodil metuljček. Skozi posamezno posladkali.
S prireditvami za otroke se spet vračamo v
lastnost, s katero je opica opisala mamico, sta z
oktobru.
Že sedaj lepo povabljeni. Med vročimi
metuljčkom prihitela do različnih živali. A slon,
kača, pajek, papiga, žaba, netopir in gosenica poletnimi dnevi pa si le vzemite čas in v kakšni
pač niso opičje mame. Mala opica je seveda prijetni senci preberite dobro pravljico, knjigo
Bernarda Buh, knjižničarka
na koncu našla svojo mamico in tudi atija ter

Vrtnarjenje na visokih gredah

12. aprila smo se na četrtkovem večeru v
mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi
zbrali ljubitelji vrtičkov.
Predavala nam je Loreta Vlahović, strokovnjakinja Kluba Gaia. Predstavila nam je gojenje
zelenjave na visokih gredah. Te sploh niso
popolna novost, so se pa v zadnjem času zelo
razmahnile. Kar nekaj Slovencev goji zelenjavo
na visokih gredah že precej let. Prednost
gojenja na tak način je, da lahko to počnemo
nadvse udobno, in to tudi na površinah, ki temu
niso namenjene: na tlakovanem dvorišču, ob
poteh ... Vrtnine so pri takem načinu gojenja
višje in sonce jih bolje doseže.
Visoke grede lahko izdelamo iz zelo
različnih materialov. Zelo pogosto se za to
uporabi les, nekateri jih sezidajo iz opeke ali
drugega gradbenega materiala. Za postavitev
moramo izbrati sončen prostor in jo postaviti v
smer sever–jug.
Da bo rast takšna, kot si želimo, je zelo
pomembno, kako pripravimo podlago za rast.
Ta je sestavljena iz več plasti.
Predavateljica je spregovorila tudi o dobrih
(npr. motovilec + por + zelje) in slabih sosedih
(npr. krompir + paradižnik) med zelenjavo
ter podala še kup uporabnih napotkov za
vrtnarjenje.
Obisk ni bil velik, vsi prisotni pa so izvedeli
marsikaj uporabnega in bodo lahko to uporabili
na svojih vrtičkih.
Bernarda Buh

Foto: arhiv knjižnice

Iz Krajevne knjižnice Gorenja vas

O gojenju zelenjave na visokih gredah smo
več izvedeli na enem od četrtkovih večerov.

Potrkaj in prestopi portal
Glasbene šole Zaigraj.si (Marko Ušeničnik).
Razstava bo na ogled še do sredine junija.
Vabljeni k ogledu.
Bernarda Buh, knjižničarka
Foto: arhiv knjižnice

Trata - Gorenja vas in KUD LIK Naklo. Ustvarili
so res zanimive slike.
Odprtje so glasbeno in instrumentalno popestrili člani skupine Štedientje ter mladi glasbeniki iz

Foto: arhiv knjižnice

17. aprila je bilo v prostorih Krajevne knjižnice
Gorenja vas odprtje druge likovne razstave v tem
letu. Tokrat se pod naslovom Potrkaj in prestopi
portal s slikami vrat predstavljajo ustvarjalci KUD

Na razstavi se z naslikanimi portali predstavljajo likovniki iz Gorenje
Z odprtja razstave na terasi knjižnice
vasi in Naklega.
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Z uradnega odprtja občinskega kolesarskega kroga

Pred turo prvič blagoslov kolesarjev in koles
Foto: Denis Bozovičar

V soboto, 5. maja, se je na uradnem odprtju občinske kolesarske sezone na Trgu
Ivana Regna v Gorenji vasi zbralo okrog 100 kolesarjev. Dogodek je letos organiziralo Kolesarsko društvo (KD) Belaunce, ki je od občine prevzelo upravljanje
Občinskega kolesarskega kroga.

Kolesarje in kolesa je na startu na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi blagoslovil gorenjevaški
župnik Gregor Luštrek, ki se je s kolesarji odpeljal tudi na prvo uradno turo.
Novost je bila letos blagoslov kolesarjev
in koles, ki ga je opravil gorenjevaški župnik
Gregor Luštrek. Zbrane sta nagovorila tudi župan
Milan Čadež in predsednik kolesarskega društva
Marko Pustavrh. Prireditev je povezovala
Damjana Peternelj. Pedala je po prvi etapi kole
sarskega kroga pognalo okrog 100 udeležencev,
ki so preko Lučin in Pasje ravni kolesarili do

Visokega. Pri Tavčarjevem dvorcu so si nekoliko
odpočili, nato pa se vrnili na izhodišče v Gorenjo
vas, kjer jih je pričakalo okrepčilo. Kljub slabi
napovedi se je vreme zjasnilo in kolesarji so
lahko uspešno opravili pot.
Izžrebali so tudi obljubljeno nagrado, bon
v vrednosti 500 evrov za nakup kolesarske
opreme. V žrebu so sodelovali vsi dose

danji udeleženci, ki so v preteklih petih letih
prekolesarili občinski krog. Med skoraj 2.000
izpolnjenimi kartončki so izžrebali srečno
nagrajenko, Bernardo Lukančič, ki prihaja iz
sosednje občine Žiri.
Dogajanje ob odprtju kolesarskega kroga
so s svojo prisotnostjo popestrili člani društva
Rovtarji s starodobnimi kolesi in oblačili.

Belaunce: krog prevzeli v upravljanje
in bolje označili traso

Člani KD Belaunce so na trasi kroga, ki so
ga prevzeli v upravljanje, še pred začetkom
letošnje sezone na novo naredili več kot 60
oznak. Kot je povedal Marko Pustavrh, so
v društvu odprti za konstruktivne predloge
kolesarjev, ki jih bodo skušali upoštevati pri
izboljšavi kolesarskega kroga, saj jim je cilj, da
se kolesarjenje v občini dvigne na višji nivo in
da postane obisk kroga še bolj množičen.
Po novem lahko kolesarji kartončke za zbiranje
žigov dobijo v kavarni Ajda (doslej v Taverni) in
zanje plačajo simboličnih pet evrov, ki jih bodo
namenili za vzdrževanje kolesarskega kroga. Od
slej bodo vsako leto ob odprtju sezone med tistimi,
ki bodo opravili celoten krog, izžrebali tri denarne
nagrade (300, 200 in 100 evrov) za preteklo leto.
Nagrade bo prispevala občina.
Jure Ferlan

Pohod med drevesi, travniki in kulturno dediščino

Tudi za domačine zanimivo doživetje
Foto: arhiv Francija Miklavčiča

Ob dnevu Zemlje, 22. aprilu, je Razvojna agencija Sora v sklopu informacijske
točke Europe Direct Gorenjska organizirala pohod na Goro.

Na Hlevišah, sedlu med Javorjami in Žetino,
se je zbrala pisana druščina pohodnikov, saj je
bila starostna razlika med udeleženci kar 70 let.
Na Goro smo se odpravili po stari konjski poti,
ki je bila pred izgradnjo ceste glavna vez z doli
no. Med potjo smo v naravi, najboljši učilnici,
spoznavali drevesne vrste, njihove posebnosti
ter uporabnost v kulinariki in zdravilstvu. Izve
deli smo, zakaj bukev imenujejo mati gozdov in
kako slovenski strokovnjaki iz jelke pridobivajo
najmočnejši naravni antioksidant. Jedli smo
mlado bukovo listje, ki ima kar petkrat več
C vitamina od limone, in degustirali bukov
liker. Izvedeli smo nekaj novega o lubadarju,
njegovem razmnoževanju, življenjskem ciklusu
in škodi, ki jo povzroča.
Spotoma smo spoznali in poskusili krompir
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jevko in čemaž, divji užitni rastlini. Prikazana
je bila razlika med užitnim čemažem in smrtno
nevarnima jesenskim podleskom in čemeriko, da
ne bi prihajalo do zamenjave s tragičnimi pos
ledicami. Nabrali smo tudi nekaj dišeče perle in
drugih zdravilnih rastlin za čajne mešanice.

Gora ima ‘ta lačno korenino’

Najvišjo točko našega pohoda smo dosegli
vrh Gore s 1053 metri nadmorske višine. Prav
na vrhu raste prvo izjemno drevo, mokovec,
ki ima užitne plodove, ki se uporabljajo za
marmelade, likerje in posušeni za peko sad
nega kruha. Med potjo do cerkve smo spoznali
še jerebiko, jesen, lipo, divji kostanj in brest,
vsa drevesa izjemnih dimenzij – presenetljiva
koncentracija dreves posebnežev na tako ma

jhnem prostoru.
Pod kozolčkom so na nas čakale marmelade
in namazi iz ponudbe Kmetije Martinuc, žejo pa
smo gasili z regratovim in smrekovim sirupom.
Od vse ponudbe sta pohodnikom najbolj teknili
pašteta in zaseka na čemaževem kruhu. Tudi
Gora ima ‘ta lačno korenino’.
V cerkvi Marijinega vnebovzetja kar nismo
mogli odmakniti pogleda od bogatega oltarja.
Le-ta zakriva celotno steno in s svojo lepoto,
bleščavo in razkošjem nudi prostor, kjer se
spočijejo oči in duša. V cerkvi je vodja pohoda
na kratko predstavil zgodovino poselitve naših
krajev, nastanka cerkve in njene posebnosti.

Ko znano postane novo in zanimivo

Med vračanjem na izhodišče je eden od
udeležencev takole komentiral pohod: »Ljudje
smo kot telički z zavezanimi očmi. Petdeset let
že hodim na Goro, pa sem poznal samo pot, vse
ostalo je bilo novo, neznano in zelo zanimivo.«
Tudi predstavnik organizatorja je izrazil zado
voljstvo nad obiskom, potekom pohoda in lepim
vremenom, ki nam je bilo dano.
Pred slovesom so pohodniki že snovali načrte
za naslednje leto. Kako bi na isti praznik orga
nizirali podoben pohod, videli nekaj novega in za
nekaj ur postali čim manj moteči del Narave.
»Kjer je volja, tam je pot«, pravi slovenski
pregovor.
Franci Miklavčič

S tradicionalnega pohoda skozi Zalo

Ob Tavčarjevih zgodbah in z domačini ni nikoli dolgčas!

Foto: arhiv TD Žirovski Vrh

Izpred domačije Pr’ Bukovcu je letos na pot krenilo več kot 160 pohodnikov.
Pot je najprej peljala na Goli vrh.

Pisana druščina pohodnikov na poti skozi Zalo
Nadaljevali smo v osrčje Zale, kjer smo najprej
srečali pisatelja Ivana Tavčarja, ki je s svojimi
prijatelji čakal na divjega petelina. Simbolno smo
hoteli prikazati okvirno pripoved V Zali, ki govori o
tem, kako je Tavčar s svojimi prijatelji lovil divjega
petelina. Pohodniki so lahko videli tudi pravega, a
le nagačenega divjega petelina. Naslednje so nas
medse sprejele mravljice, ki pridno gradijo svoja
mravljišča prav na vrhu Zale – 899 metrov nad
morjem. Spust do lepe gozdne jase, opremljene s
preprostimi igrali in klopcami, nas je pripeljal tudi
do mahovite medvedke Štefke. Na naslednji gozdni

jasi pa so že nestrpno čakali igralci osrednje zgodbe
te tematske poti, ki so zaigrali srečanje glavnih dveh
likov pripovedi, Mrakove Katarine in duhovnika
Amandusa. Pot je nato peljala do Mrakove
domačije, ki predstavlja samo srce zgodbe V Zali,
tokrat pa so tam počakali čebelarji Čebelarskega
društva Blegoš. Predsednik Štefan Inglič je pohod
nike povabil k degustaciji medu iz Poljanske doline,
Mrakova gospodinja Cirila pa je postregla odlične
flancate. Ogledali smo si rezbarske mojstrovine ata
Cirila Kavčiča, ki je njihovo hišo spremenil v pravo
mojstrovino in pašo za oči.

Pri Omejčku osrednja zgodba

Naslednji spust nas je popeljal mimo
domačij Šimc in Grobež do Omejčka, kjer je
sledila še osrednja odigrana zgodba. Obisk
ovalci so si kot v gledališču ogledali prizore
zgodbe o Amandusu in Katarini. Igralci so
prizore obogatili z različnimi šaljivimi opom
bami. Celotna zgodba je bila predstavljena na
način, kot bi šlo šele za vajo, kjer pa smeha in
šal ne manjka. Obiskovalci so ta pristop lepo
sprejeli, najbolj pa jih je navdušil trenutek, ko
so Amandusa prenesli na veter in mraz in je v
tistem trenutku resnično močno zapihal veter,
da je otresel cvetje bližnje jablane ter igralce
posul s ‘snežnim metežem’. Narava sama je
tako čudovito dopolnila scenarij.
Po ogledu razstave likovnih del umetnice
Mateje Oblak in pogostitvi je sledila pot do
domačije V mlinu, kjer sta Olga in Janez prip
ravila odličen domač kruh z zaseko. Poleg tega
smo si ogledali tudi popravilo grabelj. Preko
strmega travnika nas je ozka potka pripeljala
do Sivca in proti vrhu hriba, kjer nas je čakala
samo še lahka pot na izhodiščno točko.
Dan smo kar prehitro zaokrožili, vsaj tako
se nam je zdelo, ker smo se skupaj res lepo
imeli. Zaključna malica in popoldanski ogled
utrdbe Rupnikove linije na Golem vrhu pa sta
dala piko na i.
Lucija Kavčič

Prvič letos po pohodnem krogu

Tokrat po tematski poti Rupnikove linije
Gorenjevaški Trg Ivana Regna je bil na sončno soboto 21. aprila izhodišče za
odprtje pohodne sezone občinskega pohodnega kroga.
Ob 8. uri zjutraj je pohodnike pozdravil župan
Milan Čadež. Nato so pod vodstvom vodnika
Matjaža Šifrarja krenili na pot, ki je letos vodila
po poti Rupnikove linije mimo pokopališča, čez
Volčjo njivo in Hrastov grič do Javorča. Tu so

se pri lovski koči okrepčali z velikimi flancati in
domačim čajem. Sledil je še spust do Dobravšc,
kjer so se prijetno utrujeni razšli vsak na svoj
konec. Med hojo po višjih delih poti so lahko
občudovali izjemne razglede na vse strani. Po

hodniki so se na več mestih na poti ustavili in
prisluhnili vodičevi razlagi in si ogledali različne
ostaline Rupnikove linije. Posebej zanimivi so
bili veliki utrjeni bunkerji globoko v gozdu, vrh
podzemne utrdbe na Hrastovem griču, pozor
nost pa so pritegnili tudi presenetljivo dobro
ohranjeni stebri kozolca na nekdanji domačiji
Pri Frjanovcu na Kladju. Iz betona, namenjenega
gradnji bunkerjev, so jih izdelali tedanji graditelji
na liniji, hvaležni, da so tu lahko prespali na
skednju in dobili kaj za pod zob.

Foto: Jure Ferlan

Pohodniki hvaležni in zadovoljni

Pohodnike je župan s spodbudnimi besedami pospremil na pot.

Tudi pohodniki so bili hvaležni in zado
voljni z izvedbo pohoda. Jožica in Jože Justin z
Lovskega Brda sta povedala, da je koristno, da
je organiziran voden pohod, na katerem se izve
marsikaj novega in da sta se zaradi tega lažje
odločila za udeležbo. Metod Nediževec iz Žirov
je pohvalil pohod z oceno odlično. Z ženo sta
bila v 10 letih na Javorču že 1700-krat. Jože in
Majda Oblak iz Škofje Loke sta povedala, da
tu še nista bila in sta navdušena. Posebej sta
pohvalila vodnika Matjaža in prijetno družbo.
Pohodi se bodo v prihodnjih letih orga
nizirali po različnih delih pohodnega kroga.
Kartončki za zbiranje žigov in dodatne infor
macije so še vedno na voljo v Gostilni Jager na
Dolenji Dobravi.
Jure Ferlan
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Naročnik oglasa: Stranka SDS
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Na šolskih jedilnikih je vedno več hrane, pridelane v lokalnem okolju.
To je tudi cilj projekta Lokalna hrana v šole.
Zanj so partnerji, Razvojna agencija Sora, podjetje P-ino in KGZS
Zavod Kranj, pridobili sofinanciranje Evropske unije iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v okviru 1. javnega poziva LAS
Loškega pogorja.
Foto: arhiv

ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

Naročnik oglasa: Lista Marjana Šarca, Bistriška cesta 10a, 1241 Kamnik

Za kakovostnejšo prehrano naših otrok

V maju je po različnih krajih v občini predavala svetovalka za zdravo
prehrano Andreja Širca Čampa.

DAVORIN STANONIK
»Kot človek dejanj, vajen trdega dela, verjamem, da lahko s
skupnim delom in s pošteno
ekipo vam, državljankam in
državljanom, zagotovimo prijazno, zadovoljno in bolj dostopno državo Slovenijo. Kot predstavnik mlajše generacije sem
prepričan, da zmoremo s trdim
delom, s poštenimi nameni in
s kompetentno ekipo ustvariti
okolje, ki bo prineslo še boljše
osnove za skupno prihodnost
vseh generacij.«

V okviru projekta so bili oblikovani obroki lokalnih šolskih malic,
za katere živila zagotavljajo lokalni ponudniki. Lokalne šolske malice
so sestavljene iz lokalnih surovin (kot so mleko, meso, zelenjava) ter
končnih izdelkov, ki nastajajo v okviru dopolnilnih dejavnosti na lokalnih
kmetijah.
V aprilu in maju potekajo pilotne izvedbe obrokov lokalnih šolskih
malic na osnovnih šolah na Škofjeloškem. Na šolah v Gorenji vasi in
Poljanah ter njunih podružnicah sta bili na šolske jedilnike uvrščeni lokalni
malici ričet z rezano klobaso in hot dog z mini klobaso. Ker so učenci
lokalni malici dobro sprejeli, bosta še večkrat na šolskih jedilnikih tudi v
naslednjem šolskem letu. S spremljanjem pilotnih izvedb lokalnih malic so
bile odkrite tudi manjše pomanjkljivosti lokalne ponudbe, ki so že urejene,
tako da bodo naslednje dobave lokalnih živil potekale gladko.
O prednostih uživanja lokalne hrane za naše zdravje in počutje, dobrih
in zdravih prehranjevalnih navadah ter sodobnih prehranskih pristopih
uravnoteženega prehranjevanja je tekla beseda na predavanju Andreje
Širca Čampa, ki je v občini potekalo v tem mesecu. Za zagotavljanje
lokalnih živil za lokalne šolske obroke je lokalnim ponudnikom na voljo
tudi strokovna podpora. Poleg delavnic predelave živil so zainteresiranim
za oskrbovanje osnovnih šol z lokalnimi živili na voljo tudi strokovna
podpora, individualna in skupinska svetovanja ter predavanja.
Več informacij o projektu in projektnih aktivnostih najdete na spletnih
straneh partnerjev projekta (www.ra-sora.si).
Jerneja Klemenčič Lotrič, Razvojna agencija Sora, d. o. o.

V najem
in z odkupom inventarja

oddamo

gostinski lokal LUNCA
v starem mestnem jedru Škofje Loke.
Informacije na tel.

št.: 041/930-220
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Nagrajeni mladi glasbeniki

Posegajo po najvišjih uvrstitvah

Loti Feltrin

Loti Feltrin: Zlata in med
desetimi najboljšimi na tekmovanju

Skoraj 15-letna Loti Feltrin iz Gorenje vasi
je na mednarodnem glasbenem tekmovanju
Svirel 2018 pometla s konkurenco in osvojila
zlato priznanje ter bila uvrščena med deset
najboljših tekmovalcev v disciplini glasbil s tip
kami. Gre za najvišje priznanje, ki ga je mogoče
osvojiti na največjem tovrstnem mednarodnem
tekmovanju v Srednji Evropi.
Na tekmovanje se je bolj intenzivno prip
ravljala zadnjih 14 dni. Vsak dan je najprej
vadila približno dve uri v glasbeni šoli pri prof.
Katarini Tominec, ki jo poučuje klavir zadnja tri
leta, nato pa je sledilo še učenje doma. Komisiji
se je predstavila s Scarlattijevo in Haydnovo
sonato, Chopinovo Etudo ter Bravničarjevo
Etudo II.
Devetošolka, ki je klavir pričela igrati v 4.
razredu, se je prvih tekmovanj udeležila leta
2016. Udeležba na glasbeni olimpijadi Aka
demije za glasbo, kjer se je predstavila s svojo
prvo skladbo, ji je prinesla srebrno priznanje.
Na letošnjem mednarodnem tekmovanju Ars
nova v Trstu je prejela srebrno priznanje. Za las
pa ji je ušlo zlato priznanje na mednarodnem
tekmovanju Ivana Rijavca v Rogaški Slatini.
»Zlatega priznanja in uvrstitve med najboljših
deset nisem pričakovala. Na tekmovanje sem šla
sproščena in z mislijo: Kar bo, pa bo! Potem pa
sem doživela pozitiven šok, saj sploh nisem doje
la, da sem bila v svoji starostni skupini najboljša.
Priznanje mi ogromno pomeni, saj mi je odprlo
mnogo vrat. Ravnokar sem prejela novico, da me
je vodstvo ZDK Tabor Opčine v Italiji izbralo za
prejemnico posebne nagrade,« je pojasnila Loti,
ki bo šolanje nadaljevala na Umetniški gimnaziji
Koper. Veščine črno-belih tipk pa bo izpopol
njevala pri Selmi Chicco Hajdin, pri kateri je
februarja obiskovala mojstrski tečaj.
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Organistka Zala Ažbe iz Gorenje vasi je na
47. državnem tekmovanju mladih glasbenikov
RS navdušila z izvedbo Bachovega Preludija
in fuge v G-duru (BWV 557), Jobstove Im
provizacije iz knjižice Sedem skladb za orgle ter
Intermezzom št. XXII skladatelja H. Andries
sena in tako osvojila zlato plaketo ter četrto
mesto v svoji starostni kategoriji.
Letošnje leto je bilo za osmošolko prelomno,
saj se je prvič udeležila glasbenih tekmovanj.
Regijsko tekmovanje v Velenju ji je prineslo vs
topnico za državno tekmovanje. Kot prizna, samo
tekmovanje ni bilo zahtevno. So pa bile zahtevne
in dolgotrajne priprave nanj: »Vzele so mi kar
nekaj časa, a so mi bile v veselje!« Ure klavirja
pod mentorstvom Katarine Erlah v Glasbeni šoli
Škofja Loka je pričela obiskovati v prvem razredu.
»Prav ona je zaslužna, da sem se v 5. razredu kla
virja prijavila na sprejemni izpit za orgle.«
Prvi letnik orgel je opravila hkrati s šestim let
nikom klavirja. Igranja na orgle se vse od začetka
uči pri prof. Klemnu Karlinu. »Zlata plaketa je
pokazatelj, da sem na pravi poti, ki me bo ver
jetno peljala na Konservatorij za glasbo in balet v
Ljubljano. Plakete nisem pričakovala, prepričana
pa sem bila, da bom dosegla dober rezultat tako,
da je bila najlepše možno ‘darilo’.«

Zala Ažbe in prof. Klemen Karlin ob orglah v
Zavodu sv. Stanislava.

Hana Oblak:
Pričakovano bronasto priznanje

Na 10. mednarodnem glasbenem tekmo
vanju Svirel 2018 se je na kitari predstavila
tudi Hana Oblak, učenka 8. razreda OŠ Ivana
Tavčarja in 6. letnika Glasbene šole Škofja
Loka. Zaigrala je štiri skladbe, in sicer Bour
ree, Por una cabeza, Finalle Allegro in Preludio

Foto: osebni arhiv Hane Oblak

Zala Ažbe:
Zlata plaketa – najlepše darilo

Foto: osebni arhiv Zale Ažbe

Foto: Iztok Zupan

Že v prejšnji številki smo objavili kratko novico o uspehih, ki jih na različnih, tudi
mednarodnih tekmovanjih žanjejo mladi glasbeniki iz naše občine. V tokratni
številki vam vsakega posebej (Loti Feltrin, Zalo Ažbe, Hano Oblak, Jedrt in
Ester Šinkovec ter Lana Dolenca) tudi podrobneje predstavljamo.

Hana Oblak ob igranju kitare v Goriških
brdih
Triston ter osvojila bronasto priznanje.
»Tekmovanje je bilo dokaj zahtevno sploh
zato, ker moja tekmovalna kategorija ne ob
sega zgolj kitaristov, temveč vsa brenkala,« je
pojasnila 14-letna Hana, ki se je na tekmovanje
pripravljala vse od začetka šolskega leta. Vmes
se je udeležila še 47. tekmovanja mladih glasbe
nikov RS. »Na tekmovanja sem se pripravljala
le dve leti. Če se odločiš za tekmovanja, je
potrebno res veliko vaditi. Jaz pa sem aktivna
še na drugih področjih, tako da vse žal ne gre.
Sta pa bili ti dve leti zelo naporni.«
Hana se je tako udeležila štirih tekmovanj.
Najboljšo uvrstitev je dosegla na svojem prvem
mednarodnem tekmovanju Dnevi kitare Krško, in
sicer 4. mesto ter zlato priznanje. Prvi dve leti jo
je kitaro poučeval prof. Janez Golob, zadnja štiri
leta pa prof. Lenart Rupar. Kot je še povedala, je
bronasto priznanje na tekmovanju pričakovala, a
ji izkupiček tekmovanj ne predstavlja le dosego
priznanj. »Gre predvsem za dosego mojih osebnih
ciljev, da izpopolnjujem svoje znanje kitare z
igranjem zahtevnejših skladb in več nastopi. Ob
igranju uživam, zato si želim in upam, da bom tudi
po zaključku glasbene šole še naprej rada igrala
kitaro ter bo del mojega vsakdana.«

Lan Dolenc:
že s prvega tekmovanja srebrn

Osemletni Lan Dolenc prihaja z Dobravšc
in je učenec 2. b razreda OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas. Obiskuje 2. razred Glasbene šole
Škofja Loka, kjer igra violončelo, poučuje pa ga
profesorica Barbara Jager. Letos se je udeležil 10.
Mednarodnega glasbenega tekmovanja in festi
vala Svirel, ki je potekal marca v Goriških brdih,
na gradu Dobrovo. Zaigral je skladbe Singapore
Sunset (K. in H. Colledge), Koncert za violončelo
v C-duru, 3. stavek (A. Vivaldi), in Nemško pesem
(P. I. Čajkovski). Na klavirju ga je spremljala prof.
Olesja Horvath. Svoj program je zelo lepo pred
stavil in tako osvojil srebrno priznanje. Nastopil je
v kategoriji ‘beginner’, sicer pa se je tekmovanja
udeležil prvič. Zelo je bil vesel tega uspeha. Lan

Ester Šinkovec
saj jo poleg glasbe zanima še veliko stvari. Njena
mentorica za violino je prof. Katja Marinič, men
torica pri triu pa prof. Tatjana Krpan.

Lan Dolenc
sicer največkrat nastopa na šolskih in razrednih
koncertih v kapeli Puštalskega gradu, nastopil je
tudi na letnem koncertu glasbene šole in ob raznih
drugih priložnostih. Igranje violončela mu polepša
otroški vsakdan.

Ester Šinkovec: srebrna na Svirelu

Foto: Mirjam Šinkovec

Jedrt Šinkovec:
S TriJem zmagale v Beogradu

Jedrt Šinkovec prihaja iz Hotovlje. Skupaj s
sestro (Ester Šinkovec) sta si želeli obiskovati
glasbeno šolo in igrati kakšen inštrument. Jedrt
je bil zvok violine všeč in odločitev je bila
preprosta. Obiskuje 8. razred Osnovne šole v
Poljanah in 7. razred violine, igra v godalnem
orkestru glasbene šole, že drugo leto pa tudi v

Foto: Simon Levar

Foto: osebni arhiv Lana Dolenca

klavirskem triu TriJo, prav tako v okviru glas
bene šole. V skupini sta še devetošolki Julija
Rakovec in Jona Levar, obe iz Škofje Loke.
Dekleta v triu se dobro razumejo in rada skupaj
igrajo. TriJo so sestavili oz. predlagali učitelji
glasbene šole. Ime TriJo pa imajo zato, ker se
imena vseh treh začnejo na j.
Nastopila so na XV. Mednarodnem tekmo
vanju Davorin Jenko v Beogradu in zmagala.
Zmage so se zelo razveselile, prejele maksi
malnih 100 točk in naziv LAVREAT. Z igro na
tekmovalnem nastopu so bile zadovoljne, tako
dobrega rezultata pa niso pričakovale. Za tekmo
vanje Svirel pravi, da bi se lahko bolje pripravila,
svoje pa je naredila tudi trema. Uspehov na
tekmovanjih je vesela, vendar o njih ne razmišlja
veliko. Glasba, pravi, je postala del vsakdana,
kako bi bilo brez nje, si ne predstavlja več. O
srednji glasbeni šoli pa za zdaj še ne razmišlja,

Jedrt Šinkovec

Ester Šinkovec si je prav tako kot njena
starejša sestra želela obiskovati glasbeno šolo.
Pri odločitvi, kateri inštrument izbrati, je sle
dila starejši sestri Jedrt. Ester obiskuje 3. razred
Osnovne šole v Poljanah in 2. razred violine v
Glasbeni šoli Škofja Loka. Zelo rada pleše ba
let, obiskuje zadnje leto plesne pripravnice. Za
rezultat na Svirelu (prejela je bronasto priznanje)
pravi, da jo je razveselil in da jo spodbuja k več
vaje, vendar tega še ni začela. Pravi, da je igranje
delo, zaradi katerega je življenje bolj naporno, saj
ostane manj časa za igro. Esterina mentorica za
violino je prav tako prof. Katja Marinič.
Lidija Razložnik in Kristina Zajc Božič

Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

Kolesarjenje je zdrav, okolju prijazen in
poceni način prevoza, vendar so tako kot pešci
tudi kolesarji med najbolj ogroženimi skupinami
v cestnem prometu. Med njimi najbolj izstopajo
starejši od 65 let ter otroci do 15. leta.
Namen akcije, ki jo je izvedel občinski svet
za preventivo v cestnem prometu, je ob začetku

Agencija za varnost prometa je predstavila
naletne tehtnice.

Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

Uvod v varno kolesarsko sezono

Občani so letos lahko pred Šubičevo hišo preverili, v kakšnem stanju imajo kolesa in se pripravili
novo kolesarsko sezono.
kolesarske sezone občanom omogočiti, da preverijo tehnično stanje svojih koles ter posredovanje
napotkov za varno vožnjo s kolesom in uporabo
zaščitnih sredstev za lastno varnost. Redarka in
policist sta izvedla tudi kontrolo uporabe varnostne
čelade učencev pred Osnovno šolo Poljane.
Akcijo smo pripravili v petek, 11. maja, med
12. in 17. uro, v sodelovanju s Policijsko postajo
Škofja Loka, Zvezo šoferjev in avtomehanikov

Žiri, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom
ter serviserjem koles Dušanom Oblakom iz Žirov.
Sodelujočim se je pridružila tudi ekipa Agencije za varnost prometa, ki se je predstavila z
njihovo demonstracijsko opremo, ki je kolesarsko
obarvana – z delnim kolesarskim spretnostnim
poligonom, glavo s čelado in jajčkom ter naletnimi
tehtnicami.
Barbara Bogataj
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Ptički brez gnezda v režiji Andreja Šubica

Po 34 letih spet na poljanskem odru
Foto: Jani Prosen

Kulturno društvo (KD) dr. Ivan Tavčar Poljane je sredi aprila v dvorani Kulturnega doma v Poljanah po kar 34 letih znova uprizorilo delo Ptički brez
gnezda Frana Milčinskega. Predstavo je tako kot pred leti tudi zdaj režiral
Andrej Šubic.

Foto: Andrej Šubic

Ptički brez gnezda nekoč …

… in danes.
»V letih od 1981 do 1986 sem v Poljanah
skupaj še z nekaterimi sodelavci zbiral mla
dino od sedmega do šestnajstega leta starosti.
Največkrat med počitnicami, ko sem namesto
v Ljubljani lahko študiral doma. Rezultat so
bile predstave Čarobna košara, Taki ste, taki
smo, Ptički brez gnezda in Mali princ. Nekaj
je posnetega za televizijo, v glavnem pa so
se materiali in dokumenti izgubili. Ostali so
tudi režijska knjiga, malo not in nekaj lepih
fotografij Ptičkov brez gnezda. Pesmi so bile
takrat med otroki popularne, znali so jih na
pamet, in tudi meni so še po več kot tridesetih
letih, vsaj nekatere, zvenele v ušesu,« o ust
varjanju nekoč pove Andrej Šubic.
Letošnjo predstavo je obudil z isto ekipo,
igralci in pevci. Nastopili so: Bojan Trampuš,
Andrej Dolenc, Milan Benedičič, Matjaž Rešek,
Majda Irt (roj. Dolenc), Jerneja Bonča, Janez
Oblak, Irma Zevnik (roj. Dolenc), Leon Demšar,
Mirjam Šinkovec (roj. Šifrar), Vera Ahlin (roj.
Galičič), Jože Debeljak in Aleš Šubic. Maja
Šubic, ki je pesmi takrat uglasbila, je tudi tokrat
v živo spremljala igralce na klavirju.

Ježkov tekst še danes zelo aktualen

O razlikah med ustvarjanjem nekoč in
danes Šubic pove, da je bilo takrat lažje. »V
dvorano smo šli lahko kadar koli, sami smo z
izkupičkom od predstav pomagali pri nakupu
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pripomočkov, reflektorjev, celo odrskih zaves
in pianina. Otroci so bili prav tako nagajivi in

razigrani, a to sem na odru tudi potreboval.«
Tudi zato, pravi, ga je zanimalo, ali bi si isti
ljudje tudi zdaj upali nastopiti.
»Pa so si! Vsi so pristali, in to takoj,
le ena se vaj ni mogla udeleževati zaradi
preveč drugih obveznosti. In postali so spet
taki kot pred tridesetimi leti. Oči so se enako
svetile, zadrege so bile pri vseh, napadla jih
je trema … Vaje so bile naporne in pogoste,
preveč za njihov današnji tempo,« pove in
doda, da so zdaj njihovi otroci starejši, kot
so bili takrat oni, in otroci so staršem ostri
sodniki. A z vsem tem so se hrabro spopadli
vsi; trinajst nastopajočih v istih vlogah – z
‘gostjo’ Jernejo. Tokratna režija in scena sta
bili sicer novi, a sta se navezovali na prvo
postavitev. »In igralci so se spet vživeli v
vloge. Ugotovili smo, da podobno živijo tudi
v realnem svetu. V nas se je razplamtel duh
predstave, ki je očitno tlel vseh trideset let.
Uživali smo. In seveda trdo delali in bilo nam
je lepo. Kolikor vem, gledalcem tudi.« Ekipo
zdaj čaka še predstava v Škofji Loki – kot
pred tridesetimi leti, ko so jih dobro ocenili na
srečanju gledaliških skupin. Kot je še pove
dal Šubic, je bilo za vse najlepše srečanje z
družino Milčinski, Janezom, Levom, Bredo
…, ki so vedeli, da je njihov oče Fran vključil
v igro tudi njihove male lumparije. »Nisem
vedel, da bomo še v letu 2018 kazali ogledalo
družbi, ker današnje družine, in predvsem
otroci, niso veliko na boljšem kot pred stotimi
leti. Aktualnost teksta me je spet presenetila,
predvsem pa teža in hkrati lepota amater
skega gledališkega druženja,« zaključi svoje
razmišljanje naš sogovornik.
Kristina Zajc Božič

V objemu navdiha
8. maja so v Šubičevi hiši odprli razstavo
Nine Meglič, Marte Bartolj in Ajde Erznožnik: V
objemu navdiha.
Navdih je skupni imenovalec mnogih ustvarjalcev, tako niso izjema niti ilustratorke, ki
jih je združilo še eno skupno potovanje. Razstava predstavlja ilustracije vseh treh ilustratork.
Tematsko se v ilustracijah stikajo v tem, da so
s ščepom domišljije vsebinsko navezane na

človeka, živali in okolje. To je tema, ki jih navdihuje in jim je blizu, saj je vedno aktualna. Vsaka
na svoj način prikaže svojo vizijo, pri tem pa
se poslužuje likovne tehnike, s katero lahko to
najbolje izrazi.
Program odprtja sta z glasbo polepšali glasbenici Glasbene šole Škofja Loka Nika Justin na
klarinetu in Katja Činč na klavirju.
Razstava bo na ogled do konca maja.

Odprtje razstave KUD Trata Gorenja vas v Sirnici Pustotnik

Sledi preteklosti in sedanjosti

Multipraktiki svoja
Nastaja knjiga, ki je
dela postavili na ogled Gorenjevaščani in
Foto: arhiv KUD Trata Gorenja vas

13. aprila smo se z raznovrstnimi izdelki predstavili člani
KUD Trata Gorenja vas, ki smo si nadeli ime ‘Multipraktiki
Poljanske doline’.

Del ekipe Multipraktikov, ki razstavlja v Sirnici Pustotnik
Dolgo je že tlela ideja v naših mislih in napočil je trenutek, da smo
lahko udejanjili naše želje in na razstavi postavili na ogled umetnine
vseh vrst. Od tod tudi ime ‘multipraktiki’.
Ogledate si lahko vse – od kvačkanih izdelkov, pletenin, makramejev,
ogrlic iz različnih materialov, ostali nakit, steklene in keramične izdelke,
obdelane s servietno tehniko ter navsezadnje tudi obdelavo in predelavo
starih stvari z odpadnim ekomaterialom.
»Ko se spustiš v umetniške vode, je to kot tornado. Za vsako stvar,
vejo, korenino, ki jo zagledaš na sprehodu, v trenutku veš, kam bi jo
umestil in za kaj bi jo uporabil. Včasih sanjaš in sredi noči idejo zapišeš,
da ti ne uide, zjutraj pa akcija,« pravi ena od razstavljavk.
In kaj porečejo na to obiskovalci? »Vtisi so prijetni. Res ne moreš
verjeti, s čim vse se ljudje ukvarjajo in kako iz različnih materialov
ustvarijo nenavadne umetnine, npr. kvačkanje v sliki,« je nad videnim
navdušen eden od njih.

Spodbuda k ustvarjanju ostaja

Hotaveljci še nimamo
Občina Gorenja vas - Poljane izdaja glasilo Podblegaške
novice, ki jih prejemajo vsa gospodinjstva. Večina
prispevkov vsebuje sprotne zapise o delu in življenju
v njej, le v manjšem delu vsebujejo zapise o življenju
na Poljanskem nekdaj. V nastajanju je zbornik, ki bo
vseboval opise območij Gorenje vasi in Hotavelj. K
sodelovanju vabimo tudi krajane.
Mnoge občane zanima življenje v preteklosti, saj je ta tudi učiteljica
sedanjosti. Da se vse preteklo le ne bi pozabilo, je že nastalo nekaj
zbornikov z opisi fare Stara Oselica ter območij Sovodnja, Leskovice,
Lučin, Javorij in Poljan. Tudi nekaj posameznikov je opisalo svoje rod
bine ter življenje nekoč in pomenijo zanimivost v širšem pomenu.
Za območji Gorenje vasi in Hotavelj pa podatkov o poselitvi,
življenju, delu, ljudeh, dogajanjih … še nihče ni zbral v knjižni obliki.
Območji sta močni in značilni lokalni središči in bi bil obširnejši zapis
več kot upravičen.
Pobudo za nov zbornik (delovni naslov) je dal župan Milan Čadež.
Predlagal je delovno skupino, ki je pod streho Krajevne skupnosti
Gorenja vas marca že naredila okvirni vsebinski načrt zbornika. Vse
boval bo zgodovinski oris krajev, geografske značilnosti, poselitev,
etnologijo. Del vsebine bo namenjen opisu in razvoju kmetijstva,
obrti in industrializacije.
Predstavljeno bo obdobje obeh svetovnih vojn, čas med njima in
gradnja Rupnikove linije. Tudi dogajanje po osamosvojitvi Slovenije
do danes je že vredno zapisa. Prostor v knjigi bo odmerjen župniji,
šolstvu, zdravstvu, društvom, turizmu, trgovini, komunikacijam …
Spregledane ne bodo najvidnejše osebnosti teh območij in častni
občani. Marsikatera vsebina se bo porodila tudi med nastajanjem
knjige in bo uvrščena vanjo.
Vse preteklo dogajanje je bilo odraz časa in njenih danosti,
možnosti, izobrazbe ljudi. V knjigi bomo poskušali odgovoriti, kako
se odslikavajo na nas danes in kaj bomo zapustili zanamcem.
Nastajanje knjige je zahtevno delo in bo potrebovalo svoj čas. Za
izpeljavo naloge je bil imenovan ožji uredniški odbor, ki ga sestavljajo
Valentin Bogataj, Mirjana Možina in Silvo Pivk.
K pisanju smo že povabili nekaj sodelavcev, ki so ali še vedno
uspešno delujejo na področjih, ki jih bo vseboval zbornik.

Pester program so nam pomagali soustvariti otroci glasbene šole pod
vodstvom njihovega mentorja Marka Ušeničnika, ki so zaigrali in zapeli
nekaj simpatičnih pesmi. Nagovorila nas je tudi Pustotnikova Katarina,
ki ima v domači sirarni poleg rednega dela in prodaje besedo tudi pri
kulturno-umetniških prireditvah in nam z veseljem stopi naproti.
Predsednica KUD Trata Jana Rojc je v nekaj stavkih povzela vse, kar
izražajo naša dela. Pohvalila je vse, ki so na kakršen koli način soustvarili
razstavo in nas zapeljala z mislijo, da s takimi deli in idejami nadalju
jemo. Navdušena je bila tudi nad velikim številom obiskovalcev, ki so
nas počastili s svojo prisotnostjo. Še enkrat hvala vsem obiskovalcem
in vsem, ki ste nam omogočili, da lahko razstavljamo.
Ideje, ki jih izražamo skozi ustvarjalnost ‘multipraktiki’, ki se
združujemo pod krovnim društvom KUD Trata Gorenja vas, res nimajo
meja.
Pogovarjamo se o novih podvigih, a zaenkrat še niso zreli za objavo.
Sledite nam in vse bomo objavili pravočasno.

V nastajanju je zbornik, ki bo podrobneje opisal vasi Hotavlje in
Gorenja vas (na sliki).

Razstava bo na ogled do konca junija v času odprtja trgovine,
torej med tednom med 8. in 17. uro,
ob sobotah pa od 8. do 13. ure.

Krajane navedenih območij prosimo za sodelovanje pri nastajanju
knjige s pisnimi podatki, fotografskim gradivom,
izvirnimi dokumenti, osebnimi pričevanji in drugim.

Irena Tratnik

Foto: M. B.

V. B.

Vabilo k sodelovanju
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Iz OŠ Poljane

Drugačnost nas bogati
V preteklem mesecu so se največ lepega naužili učenke in učenci prvega triletja,
a tudi starejši so doživeli zanimive stvari.

Prvošolci in drugošolci so obiskali Šubičevo
hišo ter plesali v plesni delavnici. Po njej jih je
vodil Boris Oblak.
Vsi trije razredi 1. triletja so se po kulturo
odpravili v Škofjo Loko, kjer so si na Loškem odru
ogledali dramsko predstavo Koliko je ura?.
Na Škofjeloškem gradu so spoznali muze
jske zbirke, zgodovino Škofje Loke ter ob
grajskem kaminu poslušali pripovedke o Kam
nitem mostu, škofjeloškem grbu, Starem gradu
pod Lubnikom, Hudičevi brvi in škratkih.

Sedmošolci pa v živalski vrt!

Sedmošolci so en dan preživeli v Živalskem
vrtu Ljubljana. Teja in Metka: »V učilnici smo
lahko pobožali grlico, mlečno kačo, sikajočega
ščurka ter gekona. V naslednjem prostoru smo vi
deli rogove, kožo, lobanje in jajca različnih živali.
Na sprehodu smo videli opice, dva morska leva,
geparda, tigra, kače, slona, medveda, volka …«
Učenci 9. razreda so se na kulturnem
dnevu srečali z zgodovino slovenskega filma ter
zgodovino in kulturo Romov po svetu in pri nas.
Obe temi se združita in prepletata v slovenskem
filmu Marka Naberšnika iz leta 2012 – Šanghaj.
Veseli nas, da smo poleg spoznavanja zgodovine

filma vsaj poskusili razbiti nekatere predsodke,
ki so v naši družbi zelo prisotni.

Eko

Učenci 2. a so v letošnjem letu v okviru
projekta EKO-paket sodelovali na nagradnem
natečaju Kreativno ustvarjanje iz kartonske
embalaže za mleko in sokove (KEMS).
Ena izmed predlaganih tem je bila tudi gozdni
junaki. Do ideje, kaj bi ustvarili, so učenci prišli
sami pri predmetu SPO, ko so se pogovarjali o letnih
časih. Svoje junake so poimenovali po letnih časih:
Zimek, Pomladek, Poletjek in Jesenek. Med 1400
kreativnimi izdelki v petih starostnih skupinah so se
v starostni skupini (1. triletje) uvrstili na 3. mesto.
Ekošola v okviru svojih raznovrstnih de
javnosti ponuja tudi Ekobranje za ekoživljenje.
Učenci razredne stopnje matične in podružnične
šole so ustvarili bralne spomine pa tudi unikatne
izdelke iz odpadne embalaže. Vsak je prebral dve
knjigi z ekološko vsebino – prvo v šoli, drugo
pa doma. Drugo knjigo so nato z besedo oziroma
sliko prenesli na drevesni list, ki je skupaj z
drugimi v drugem nadstropju naše šole prav na
dan Zemlje olistal EKO BRALNO KROŠNJO.
Pri branju je sodelovalo 178 učencev.

Dekleta med najboljšimi v ritmični gimnastiki

Noč knjige

Na 23. april, svetovni dan knjige in avtor
skih pravic, so nas letos v Sloveniji spremljali
Cankarjevi verzi, saj mineva 100 let od njegove
smrti. To je dan, ko praznujejo vsi, ki imajo radi
knjige. Rdeča nit letošnje noči knjige je bilo is
kanje odgovora na vprašanje: »Imata BRANJE
in IGRANJE skupnega še kaj več kot zadnjih
pet črk?« Odgovor je iskalo 70 otrok.

Wales

Učence predmetne stopnje je obiskala Sarah
Finn iz Walesa, ki v okviru izmenjave Erasmus
svojo študijsko prakso opravlja na Univer
zitetnem rehabilitacijskem Inštitutu Republike
Slovenije – Soča. Predstavila jim je svojo do
movino Wales in jo primerjala s Slovenijo.
Takšni obiski so zelo dragoceni in naletijo na
pozitiven odziv. Pri mladih želimo spodbujati
zdrav odnos in zanimanje za druge kulture,
kar posledično pomeni tudi večje spoštovanje
lastnega izročila.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je bilo državno
tekmovanje iz fizike, ki so se ga udeležili naši učenci
Marija Omejc in Jedrt Šinkovec iz 8. razreda ter Tine
Bogataj in Jernej Oblak iz 9. razreda.
Med 137 osmošolci iz vse Slovenije se je Marija
uvrstila na 19. mesto, Jedrt pa na 32. mesto.
Med 141 devetošolci iz vse Slovenije je Tine
dosegel 17., Jernej pa 30. mesto. Vsi štirje so
dobili zlata Stefanova priznanja!

Dekleta z medaljami – zgoraj (z leve): Sima, Hana, Hana, Špela,
Sara in Ivana, spodaj (z leve): Šaja, Asja, Maruša in Anja.
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Za zaključek bralne značke nas je obiskal
Boštjan Gorenc – Pižama.
Larisa: »Govoril je o prevajanju knjig, o
svojem življenju in nas zelo zabaval. Spre
govoril je celo o starih časopisih, knjigah in
slovenskih pisateljih. Obisk bi lahko trajal več
kot eno uro.«
Ana Zala: »Pižama mi je bil všeč, saj je bil
zanimiv in je vse povedal na drugačen način.
Najbolj mi je bilo všeč, ko nam je pokazal, kako
prevaja google prevajalnik.«
Tia: »Bilo je krasno. Veliko smo se smejali,
ugibali njegove smešnice in se pogovarjali.
Povedal nam je tudi, kako je dobil vzdevek
Pižama. Na koncu nam je dal piškot, štampiljko
in svoj avtogram.«
Manica: »Bilo je zanimivo, saj nam je na
zabaven način predstavil teme, ki nas jih učijo
pri pouku slovenščine. Je odličen komik in
prevajalec.«
Ožbej: »Pokazal nam je najstarejšo pesem.
Povedal nam je, zakaj so ga klicali Pižama, kako
piše stripe, prevaja Kapitana Gatnika in kako
Prešernove poezije napiše s smajliji.«

Zlati fiziki

Foto: Maja Hudolin

Športno društvo
Fleksi je 14. aprila organiziralo tekmovanje
v ritmični gimnastiki na OŠ Lipnica. Na
področnem tekmovanju
so cicibanke, ki obiskujejo vadbo na OŠ Poljane, dosegle 1. mesto,
mlajše učenke pa 3.
mesto. Te so se tudi
uvrstile naprej na finalno
prvenstvo, ki je potekalo
21. aprila v Novem
mestu, kjer so zasedle
4. mesto. Čestitamo!

Za nagrado obisk Pižame

Natečaj

Naša šola je sodelovala na natečaju Dinamika
likovnega ritma. Učenka Ana Marolt je za svoj
izdelek Tako blizu, pa tako daleč prejela bronasto
priznanje. Z izdelkom bo sodelovala na 50. raz
stavi Likovni svet otrok v OŠ Šoštanj.
Bernarda Pintar

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Gorenjevaščani smo za EKO
V aprilu, ko 22. praznujemo tudi dan Zemlje, smo na šoli izvedli več dogodkov,
vse s predznakom EKO.

Učenci 2. b so obiskali Narodno galerijo. Slikali so se tudi na stopnicah Robbovega vodnjaka.
V soboto, 7. aprila, so imeli učenci od 1. do 4.
razreda eko dan. Za začetek dneva so si ogledali
predstavo Mavričnega gledališča Breza. Govori
o vilinski brezi, ki je globoko v zemljo zarasla
svoje korenine in zaživela življenje običajnega
drevesa. Pod njeno krošnjo se naselita Bimbo
in Dumbo, ki jo sprva občudujeta, a prav kmalu
postaneta prava telebana …
Tudi druge dejavnosti so bile povezane z
ekologijo. Pomočnica ravnatelja je pripravila preda
vanje o eko obnašanju. Upamo, da si je vsak učenec
zapomnil kakšen koristen napotek – o varčevanju z
vodo, elektriko, papirnatimi brisačkami, o metanju
odpadkov v primerne koše oz. zabojnike. In
navsezadnje tudi o pozdravljanju.
Čistili smo tudi bližnjo okolico. V naših
vrečah se je nabralo veliko odpadkov, ki ne
sodijo v naravo.
V petek, 20. aprila 2018, so imeli eko dan
učenci od 5. do 9. razreda. Za začetek so pris
luhnili predavanju z naslovom Vpliv medijev
na otroke. Po malici so se šestošolci odpravili
na teren z gozdarjem, lovcem in ribičem.
Devetošolci so odšli v Srednjo vas k čebelarju.
Sedmošolci in osmošolci so čas v nadaljevanju
namenili zobni preventivi. V zadnjem delu so
sedmošolci spoznavali še vodno učno pot in elek
trarno na Hotavljah, osmošolci pa nekdanji Rudnik
urana Žirovski vrh. Pri organizaciji eko dneva vsako
leto sodeluje več strokovnjakov, ki prostovoljno
namenijo svoj čas in bogato znanje za izobraževanje
mladih v domači občini. Vsem sodelujočim se
prisrčno zahvaljujemo za njihov prispevek.

učenci se tega še kako zavedajo. Na športnem
področju so dosegli kar nekaj uspehov.
10. aprila so se učenci naše šole udeležili
državnega ekipnega prvenstva v badmintonu.
Regijskega prvenstva ni bilo, ker sta bili
prijavljeni samo dve ekipi, zato so se uvrstili
neposredno na državno prvenstvo.

Mednarodni uspeh
mladinskega pevskega zbora
Mladinski pevski zbor OŠ Ivana Tavčarja se je
v soboto, 21. aprila, udeležil mednarodnega
tekmovanja pevskih zborov v Požegi – Vallis
Aurea Cantat. Odrezali so se odlično, saj so
prejeli zlato priznanje.
Vsem pevkam in pevcu iskreno čestitamo!
Učenci so začeli dobro. V skupini so bili po
tesni tekmi proti OŠ Mirana Jarca iz Črnomlja
drugi, nato pa so v nadaljevanju tekmovanja izgu
bili proti OŠ dr. Jožeta Pučnika iz Črešnjevcev,
ki so kasneje postali državni prvaki.
Za našo šolo so tekmovali: Lara Istenič,
Nika Stržinar, Anže Jereb, Filip Peternel in
David Ušeničnik.
V nedeljo, 22. aprila, so se štirje člani planin
skega krožka Svizci z mentorico Darjo Krek
udeležili pohoda skupaj s člani PD Gorenja vas.
V prelepem sončnem in toplem vremenu smo
se povzpeli na 1.495 metrov visok Mali Golak
nad Ajdovščino.
Učenci fotografskega krožka so pod men
torstvom Bojane Mihalič Stržinar v aprilu
postavili svojo prvo fotografsko razstavo z
naslovom Svet okoli nas. Sočasno je na ogled
tudi samostojna fotografska razstava Milana
Mihaliča. Fotografije si lahko do konca maja
ogledate v šolski avli, poleti pa se selijo v
prostore knjižnice Gorenja vas in mladinskega
oddelka Knjižnice Škofja Loka.
Zbral: Martin Oblak

Petje v maju
Pod visoškim kozolcem so že drugič v maju
prepevali učenci višjih razredov kar štirih osnovnih
šol s Škofjeloškega: poljanske, gorenjevaške,
železnikarske in podlubniške. Dogodek so pripravili ob Tednu ljubiteljske kulture pod okriljem
Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ob
pomoči Občine Gorenja vas - Poljane.
Kot je povedal Matjaž Slabe, mentor poljanskih
pevcev, so prvo izvedbo na pobudo udeleženih
zborovodij pripravili pred dvema letoma. Vtisi so
bili odlični, zato so se odločili za ponovno izvedbo.
Ker vsi mladinski pevski zbori, ki so nastopili, zelo
dobro delajo in je kakovost prepevanja na dokaj
visoki ravni, je tudi letošnji koncert odlično uspel.
Bi si pa v čudovitem ambientu pod kozolcem želeli
morda kakšnega obiskovalca več, tokrat jih je
prišlo približno 100, večinoma starši pevcev.
Takole sta vtise strnili Manica in Tadeja iz 9.

b v Poljanah: V petek, 11. maja, je bil prav lep,
sončen dan. Na Visokem smo se zbrali učenci iz
mladinskih pevskih zborov OŠ Poljane, OŠ Ivana
Tavčarja, OŠ Železniki in OŠ Podlubnik. Pred nastopom smo imeli veliko časa za druženje. Sklenili
smo nova prijateljstva, se posladkali z domačimi
dobrotami in prepevali. Imeli smo tudi skupinsko
vajo, na kateri nam je šlo zelo dobro.
Vsak zbor se je predstavil z dvema pesmima po
svojem izboru. Nato smo skupaj z ostalimi zbori še
zapeli Svet prelep je, ljudsko izštevanko En ten tene
ra, afriško pesem Si njay njay njay ter Dekle moje,
pojdi z menoj. Bilo nas je zelo zanimivo poslušati,
kar so potrdili navdušeni poslušalci na koncertu. Na
koncu so si obiskovalci z aplavzom prislužili še eno
dodatno pesem. Tako smo vsi skupaj zapeli Dan
ljubezni. Marsikomu je ob poslušanju pritekla solza
(ali dve).
PN

Učenci 2. b so 13. aprila obiskali Narodno
galerijo. Ob pripovedkah so spoznali nekaj slik,
ogledali so si domovanje škrata Gala. Za konec
so posedli na stopnice Robbovega vodnjaka.

Šport

Za vzdrževanje čistega okolja in dober glas je
potrebna tudi dobra telesna pripravljenost in naši

Foto: Neža Erznožnik

Naravoslovni dan
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Naši 90-letniki: Jožica Miklavčič

Mlinarjeva mama iz Suše
Letos je v pomladnih dneh 90 let praznovala Jožica Miklavčič, Mlinarjeva mama
iz Suše. Doživela je veliko lepega pa tudi grenkega in sama pravi, da kar ne
more verjeti, da je doživela toliko let in da so hitro minila.

Mlad človek ima tisoč želja, toda povojni
čas ni dopuščal uresničevanja sanj. Težko je
bilo kaj zaslužiti. Jožica je imela pridne roke
in kmetje so jo radi najeli za delo na kmetiji.
Kmalu je spoznala Jožeta, svojega bodočega
moža, ki je nekaj let po vojni živel v Čabračah
pri sorodnikih. V Suši, kjer je bil doma, ni vojna
pustila nič drugega kot kup pepela in boleče
spomine na nekdanjo družino.

Foto: arhiv družine Miklavčič

V Suši sta z možem obnovila domačijo

Jožica Miklavčič, Mlinarjeva mama, z družino ob praznovanju 90. rojstnega dne
Rodila se je v Novi Oselici kot predzadnja v Grenki spomini na vojno
številni družini z dvanajstimi otroki. Dva brata
Kosovo družino, kot se je po domače reklo
sta umrla, eden v dvajsetem in drugi v četrtem pri hiši, je vojni čas zelo prizadel. Kmetija je
letu starosti, ostalih deset pa je odraščalo na stala na rapalski meji, ki so jo zarisali takratni
domači kmetiji. Drug za drugim so odhajali od vladarji. Družino so preselili najprej v Volako,
doma v uk in si služili svoj kruh. Zelo zgodaj jim potem pa v Čabrače. V tuji dom so prišli s
je umrla mama, Jožica se je komaj spominja. Oče staršema le še trije najmlajši otroci, kmalu pa sta
se je drugič oženil. Mačeha je skrbela za dom in ostala le še dva, ker je najstarejša odšla služit.
družino, ni pa mogla dati otrokom ljubezni, ki jo Vojna je minila, a zelo razredčila tudi njihovo
lahko da le mama. Jožica je še v zrelih letih, ko družino. Trije bratje so izgubili življenje; eden
je sprejemala pomembne odločitve, mnogokrat je bil v partizanih, eden pri domobrancih in eden
pomislila: »Oh, ko bi le imela mamo, da bi jo v nemški vojski, pa se nihče ni vrnil. Jožica je
lahko vprašala za nasvet.«
bila takrat stara 17 let.

Le dvoje ljubečih src in dva para pridnih
rok sta imela, ko sta se poročila. V Suši sta
začela obnavljati uničeno domačijo. Leta so
tekla, ljubezen in želja po boljšem življenju je
obrodila sadove. Jože je bil zaposlen, Jožica pa
je skrbela za dom in manjšo kmetijo. Rodila sta
se tudi sin Ivan in hčerka Dorica, ki sta imela
topel dom ter skrbne in ljubeče starše.
Mlinarjevo mamo razveseljujejo tudi vnuki
in sedaj že tudi pravnuki. Vnukov ima pet, eden
je žal že pokojni, pravnukov pa že devet. Za vse
ima vedno odprto naročje in prijazen nasmeh.

Čas ji na stara leta krajšajo pravnučki

Žal so leta prinesla tudi težave in Mlinarjeva
mama ne more več sama gospodinjiti. Domači
poskrbijo za vse, česar ne zmore sama, in
vesela je, da so v bližini. V veliko veselje so ji
tudi pravnuki, ki ji vsak dan delajo družbo. Še
vedno pa je bistrih misli in dobre volje, kot je
bila vedno, niti nad malo slabšim zdravjem se
ne pritožuje. Naj bo še dolgo tako!
Ela Tavčar

Športno društvo (ŠD) Partizan

Energična ženska rekreacija ŠD Partizan

Foto: Simona Marc

Tako kot že vrsto let zapored smo tudi letos v okviru ŠD Partizan organizirali
različne vodene vadbe, namenjene različnim starostnim skupinam. Predvsem je
bil cilj povečati raven športne dejavnosti članov in članic, pozitivno vplivati na
zdrav življenjski slog vadečih, se družiti med seboj ter spoznavati nove ljudi.

Članice ženske rekreacije ŠD Partizan ob zaključku na Hrastovem griču
Aerobika, pilates, zumba in vadba za starejše Vseh vadečih je bilo okrog 150, kar je vsekakor
so potekali od ponedeljka do četrtka v avli zgovoren podatek, da je zanimanje za rekreacijo
osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. zelo veliko. Ženskam so se letos pridružili tudi
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trije moški, kar je vsekakor pohvale vredno.
Vesele smo, da vadbe obiskujejo tako ženske
kot moški vseh starosti, od osnovnošolskih let
pa tja do pozne starosti. Zaradi zelo dobrega
obiska in zanimanja za pilates smo v torek
dodale dodatno uro in ideja se je izkazala za
pravilno.
Vaditeljice smo se trudile in pripravile vsakič
malo drugačno vadbo, jo popestrile z glasbo,
najrazličnejšimi pripomočki, kot so elastike,
žogice, stepi, palice …
Ob koncu sezone smo organizirale tudi
družabni zaključek. Letos smo se podale na
večerni pohod na Hrastov grič. Zbralo se nas je
25. Seveda se ob prijetnem druženju in klepetu
prileže tudi dobra pogostitev in obljuba, da se
bomo naslednje leto zopet srečevale na podo
ben način.
Sezona je bila torej uspešna, kar nam daje
novega zagona za v prihodnje.
Vaditeljice se iskreno zahvaljujemo vsem
članicam in članom za obisk in vso pozitivno
energijo. Hvala!
Vaditeljice: Špela Knafelj Borovič,
Ema Debenec in Katja Hladnik

Festival družin na Visokem

Poveže družine in napolni srce!
Med 15. in 17. junijem na Visoko že drugič prihaja Festival družin, ki ga že
dvanajsto leto organizira Zavod Iskreni.

GLASBA: Nina Pušlar (pogovor in
kratek koncert), Gregor Strajnar (z bendom
LooBEzND nas bo spremljal celoten vikend),
Miškolinček (Damijana Urh).
DELAVNICE: izdelava družinskega drevesa
(Tino Mamić, strokovnjak za rodoslovje), izdela
va nakita, pikasta poslikava kamnov, delavnica
za očete in sinove ter mame in hčerke, delavnica
o nošenju otrok v nosilkah, baletna delavnica.

Trije dnevi doživetij!

Že samo postavljanje šotora je na festivalu posebno doživetje. Nekaj šotorov je na voljo tudi za izposojo.

Kaj se bo dogajalo?

Dogajanja bo letos izjemno veliko, delimo
le nekaj ključnih točk:
ŠPORT: kolesarski izlet v prazgodovino
(Pazi, da te dinozaver ne zgazi! – KD Belaunce),
plezalna stena, nogomet, skakanje po gradu,
štafetne igre, jahanje konjev.
KULTURA: Družinske sive celice s Pavlom
Ravnohribom (tekmovalno!), predstave za odrasle
in otroke Gregorja Čušina, prof. Peter Topić (tera
pevt), pravljice za lahko noč (Milena Miklavčič),
o stilu oblačenja (Liana Bider), nedeljska maša,
žensko popoldne (Alenka Rebula), Plesna
poboljševalnica za pare (Darja Ovsenik).

Kresovanje na Visokem

Letos uživalo
rekordno število obiskovalcev

30. aprila je na Visokem potekalo že tradicionalno kresovanje. Tudi letos so ga pripravili člani Prostovoljnega
gasilskega društva (PGD) Poljane. Letošnji kres je bil
najbolj obiskan do zdaj, saj si ga je ogledalo kar 1800
obiskovalcev.
Kot je povedal predsednik PGD Poljane, Damjan Vidmajer, je pri
postavljanju kresa sodelovalo približno 15 gasilcev. Zanj so porabili
okoli 30 m³ odpadnega lesa in vejevja ter pet ur dela. Pri sami orga
nizaciji dogodka (postavljanju miz, točilnega pulta, strežbi …) je sicer
sodelovalo okoli 40 gasilk in gasilcev; veliko dela pa so imeli tudi redarji,
ki so usmerjali vozila.
Prireditev je s svojo glasbo popestrila skupina Raubarji. »Kot novi
predsednik gasilskega društva sem bil zelo ponosen na gasilke in gasilce,
da smo organizirali in speljali tradicionalni kres na Visokem, ki je bil
najbolj obiskan doslej. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem gasilkam
in gasilcem, ki so sodelovali pri kresovanju, za pomoč,« je še povedal
Vidmajer.
Gasilke in gasilci PGD Poljane se ta čas že pripravljajo na gasilsko
mašo, ki bo 17. junija (ob 10. uri) v cerkvi sv. Martina v Poljanah.
Kristina Z. Božič

Kdo bo skrbel za vas?

Da Festival družin lahko iz leta v leto ohranja
svojega duha, ki obiskovalce napolni z dodatno en
ergijo, skrbi za goste okrog 100 prostovoljcev. Med
njimi so že leta tudi številni Poljanci, ki s svojimi
talenti in časom prispevajo kanček srca za družine.
Vse družine (in če starša ravno nimata časa,
je to odlična priložnost za povezovanje med
starimi starši in vnuki) prijazno povabljene na
Festival družin, ki bo med 15. in 17. junijem.
Na dogodek se prijavite na: www.festivaldruzin.si.
Polonca Sokol

Skor’ kres in to zares

V ponedeljek, 30. aprila, je Turistično društvo (TD) Gorenja vas priredilo
mini kresovanje pred svojimi prostori v Gidorju pred staro šolo. Tako so se
članice in člani društva podružili z vsemi obiskovalkami in obiskovalci, pekli
čevapčiče in se pogreli ob ognju v sodu. Društvo je vedno bolj aktivno, že
konec maja, 29., namreč prireja tradicionalni kviz ‘Kako dobro poznaš svoj
kraj’, na katerem tekmujeta OŠ Poljane in OŠ Gorenja vas. Vsekakor pa
se lahko članicam in članom pridružite vsak mesec na bolšjem trgu pred
njihovimi prostori, in sicer drugo soboto v mesecu.
TD Gorenja vas

Foto: arhiv TD Gorenja vas

Festival družin ni prireditev, kjer vaše otroke
animirajo nastopajoči, vi pa se posvečate kavici
… tudi za kavico bo dovolj časa, a Festival
družin je dogodek, ki ga morate doživeti sku
paj!
Dejavnosti so tekom celega vikenda ob
likovane tako, da vključujejo cele družine
(športne igre, delavnice, predstave, glasbeni
nastopi ipd.), pa tudi posebej očete (moški
večer), mame (Brez slabe vesti!) in samo otroke
(nekatere delavnice, skakanje po gradu, jahanje
konjev …).
Otroci vas pogrešajo ves teden, Festival
družin pa vas bo povezal kot že dolgo ne!

Festival družin je skozi leta postal pravi
vikend oddih. Ker vedno privabi družine iz
vse Slovenije, je v treh dneh veliko lažje festi
val doživeti v polnosti, saj je dolga vožnja za
malčke lahko zelo naporna.
Poleg tega je že samo postavljanje šotora
posebno doživetje (nekaj šotorov bo na voljo
tudi na izposojo), da o spanju v šotoru pa novih
prijateljih, prijaznih ljudeh in različnih narečjih
sploh ne govorimo!
Festivala družin se lahko udeležite vsak
dan posebej ali pa se nam pridružite v pravem
družinskem kampu.

Skor’ kres v Gorenji vasi
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Promocija in spodbujanje razvoja podeželja

Že 16. Teden podeželja na Loškem
Foto: arhiv RA Sora

Od 2. do 9. junija Razvojna agencija Sora v sodelovanju z drugimi institucijami in društvi na Škofjeloškem organizira že 16. Teden podeželja na Loškem,
katerega namen je promocija podeželja in dejavnosti na podeželju, spodbujanje
njihovega nadaljnjega razvoja ter predstavitev rezultatov razvojnih aktivnosti
na Škofjeloškem.

Utrinek z lanskoletne tržnice v Gorenji vasi
Teden podeželja pričnemo s tržnico kmetij
skih pridelkov in izdelkov v Škofji Loki v
soboto, 2. junija, in zaključujemo naslednjo
soboto, 9. junija, s tržnico v Gorenji vasi. V tem
tednu pa za vse obstoječe ponudnike kmetij
skih izdelkov in tiste, ki o registraciji dodatne
dejavnosti na kmetiji še razmišljajo, v torek, 5.
junija, organiziramo brezplačno predavanje in
delavnico s ponudniki izdelkov o dejavnikih
tveganja v živilsko-predelovalnih dejavnostih
ter pravilnem označevanju izdelkov. Govorili
bomo o mikrobioloških in fizikalno-kemijskih
dejavnikih tveganja, alergenih, upoštevanju
različne zakonodaje v povezavi z označevanjem
izdelkov ter o tem, kako jim pravilno določiti

rok trajnosti.
Vsi zainteresirani lahko že pred strokovnim
srečanjem pošljejo vprašanje, ki se nanaša na
navedeno tematiko na Razvojno agencijo Sora,
na e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in
tel. 04/50-60-225. Na vprašanja bodo odgovo
rile strokovnjakinje neodvisnega laboratorija
za analize živil J. S. Hamilton.

Zelena delovna mesta in priložnosti
za njihov razvoj na Škofjeloškem

To bo tema, ki jo bomo obravnavali skupaj s
predstavniki občin, strokovnih in izobraževalnih
institucij, podjetij, zbornic, društev, s člani LAS

Dodatne informacije: www.ra-sora.si,
http://babicadedek.ra-sora.si,
tel. št. 04/50-60-225.
Loškega pogorja in drugimi, ki imajo razvojne
ideje oz. jih lahko podprejo.
Uvodnemu predavanju bo sledila delavnica
z udeleženci, kjer bomo ob ugotavljanju
priložnosti in potrebnih podpornih mehanizmov
za razvoj zelenih delovnih mest ter povezovanju
različnih akterjev razvijali nove projektne ideje.
Izvajalka razvojne delavnice bo Umanotera,
Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ki
deluje v javnem interesu na področju varstva
okolja. Dogodek bo v četrtek, 7. junija, pope
strila pa ga bo tudi predstavitev ponudnikov
blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca
s pokušino izdelkov. Prijave na predavanje z
delavnico zbira Razvojna agencija Sora, enaslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in tel.
04/50-60-225.

Zaključek tudi s čebelarji v Brodeh

Zadnji dan Tedna podeželja 9. junija se
bo odvijala tržnica v Gorenji vasi, čebelarji
Čebelarskega društva Škofja Loka pa bodo
odprli vrata svojega Doma čebelarjev v
Brodeh in vam predstavili svoje dejavnosti,
dom, čebelnjak, zeliščni vrt, prikazali točenje
medu, izvedli ustvarjalne delavnice z voskom,
svetovali o čebelarstvu, poskusili pa boste lahko
tudi njihov med. Za vedoželjne pohodnike pa
so ob 11. in 14. pripravili tudi organizirano
vodenje po novi čebelarski učni poti. Prijave
zbirajo predstavniki društva, in sicer na enaslovu loski@cebelarji.si in tel. št. 041/482982 (Aleš) in 041/590-166 (Marijan).
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev

Vabilo k sodelovanju pri popisu še v 14 vaseh
Foto: arhiv GG

Z namenom, da preprečimo izginotje hišnih imen in razširimo njihovo uporabo,
smo v okviru projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev v 28
vaseh naše občine že popisali 422 imen. V letošnjem letu nadaljujemo s popisom
hišnih imen še v 14 vaseh.

Projekt teče ob sofinanciranju Občine Gore
nja vas - Poljane in strokovni podpori Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske. V preteklih dveh
letih smo že opravili podroben pregled nekdan
jih in današnjih hišnih imen, preverili njihovo
pojavljanje v zgodovinskih virih in uporabo v
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narečnem govoru med domačini ter tako v 28
vaseh popisali 422 imen.
Letos nadaljujemo s popisom na območju
vasi Gabrška Gora, Bukov Vrh, Kremenik,
Zadobje, Bačne, Vinharje, Smoldno, Srednja
vas, Žabja vas, Prelesje, Lučine, Dolge Njive,
Brebovnica in Goli Vrh.
Ob zaključku popisa bodo zainteresirani
lastniki hiš, tako kot v prejšnjih popisih, prejeli
glinene tablice z napisom hišnega imena v narečju,
vsi zbrani podatki bodo evidentirani v spletnem
leksikonu www.hisnaimena.si, izdelana bo tudi
publikacija z zbranimi hišnimi imeni obravna
vanega 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, razpo

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.
Zanimivo je, da se na podeželskih območjih ljudje
bolje poznajo po hišnih imenih kot po priimkih,
kljub temu pa določena imena izginjajo iz
vsakdanjega govora oziroma so že pozabljena.
lagate 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, vas
vabimo k sodelovanju.
Ker verjamemo, da želite negovati lokalno
identiteto, vas vabimo, da nas kontaktirate na
e-naslovu kristina.miklavcic@ra-sora.si, tel. št.
04/50-60-225 ali se osebno zglasite na Razvojni
agenciji Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Kristina Miklavčič, vodja projekta,
Razvojna agencija Sora

Skrb za okolje

Delovne akcije so potrebne in nujne
Na območju Leskovice in Hotavelj vsako leto aprila potekajo delovno-čistilne akcije.
Teh se krajani vasi pod Blegošem radi udeležijo ne le zaradi druženja, ampak tudi
zato, ker s skupnimi močmi prispevajo, da so kraji pod Blegošem urejeni in lepi. Po
nekaj letih so temeljitejšo očiščevalno akcijo organizirali tudi v Lučinah.

muld, zato bi bilo v prihodnje smiselno razmis
liti o strojnem čiščenju.
Po zaključku obeh akcij so pripravili še
druženje – Leskovčani v Studorju pri Metki,
Hotaveljci pa ob gasilskem domu. Organiza
torji akcije se zahvaljujejo vsem udeležencem
za udeležbo. Posebna zahvala vsem tistim,
ki prispevajo tudi svoje kamione, traktorje in
motorne žage.

Foto: Lucija Potočnik

Lučine: ob glavnih cestah pobrali
30 vreč odpadkov

… na območju Leskovice pa z urejanjem cest.
Krničani in Leskovčani so se srečali ravno pri
krniškem mostu.
Na območju Leskovice in Hotavelj je sode
lovalo 262 krajanov.
Na območju, kjer deluje leskovški vaški
odbor, se je z vnemo lotilo spomladanskega
čiščenja 85 udeležencev. Dela so bila podobna
kot v preteklih akcijah. Potrebno je bilo očistiti
kanale, pomesti ceste, saj je po zimskem posi
panju ponekod ostalo še kar precej peska, nasuli
so tudi manjše bankine. Otroci so poskrbeli za
pobiranje smeti, ki pa jih je iz leta v leto manj.
V Leskovici so popravili in uredili tri mreže
na poškodovanih jaških. Z rožami so tako kot
pretekla leta okrasili dva mostova v Kopačnici
in tri oglasne deske: v Kopačnici, Leskovici
in Krnicah.

Opažajo slabo vzdrževanje
občinskih cest

Tudi na Hotavljah ni bilo večjih del, po
metali so ceste, pobirali smeti, opravili različna
vzdrževalna dela, urejali pešpoti na Slajko …
Veliko truda so vložili v sekanje grmovja ob
cestah na območju Marmorja Hotavlje, Suše in
Volake. Uredili so zelenico pred trgovino.
»Bankine ob vseh občinskih cestah so

slabo vzdrževane. V okviru akcije smo uspeli
dosuti le najbolj kritična mesta, kjer so visoki
robovi asfalta nevarni predvsem za kolesarje,«
je opozoril Silvo Pivk. »Občina kot uprav
ljavec cest bo morala nameniti več sredstev za
vzdrževanje občinskih cest, zlasti za sprotno
obsipanje bankin in krpanje udarnih jam na
cestišču.«
Lani je bila na križišču za Slajko posekana
lipa, zato bi bilo treba v bližini mostu urediti
novo zbirno mesto za odlaganje zabojnikov
za smeti in vreč za hiše na desnem bregu
Hotaveljščice. Veliko dela je tudi z urejanjem
ceste na Slajko, saj je potrebno pomesti veliko

Lidija Razložnik in Milka Bizovičar

Ribiči čistili Soro in pritoke
Vsako leto Ribiška družina Visoko v svojem revirju na Poljanski Sori in njenih pritokih spomladi
izvede čistilno akcijo, ki je obvezna za vse člane (tako redne kot mladince). V skupinah po dva so
tako v soboto, 24. marca, čistili po posameznih odsekih. Kot je povedal predsednik Mirko Horvat,
so letos nabrali bistveno
manj smeti kot prejšnja
leta, ko jim je včasih celo
zmanjkalo vreč. K temu je
pripomoglo več dejavni
kov, med njimi tudi to, da
v preteklem letu ni bilo
posebej visokih voda, ki s
sabo prinesejo marsikaj.
Poznajo pa se tudi rezultati ozaveščanja ljudi o
pomenu varovanja okolja,
predvsem v šolah.
Letos nameravajo ribiči
posneti svoj ribolovni revir s ptičje perspektive s
pomočjo drona, počasi pa
se začenjajo tudi priprave
na 60-letnico družine. Ta bo
prihodnje leto, ko načrtujejo
tudi izdajo zbornika.
Jure Ferlan
Foto: Jure Ferlan

Foto: Tomaž Trček

Na območju Hotavelj so imeli veliko dela s sekanjem grmovja ob cestah …,

Po nekaj letih so temeljitejšo očiščevalno
akcijo organizirali tudi v Lučinah. Rezultat
nekajurnega dela 41 ljudi je bilo približno 300
litrov oziroma 30 polnih vreč odpadkov.
Udeleženci, največ je bilo šolarjev, so se
zbrali v Lučinah, se razdelili v ekipe in nato
se je vsaka podala na svojo stran krajevne
skupnosti. Namen je bil pobrati odpadke, ki so
ležali ob pomembnejših cestah. Tako se je ena
skupina odpravila proti Suhemu Dolu, druga
proti Brebovnici, tretja proti Prelesju, četrta
je nadaljevala delo proti Zadobju, del prosto
voljcev pa je čistil Lučine ter okolico potoka,
ki teče skozi vas.
»Ob poteh je ležalo največ embalaže –
pločevink in različnih ovitkov, vreč in papirjev,«
je povedal Stanko Bizovičar, predsednik KS
Lučine, ki je očiščevalno akcijo organizirala
skupaj z lučinskimi gasilci ter podružnično šolo.
Odpadke iz kovin pa gasilci zbirajo vse leto,
občani imajo za odlaganje tovrstnega materiala
na voljo poseben zabojnik.
Po končanem delu je udeležence čakala
malica, ki jo je zagotovila občina.

Brežine Sore so vsako leto očiščene prav po zaslugi ribičev.
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Pomladne čebelarske aktivnosti

Dan odprtih vrat pri Jakuc

Foto: Jana Rojc

20. aprila je na kmetiji pri Jakuc v Srednji vasi potekal dan odprtih vrat
Čebelarskega društva Blegoš. Predsednik društva Štefan Inglič je odprl vrata
svoje čebelarske kmetije, kjer ima poleg čebelnjaka še manjši muzej.

Učenci iz Gorenje vasi so narisali panjske končnice in jih namestili na čebelnjak. Na sliki zadaj
je čebelar Štefan Inglič, lastnik kmetije Jakuc v Srednji vasi.
Dogodek je potekal v sodelovanju z Osnovno
šolo Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi. Dopol
dne je več kot 60 učencev 9. razreda tu imelo
naravoslovni dan, na katerem so se seznanili

z življenjem in s pomenom čebel. Popoldne
so odprli razstavo panjskih končnic, ki so jih
v okviru likovnega natečaja Čebelarske zveze
Slovenije izdelali učenci slikarskega krožka pod

Na Škofjeloškem poteka projekt, katerega cilj
je predstaviti čebelarstvo kot turistični produkt,
kranjsko čebelo, slovensko čebelarstvo ter
pomen čebelarstva za ohranjanje okolja in
biodiverzitete. V ta namen je bilo 19. maja
srečanje čebelarjev vseh partnerskih območij.
Na njem so predstavili glavne rezultate prvega
dela projekta – vzpostavitev Učne poti kranjske
sivke, ki nastaja v okolici Čebelarskega doma
Brode. Srečanje je bilo pred Domom čebelarjev
Brode, ki ga upravlja Čebelarsko društvo
Škofja Loka.
mentorstvom Jane Rojc in ob pomoči čebelarke
Anice Podobnik. Otroci so panjske končnice
sami namestili na čebelnjak, kjer so bile na ogled.
Na dnevu odprtih vrat so izdelali vsak svojo
voščeno svečko. Čebelar Inglič jih je pogostil z
medeni dobrotami, prejeli pa so še simbolična
darilca. Čez dan so obiskovalci lahko spoznavali
čebelarstvo, tudi s pomočjo oglednega panja, in
poskušali različne vrste medu.
Ker se letošnji 20. maj na pobudo slovenskih
čebelarjev prvič praznuje kot svetovni dan čebel,
so se slovesnosti v Breznici na Gorenjskem,
rojstnem kraju znamenitega čebelarja Antona
Janše, udeležili tudi predstavniki ČD Blegoš.
Jure Ferlan

Gabez

Zelo zdravilen, a pri uporabi bodimo preudarni
Gabez je zelo zdravilna rastlina, pri kateri pa je potrebno biti previden, da ga ne
uporabljamo prepogosto, saj lahko v tem primeru na organizem učinkuje slabo.

Zdravilna je korenina

V zdravilne namene se uporablja kore
nika, ki jo nabiramo takrat, ko še ne cveti, to
je marca in aprila ter oktobra in novembra.
Vsebuje snov, ki pospešuje celjenje ran. Zelo
dobro se obnese pri zdravljenju vseh oblik
poškodb; pomaga pri zdravljenju modric, ran,
opeklin, pri zmečkaninah, zvinih in zlomih.
Lahko se uporablja za zdravljenje gnojnih
ran in zmanjševanje brazgotin. Deluje pro
tivnetno in protibolečinsko, zato ga imajo za
zdravljenje revme, vnetih sklepov in kosti, pri
bolečih mišicah, za krčne žile, hemeroide in
otekline. Ker vsebuje tanine, je priporočljiv za
zdravljenje aknaste kože, razdražljivo kožo in
celo za zdravljenje luskavice.
Za macerate, tinkture in mazila nabiramo
rastlino daleč stran od cest. Lahko jo sicer
nasadimo doma v cvetliči vrt, a se je potem ne
znebimo, hitro namreč raste in se razmnožuje.
Rastlino lahko tudi posušimo, predvsem
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koreniko, da jo imamo na zalogi za razne
pripravke.

Gabezovo mazilo

Gabezovo mazilo pripravimo iz 80 g gabe
zovega macerata, 10 g karitejevega masla, 9 g
čebeljega voska, 1 g vitamina E, 10–20 kapljic
eteričnih olj. Če uporabimo sivkine in kamilične
kapljice ter smilj, je krema primerna za razna
kožna vnetja in regeneracijo kože, če dodamo
smilj, rožmarin, poprovo meto in sivko, je za
zdravljenje zvinov in brazgotin. Enostavno
gabezovo mazilo pa lahko naredimo iz deviškega
čebeljega voska in gabezovega macerata in ga
uporabljamo za zdravljenje do 10 dni, potem za
dalj časa zdravljenje z gabezom prekinemo.
Ne uporablja se za zdravljenje otrok
in nosečnic. Uporabljajmo ga v primernih
količinah, kajti zdravilna učinkovitost gabeza
je neverjetno velika.

Uporaben kot gnojilo na vrtu

Gabez služi kot naravno gnojilo na vrtu.
Lahko ga namakamo v vodi nekaj dni in nato s
tekočino zalivamo vrt in rože. Za gnojenje prip
ravimo 500 gramov narezanih rastlinskih delov
in 5 litrov vode, najbolje deževnice. Pripravek
vsak dan premešamo in ga pokrijemo, kajti vonj
postane premočen za okolico. Tekočino lahko

Foto: Jana Rojc

Gabez je vsestransko uporaben – uporablja
mo ga za zdravljenje, gnojenje, lahko je okrasna
roža, saj so cvetovi lepi vijolični.
Raste ob (na) njivah, ob robu gozdov, v
svetlejših gozdovih pa tudi na travnikih, kjer je
zelo nadležen, saj je rastlina velika, korenika je
debela in celotna rastlina neužitna za živali.

začnemo uporabljati za gnojilo, ko se pripravek
neha peniti, zelišča pa potonejo na dno. Ravno
tako lahko pripravimo gnojilo iz kopriv ali pa
iz obeh rastlin skupaj. Paziti moramo, da ne
poškropimo rastlin, ker listi porjavijo, ampak
zalivamo po zemlji med rastlinami.
Kot plevel je zelo nadležen, s prerezano
koreniko dobimo nove rastline, ki zopet bujno
poženejo in zaplevelijo celo gredico. Kjer jo
iztrebimo, nastane večji prazen prostor.
Jana Rojc

Kam maja in junija?

• 26. maj: Švicbol, floorball turnir. Poljane, na igrišču pri šoli. Organizira
ŠD Poljane.
• 26. maj od 10. do 13. ure: Visoški tek. Tavčarjev dvorec, Visoko.
Organizira ŠD Poljane.
• 26. maj od 11. do 18. ure: Dan odprtih vrat vremenske postaje na Pasji
ravni. Vremenska postaja Pasja ravan.
• 31. maj, 7., 14., 21. junij od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ
KRAŽ – vadba za možgane s Sašo Bergant. Knjižnica Gorenja vas.
• 30. maj od 16. do 21. ure: Zeliščarska delavnica z Dariom Cortesejem
na Makovicah. Prijave in dod. inf.: Jana Rojc, tel. št.: 031/250-723.
• 1. junij ob 21. uri: Skok v poletje z Mambo Kingsi. Industrijska cona
Todraž. Organizira: Klub študentov Poljanske doline. Dod. inf.: Mitja
Oblak, tel. št.: 041/817-981.
• 1.–3. junij: 19. Kolonija Iveta Šubica »Cankarjeve črtice« v Šubičevi
hiši v Poljanah.
• 2. junij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov. Mestni
trg, Škofja Loka. Organizirajo: Razvojna agencija Sora, KGZS, Zavod Kranj,
Oddelek za kmetijsko svetovanje, enota Škofja Loka. Dod. inf.: Kristina
Miklavčič, tel. št.: 04/ 50-60-225, kristina.miklavcic@ra-sora.si.
• 2. junij od 9. ure dalje: 11. Srečanje starodobnih kolesarjev. Prostori
bivše vojašnice in Mestni trg, Škofja Loka. Organizira: Društvo
Rovtarji. Dod. inf. Brane Tavčar, tel. št.: 031/416-345.
• 2. junij ob 10. uri: Redno organizirano vodenje po utrdbi Rupnikove
linije na Golem vrhu. Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka
in obutev. Cena vodenja je 5 evrov na osebo oz. po veljavnem ceniku.
Organizira Občina Gorenja vas - Poljane. Dod. inf.: Zavod Poljanska dolina,
Lucija Kavčič, tel. št.: 031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.
• 3. junij ob 14. uri: Slavnostna parada in vrtna veselica z Raubarji ob
70-letnici PGD Lučine. Igrišče pri Kulturnem domu v Lučinah. Organizira:
PGD Lučine. Dod. inf.: Lenart Martinčič, tel. št.: 041/358-984.
• 5. junij od 10. do 12. ure: Dejavniki tveganja v živilsko-predelovalnih
dejavnostih in označevanje izdelkov (predavanje in delavnica s ponudniki
izdelkov). Upravna enota Škofja Loka, Poljanska c. 2. Organizirata:
Razvojna agencija Sora, J. S. Hamilton. Dod. inf.: Kristina Miklavčič, tel.
št.: 04/ 50-60-225, kristina.miklavcic@ra-sora.si.
• 7. junij od 10.00 do 13.30: Zelena delovna mesta in priložnosti za
njihov razvoj na Škofjeloškem (predavanje in delavnica za razvoj
novih projektnih idej). Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2.
Organizirata: Razvojna agencija Sora in Umanotera. Dod. inf.: Kristina
Miklavčič, tel. št.: 04/ 50-60-225, kristina.miklavcic@ra-sora.si.
• 8. junij od 19. do 21. ure: Ustvarjamo smeh, študijski krožek na

Žirovskem vrhu. Dod. inf.: Lucija Kavčič, tel. št.: 031/720-573, lucija.
kavcic@poljanskadolina.com.
• 9. junij od 10. do 17. ure: Dan odprtih vrata Doma čebelarjev Škofja
Loka. Dom čebelarjev, Brode. Organizira Čebelarsko društvo Škofja
Loka. Dod. inf.: Aleš Demšar, tel. št.: 041/482-982, Marijan Novak, tel.
št.: 041/590-166, loski@cebelarji.si.
• 9. junij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov. Trg
Ivana Regna Gorenja vas. Organizirajo: Razvojna agencija Sora, KGZS,
Zavod Kranj, Oddelek za kmetijsko svetovanje, enota Škofja Loka. Dod. inf.:
Kristina Miklavčič, tel. št.: 04/ 50-60-225, kristina.miklavcic@ra-sora.si.
• 22. junij ob 16. uri: Glasbeni piknik. Zala, Žirovski vrh. Organizira
Sevilla, Žiri. Dod. inf.: Irma Dolinar, tel. št.: 040/836-500.
• 23. junij ob 20. uri: Gasilska veselica z ansamblom Mladika v
Javorjah. Javorje, pri podružnični šoli. Organizira PGD Javorje. Dod.
inf.: Igor Alič, tel. št.: 051/202-224.
• Vsak petek, soboto in nedeljo: Ogled muzejskih zbirk na Tavčarjevem
dvorcu na Visokem. Ob petkih ob 16. uri, sobote in nedelje pa po 10. uri.
Dod. inf.: Zavod Poljanska dolina, Lucija Kavčič, tel. št.: 031/720-573,
lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

PRAZNOVANJA IN DOGODKI OB DNEVU DRŽAVNOSTI

• 23. junij ob 19. uri: Sv. maša za domovino v župnijski cerkvi
v Poljanah, ob 20. uri kulturni program s podelitvijo priznanj in
kresovanjem ob lipi samostojnosti v parku v Poljanah (v primeru dežja
v dvorani kulturnega doma).
• 25. junij ob 6. in 8. uri: Pohod in kolesarjenje k poljanskim
podružnicam. Pohodniki začnejo pot ob 6. uri izpred farne cerkve v
Poljanah, gorski kolesarji startajo ob 8. uri izpred gostilne na Vidmu v
Poljanah. Dod. inf.: KS Poljane, Tone Debeljak, 031/461-888.
• 24. junij ob 20. uri: Slovesnost ob dnevu državnosti na Trgu Ivana
Regna v Gorenji vasi. Dod. inf.: KS Gorenja vas, Gašper Čadež, tel.
št.: 041/426-342.
• 25. junij ob 9. uri: Pohod Javorje–Žetina–Javorje. Organizira TD
Stari vrh. Dod. inf.: Janez Šturm, 040/190-701.
• 25. junij ob 10. uri: 18. Kolesarska dirka na Stari vrh. Organizira
ŠD Poljane.
Vse najave dogodkov, ki jih objavljamo v koledarju dogodkov v Podblegaških
novicah, sprejemajo na Zavodu Poljanska dolina. Podatke, prosimo,
posredujte Luciji Kavčič na lucija.kavcic@poljanskadolina.com
ali pokličite na tel. št.: 031/720-573.

Že četrto leto zapored se je pod kozolcem
visoške domačije odvila Salamijada, na kateri
so se zbrali ljubitelji in izdelovalci domačih
salam. Za naslov najboljše se je potegovalo 33
tekmovalcev, ki so prišli iz različnih krajev Poljanske doline, širše Gorenjske ter od drugod.
Po oceni strokovne komisije je najboljšo
salamo izdelal Ciril Gantar, drugo mesto je
zasedla salama Jureta Jesenka, tretje pa
salama Zdenka Žonte. Po mnenju obiskovalcev
pa so najboljše salame izdelali: Zdenko Žonta,
Danica Likar in Peter Oman. Kot je povedal
Tomaž Žežko, predsednik Društva poljanskih
salamarjev, so s tekmovanji v zadnjih letih
dosegli vidno izboljšanje kakovosti salam, saj so
letos v povprečju napredovale za 5 ocenjevalnih
točk, padel je tudi rekord, saj je zmagovalna
salama po oceni komisije prejela kar 49 točk.

Poleg uradnega programa je na Visokem
potekal tržni dan, na katerem so svoje izdelke
prodajali ponudniki domače hrane, obiskovalci
pa so lahko tekmovali v ugibanju teže košare,
polne mesnih izdelkov.
Poljanski salamarji s tekmovanjem gradijo
na kakovosti domače gorenjske salame in
njeni prepoznavnosti v slovenskem merilu.
Društvo ima trenutno 34 članov. Pri izvedbi
prireditve si želijo več podpore občine. Salamijado organizirajo spomladi, ko salame po tradicionalnih zimskih kolinah dozorijo. Štiri najbolje
uvrščene salame s tokratnega tekmovanja so
se uvrstile na Slovensko salamijado, ki je bila
12. maja v Leskovcu na Dolenjskem. Visoška
prireditev je še vedno edina na Gorenjskem, ki
posreduje salame na to tekmovanje.
Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Na Salamijadi letos še kakovostnejši izdelki

Zmagovalci po oceni strokovne komisije (od desne):
Ciril Gantar, Jure Jesenko in Zdenko Žonta.
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Foto meseca
Dve fotografiji sta nam tokrat poslala naša bralca: prvo Ema Reven, pod njo
pa je zapisala, da gre za kresno tihožitje.
Drugo pa je prispeval Anže Čelik. Posnel jo je na vrhu Blegoša, kjer je v
objektiv po padavinah ujel pravo malo jezero.
Obema najlepša hvala!
Vaše fotografije še naprej sprejemamo na naslovu:
podblegaske.novice@gmail.com.

DEMŠAR Vili, gsm: 040 700 058, e-naslov: demsar@lipbled-bohinj.si
TRKOV Luka, gsm: 040 587 876, e-naslov: luka.trkov@lipbled-bohinj.si
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