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• Ne prezrite: razpisi za vpis otrok v vrtec
• Širitev pediatrije, nova zobna ambulanta
• Intervju z alpinistom Vikijem Grošljem
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Iz županovega
dnevnika
• 15. 12. – Na koncertu Prifarskih muzikantov v Škofji Loki.
• 18. 12. – Na tretjem
koncertu Orkestra Slovenske vojske v Poljanah. Čudovito vzdušje
so vsekakor ustvarili
pevci New swing quarteta.
• 20. 12. – Skavti so mi prinesli luč
miru iz Betlehema z letošnjim sporočilom
»Delimo plamen, zanetimo mir«.
• 23. 12. – Na Jerbasu domačih v Poljanah.
• 28. 12. – Na povabilo AMD Zvezda,
ki je organizator dirke GHD Lučine, smo
konec leta skupaj pregledali rezultate sezone in uspešnost prireditev.
• 9. 1. – Prvi sestanek moje projektne
skupine za obeležitev 100-letnice povesti
Visoška kronika.
• 10. 1. – Na seji Sveta Združenja občin
Slovenije, kjer smo izvolili člana za izvršilni
odbor; to je župan Šenčurja Ciril Kozjek.
• 11. 1. – Na novoletnem srečanju članov
Sveta Krajevne skupnosti Javorje.
• 12. 1. – Na občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Hotavlje.
• 16. 1. – Na sestanku za kolesarske poti
na Loškem. Predstavljena je bila idejna
zasnova poti iz Medvod do Škofje Loke in
po obeh dolinah.
• 21. 1. – Ponoven sestanek na temo
kolesarske poti na Loškem, tokrat na DRSI,
ki bo tudi investitor. Sklepa sta bila, da
Gorenjska regija do 15. februarja pripravi
predlog prioritet kolesarskih povezav za
potrebe izdelave projektne dokumentacije in
da DRSI organizira predstavitve lastnikom
prizadetih zemljišč v občinah.
• 22. 1. – Sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti. Največ smo govorili o
naših cestah in zimski službi.
• 22. 1. – Na sestanku loških županov
z direktorjema Zdravstvenega doma Škofja
loka g. Stepanovičem in Osnovnega
zdravstva Gorenjske g. Veternikom. Prvič
sta bila v tej sestavi županom predstavljena
poročilo o narejenem za preteklo leto in plan
dela. Župani smo pohvalili predstavljeno.
• 23. 1. – Na novoletnem srečanju z
našimi župniki, ravnateljema in zdravniki
splošne medicine.
• 26. 1. – Na občnem zboru Prostovoljnega gasilskega društva Poljane.
• 28. 1. – Na sestanku pri državnem sekretarju na ministrstvu za okolje g. Zajcu na
temo zapiranja Rudnika Žirovski vrh. Poudarek je bil na sanaciji odlagališča Boršt.
• 29. 1. – Na novoletnem srečanju z
našim občinskim gasilskim poveljstvom.
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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 dopusta ali neodložljivih
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in
prosi za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka:
15. marca 2019
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 1. marca 2019 po elektronski
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na
naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova
lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!
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Uvodnik

Pred kulturnim praznikom o ohranjanju
naše kulturne dediščine …
Letošnje leto bo kulturno dogajanje v občini
obarvala predvsem 100-letnica prvega izida
Visoške kronike, ki je bila leta 1919 v dvanajstih
delih objavljena v Ljubljanskem Zvonu. Zato
smo se odločili, da se za to obletnico še posebej
pripravimo in poskušamo preko poletnih mesecev organizirati različne dogodke na temo tega
zgodovinskega romana. Na predlog župana se
je že oblikovala projektna skupina, ki zbira ideje
in snuje vsebine dogodkov. Kulturno društvo
dr. Ivan Tavčar Poljane je že prispevalo veliko
idej in se vključilo v praznovanje z uprizoritvijo
Visoške kronike. Na dvorec Visoko pa junija
prihaja tudi zasedba ljubljanske Drame z uprizoritvijo režiserja Jerneja Lorencija.
Ob tej priliki vabimo društva in druge
prireditelje dogodkov, da se nam pridružijo z
idejami in tako skupaj obeležimo 100-letnico
Visoške kronike. Vsaka pobuda bo dobrodošla
in morda se iz nje razvije lep dogodek, ki bo v
dolino privabil nove obiskovalce.
Največje trenutne ‘kulturne’ pozornosti
je v občini zagotovo deležen dvorec Visoko,
kjer imamo velik razvojni potencial. Poleg
dodajanja klasičnih kulturnih vsebin bi si želeli
predvsem pripraviti zgodbo, ki bi obiskovalce
ponesla bodisi v čas, ko je tam živel Ivan Tavčar
ali ko so tam gospodarili Kalani. Tavčarjevo
ustvarjanje je za nas velikega pomena, saj iz
njega lahko črpamo zgodbe in tako ustvarjamo
različne vabljive kulturno-turistične produkte.
Turizma namreč ni brez kulture, ki z dobro predstavljeno zgodbo lahko navduši prav vsakega
obiskovalca. Kulturni turizem je vsekakor v
porastu, saj turisti vedno znova iščejo nova in
drugačna doživetja. Morda se sami premalo

zavedamo, kakšna bogastva se skrivajo v naši
materialni in nematerialni kulturni dediščini. S
pravo idejo in ustvarjalno ekipo bi bilo za turiste
možno pripraviti različna kulturna doživetja.
Za različne ideje poskušamo biti odprti in
po zmožnostih sodelovati pri njihovi realizaciji.
Tako smo pred kratkim prejeli pobudo za enotno
označitev kulturnih spomenikov in posebnosti
v občini, ki bi bile zanimive za turiste. Predlog
je odličen, najti pa bo potrebno še pravi način
za izvedbo in seveda vire financiranja. Nekatera
društva v občini so razne znamenitosti, pohodne
poti in zanimive točke že označili s pomočjo
lastnih sredstev, želeli pa bi si vseeno, da bi za
to nekoč obstajala celostna podoba, ki bi turista
enotno spremljala in usmerjala do zanimivih
točk Poljanske doline.
V prihodnje bi si tisti, ki veliko delamo
na področju kulture, želeli boljših napovedi
za razvoj kulture, kot so trenutno. Vsekakor
je sredstev za kulturo v državnem proračunu
vedno premalo in še tista ne pridejo do pravih
naslovnikov, ki bi znali nekaj narediti v dobro
ohranjanja in predstavljanja kulturne dediščine
za namen turizma. Kljub vsemu se bomo
ustvarjalci v kulturi še naprej trudili, da bo
druženje ob plesih, petju, dramski igri, literaturi,
slikarstvu, fotografiji in drugih ustvarjalnih
umetnostih živelo in se razvijalo. Težko je in
najbrž bo še težje, če bodo pozabili, da so naše
korenine pomembne in da se narod ohranja
tudi z ohranjanjem take in drugačne dediščine.
Razmišljati bo potrebno izven znanih okvirjev
in prestopiti meje ter pripraviti atraktivne
programe, temelječe na naši dediščini. Na tem
mestu bo nujno dobro povezovanje med javnim

Lucija Kavčič, direktorica Zavoda za kulturo
in turizem Poljanska dolina
sektorjem, društvi in posamezniki, ki čutijo, da
s svojim udejstvovanjem lahko doprinesejo k
dobrim turističnim produktom.
Ohranjanje in hkrati oživljanje dediščine se
bo seveda nadaljevalo še na področju zgodb
Rupnikove linije, Šubičeve hiše in muzeja
Vlastje Simončiča. Naša želja pa je tudi čim
bolj spodbujati k ohranjanju ljubiteljske kulture in sodelovanja pri različnih dogodkih in
programih za turiste.
Verjamem, da nam bo skupaj uspelo.
Lucija Kavčič, direktorica Zavoda
za kulturo in turizem Poljanska dolina
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Športna dvorana

Odprtje nove športne dvorane vedno bližje

Foto: Bernard Strel

Športna dvorana v Gorenji vasi dobiva končno podobo, saj v njej potekajo še
zadnja dela. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 31. januarja, dvorano
bodo predvidoma sredi februarja lahko predali namenu.

Smučišče Stari vrh polno obratuje

Letošnja novost je povezava
s smučiščem Soriška planina

… prav tako zunanja podoba.
Foto: arhiv smučišča Stari vrh

uporabno dovoljenje bo kmalu izdano.« V času
nastajanja tega članka so izvajalci v dvorani
nameščali športno opremo, kot so koši in orodja
oz. pripomočki za šolske potrebe, semafor,
fiksne in raztegljive tribune, notranja vrata,
mehke obloge, potekala je mizarska obdelava
notranjih okenskih špalet, poleg tega pa tudi
zadnja elektroinstalacijska dela, ki so povezana s športno opremo in krmiljenjem strojne
opreme. »V delavnici se že izdeluje notranja

Foto: Bernard Strel

Tina Dolenc

Notranjost objekta je skoraj že dokončana …
Bernard Strel, ki na občini vodi projekt
izgradnje, je povedal, da je bil tehnični pregled
uspešno opravljen 20. decembra lani: »Večina
pripomb izvedencev se je nanašala na dopolnitev PID dokumentacije, zaključevanje vseh
del in dopolnitev dokazila o zanesljivosti
objekta. Del pripomb je bilo vezanih tudi
na zagotavljanje varnosti in varne uporabe
objekta. Dela zaključujemo, pomanjkljivosti
odpravljamo, tako da se konec že vidi in tudi

oprema kabineta, garderob in ostalih prostorov.
V izdelavi je tudi grafična podoba nove športne
dvorane, kot so napisi, usmerjevalne table …
Na fasadi objekta potekajo še zaključna dela
in vgradnja brisolejev oz. fasadnih senčnikov.
Pristojni že opravljajo kvalitativne preglede in
odpravljajo pomanjkljivosti, hkrati pa se tudi
zbira in dokumentira potrebna dokumentacija
za izdajo uporabnega dovoljenja.« Kot je še
pojasnil Strel, je treba pred oddajo vloge za
izdajo uporabnega dovoljenja zaključiti vsa
dela, narediti končne meritve, zapisnike prvih
pregledov vgrajene športne opreme in naprav.
Vso dokumentacijo je treba vpisati v dokazilo
o zanesljivosti objekta in vse skupaj z izjavami
nadzornikov dostaviti v pregled na Upravno
enoto Škofja Loka, ki na koncu izda uporabno
dovoljenje. To je bilo pridobljeno 31. januarja,
dvorana pa bo predana namenu v sredini februarja. Dneva slovesnosti ob uradnem odprtju
še niso določili.

Smučišče Stari vrh je konec decembra lani uspešno začelo s sezono 2018/2019.
Letošnja novost je skupna smučarska vozovnica s smučiščem Soriška planina.
»Po uspešni predprodaji, ki smo jo 5. decembra 2018 zaključili tudi z nagradno igro, v
kateri je sodelovalo več kot 6.000 udeležencev,
smo 22. decembra začeli s smučarsko sezono.
Za sezono 2018/2019 smo skupaj s smučiščem
Soriška planina pripravili skupno sezonsko
smučarsko vozovnico, saj želimo svojim
gostom omogočiti prosto izbiro smučišča – v
primeru slabega vremena ali kot priložnost
za izlet in avanturo na drugem smučišču,« je
o uspešnem začetku sezone povedal direktor
družbe STC Stari vrh, d. o. o., Tomaž Trobiš.
Kljub prizadevanju zaposlenih v družbi jim
zaradi neugodnih vremenskih pogojev ni uspelo
zasnežiti vseh prog. »Prav vremenski pogoji so
tisti, ki pogojujejo hitrost priprav na smučarsko
sezono,« pove direktor in doda, da je bil kljub
temu lanski december za smučišče boljši kot
predlanski. Upa, da bo tudi celotna letošnja
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sezona boljša od lanske, ko so zabeležili obisk
več kot 33.000 smučarjev. »V zadnjih letih
opažamo porast turnih smučarjev na vseh
slovenskih smučiščih, zato se trudimo zanje
pripraviti ločene proge, predvsem pa zagotoviti varno smuko vsem udeležencem na našem
smučišču. Hkrati želimo omogočiti smučarskim
klubom organizacijo FIS tekem za mlade tekmovalce.« Žal so tekme praviloma ob vikendih,
zato morajo smučišče za goste za ta čas zapreti,
kar včasih povzroča slabo voljo rednih gostov.
Ravno zato, poudarja Trobiš, si želijo predvsem
naravnega snega, ki jim bo omogočil odprtje
maksimalnih površin smučišča. Tako bodo imeli
obiskovalci več možnosti izbire tistega dela
smučišča, ki je najmanj obremenjen.
Na smučišču bodo tudi letos gostili Pokal
Loka, ki je drugo največje tekmovanje za
otroške kategorije na svetu, na katerem sodeluje

Na smučišču Stari vrh upajo na dobro sezono.
več deset držav z več kot 200 tekmovalci.
»Na smučišče Stari vrh vabimo vse ljubitelje
snežnih strmin, da skupaj z nami doživijo
Stari vrh – ne le na smučišču, temveč tudi pri
pokušini kulinaričnih dobrot, domače obrti ter
vsega ostalega, kar nam ponujajo domačije
okoli smučišča,« zaključi Trobiš.
Kristina Z. Božič

KS Gorenja vas

Asfaltirali dva kilometra cest

Na cestnem programu je KS Gorenja vas v lastni režiji in s prispevki krajanov
obnovila približno 2.030 metrov lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP) v asfaltu
in približno 1.730 metrov v makadamu.
Organizirali smo prireditev ob dnevu
državnosti, sofinancirali oratorij in vsakoletne
decembrske pohode. V Gorenji vasi, na Hotavljah
in v Leskovici je Miklavž obdaril 410 otrok.

V letošnjem letu bomo izdali zbornik

Tudi v letu 2019 bo največji poudarek na
obnovi in vzdrževanju cestne infrastrukture,
in sicer na odsekih cest Gorenja vas–Hlavče
Njive, Hotavlje–Srednje Brdo, Volaka–Čabrače
in Hlavče Njive, odcep Grapar.
Na področju javne razsvetljave bomo
nadaljevali z menjavo dotrajanih svetil. Na
odseku ceste do pokopališča v Gorenji vasi
bomo postavili javno razsvetljavo, pešpot pa se
bo uredila izven pokopališča, na osnovi novega
geodetskega posnetka in računalniškega programa bomo prenovili evidenco grobnih polj.
Občina bo v letu 2019 v Gorenji vasi pričela
z gradnjo Fortunove brvi v Gorenji vasi, na
katero okoliški prebivalci že nekaj let čakajo.
KS Gorenja vas pripravlja zbornik za
območje Gorenje vasi in Hotavelj. Zbornik bo

Foto: arhiv KS Gorenja vas

Obnovljeni odseki
• JP Suša–Jelovica v dolžini 1.000 metrov
(delna obnova v makadamu in asfaltiranje);
• LC Hotavlje–Malenski Vrh, odsek Nande–
Marmor, v dolžini 200 metrov (delna obnova v
makadamu in asfaltiranje);
• JP Gorenja vas–osnovna šola–Mihevk v
dolžini 450 metrov (delna obnova v makadamu
in asfaltiranje);
• JP Gorenja vas, odsek Sestranska vas za
bloke, v dolžini 100 metrov (asfaltiranje);
• JP Hotavlje, odsek Slajka–Mravlja (Podrobar) v dolžini 180 metrov (obnova v makadamu
in asfaltiranje);
• JP Hotavlje–Podgora, odsek Bevk, v
dolžini 100 metrov (obnova v makadamu in
asfaltiranje).
Vse leto smo izvajali redno vzdrževanje
lokalnih cest in javnih poti, na pokopališču v
Gorenji vasi smo zamenjali del opreme v kuhinji
ob poslovilni vežici in z novimi tlakovci obnovili
prostor pred poslovilnim objektom. V Kopačnici
so bila zamenjana svetila na javni razsvetljavi.

Na cesti Suša–Jelovica smo lani obnovili in
asfaltirali kilometrski odsek.
predstavil zgodovinski oris krajev, kmetijstvo
skozi čas, razvoj obrti in industrije, demografsko podobo, župnijo, šolstvo in zdravstvo, dejavnost društev, razvoj turizma, dogajanje v krajih v različnih obdobjih zgodovine, pomembne
osebnosti, častne občane in še kaj se bo našlo,
kar je vredno zapisa za naše zanamce.
Mirjana Možina, predsednica, in Gašper
Čadež, tajnik KS Gorenja vas

Poročilo z 2. redne seje občinskega sveta

Na mizi prvi predlog proračuna
Na drugi redni seji v novem sklicu so se občinski svetniki sešli 20. decembra
lani in obravnavali sedem točk dnevnega reda, med njimi je bilo najdaljše prvo
branje proračuna za letošnje leto.
Svetniki so se seznanili s sklepom o
začasnem financiranju v obdobju od januarja
do marca letos, sprejeli pa tudi prvi predlog
odloka o proračunu za leto 2019 in ga poslali
v enomesečno javno obravnavo. Začasno financiranje bo prekinjeno že v tem mesecu ob
sprejemu proračuna, in sicer na naslednji seji,
ki bo predvidoma 14. februarja.
V proračunu je predvidenih 9,3 milijona
evrov prihodkov, vanj se bo preneslo tudi 720
tisoč evrov sredstev, ki so ostala na računu
konec lanskega leta.
Za investicije bodo namenili 41 odstotkov
sredstev, kar je približno štiri milijone evrov.
491 tisoč evrov so predvideli za energetsko
sanacijo šole na Sovodnju, ki letos obeležuje
80-letnico, za dela pri dvorcu Visoko 379 tisoč
evrov, za preplastitve cest 372 tisoč evrov, za
obnovo ceste v Javorje pa 309 tisoč evrov.
Le tisoč evrov manj je namenjenih za proti
poplavno varnost Poljan, za kar bo sicer v celoti
ob sofinanciranju države namenjenih več kot
štiri milijone evrov.
Največji delež bodo sicer letos namenili za
športno dvorano v Gorenji vasi. Približno 650
tisoč evrov bo potrebnih za že izvedena dela.
Prvo branje so z dvigom roke pospremili v
javno obravnavo vsi svetniki, vzdržal se je Jurij
Krvina. Ta je med drugim opozoril, da je v ce-

lotnem proračunu za pospeševanje gospodarske
dejavnosti namenjenih zgolj 100 tisoč evrov in
opozoril, da bi bilo pametno pripraviti strategijo
razvoja za to področje za vsaj naslednjih pet
do deset let.

Imenovali delovna telesa
občinskega sveta

Svetniki so imenovali še delovna telesa
občinskega sveta.
Odbor za gospodarstvo: Anton Debeljak,
Janez Hrovat, Martin Oblak, Peter Peternel,
Janez Dolinar, Ladislav Klemenčič, Dušan
Podobnik.
Odbor za šolstvo, kulturo in šport: Uroš
Čadež, Marija Guzelj, Roman Kokalj, Jurij
Krvina, Helena Gorjan, Maja Kavčič, Jana
Rojc.
Odbor za prostorsko planiranje in varstvo
okolja: Ciril Alič, Stanko Bajt, Stanislav
Bizovičar, Uroš Čadež, Primož Kokalj, Martina
Košir, Matevž Pintar.
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo: Stanislav Bizovičar, Anton Debeljak, Zvonko Dolinar, Martin Oblak, Janez Klemenčič, Branko
Košir, Marijan Možina.
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in
skrbstvo: mag. Polona Mlinar Biček, Mirjana

Možina, Peter Peternel, Irena Tavčar, Franci
Fortuna, Marija Knafelj, Jana Rojc.
Nadzorni odbor: Milena Alič, Petra Buh,
Mihaela Kokalj, Silvo Pivk, Barbara Radič.
Statutarno-pravna komisija: Ciril Alič,
Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, mag. Polona
Mlinar Biček, Mirjana Možina.
Sprejeli so še sklep o financiranju političnih
strank v občini, za konec pa imenovali še
predstavnico Ireno Tavčar v Svet Centra za
socialno delo.
Damjana Peternelj

Opravičilo

V decembrski številki Podblegaških novic
se nam je pri predstavitvi svetnice Marije
Guzelj zgodila neljuba napaka. V njenem
opisu smo pomotoma zamenjali besedo
planinariti za načrtovati (planirati), s čimer
se je spremenil pomen vsebine. Pravilno
se stavek glasi: »Veliko planinarim, zato
želim sodelovati pri spodbujanju dobrih
praks v turizmu, skrbi za urejeno okolje ter
pospeševanju in razvoju športne in kulturne
aktivnosti občanov.«
Gospe Mariji se opravičujemo
za nastalo napako!
Uredništvo
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Širitev pediatrije

Foto: Tina Dolenc

Nov zdravnik, ambulanta po
novem odprta vse dni v tednu
V Ambulanti Polhek, ki deluje v Gorenji vasi in v Žireh, so z novim letom pridobili še 1,0 koncesije za izvajanje programa pediatrije. V Gorenji vasi tako
otroke sprejema Gorazd Kalan, specialist pediatrije in specialist intenzivne
medicine, v Žireh pa Ida Rus, specialistka pediatrije. Ambulanti sta po novem
odprti vse delovne dni.
Na zelo velik obseg dela, predvsem preventivnih pregledov najmlajših otrok in tudi
šolarjev, je pediatrinja Ida Rus opozarjala
že dalj časa. Kar se je še posebej izkazalo
za problematično v času povečanega obsega
sezonsko pogojenih obolenj, ko je bilo težko
razmejiti ambulantne obiske zdravih in bolnih
otrok. Zato bo dodatna koncesija, za pridobitev
katere sta po besedah Rusove zelo zaslužni
obe občini, Gorenja vas - Poljane in Žiri, zelo
dobrodošla okrepitev. Sama širitev pa ne bi bila
možna, če ne bi uspeli pridobiti dodatnega pediatra, katerih trenutno v Sloveniji zaradi nerazumljene politike odgovornih zelo primanjkuje.
Ambulanta bo tako na obeh lokacijah odprta od
ponedeljka do petka. Poleg pediatra so na novo
zaposlili tudi medicinsko sestro Ano Bašelj.

Večja dostopnost do pediatra

S pridobitvijo novega pediatra se bo bistveno
izboljšala pokritost in dostopnost lokalnega
prebivalstva do pediatra. Ker ima pediatrinja
vpisanih v svojo ambulanto veliko predšolskih
otrok, ima po novih normativih trenutno že
polno ambulanto in si tako želi prerazporeditve
otrok iz občine Gorenja vas - Poljane. Zdaj
imajo starši na voljo, da na območju občine
Gorenja vas - Poljane otroke vpišejo k pediatru
Kalanu in si tako prihranijo pot v Žiri, kjer bo
odslej delovala Rusova. V občini Gorenja vas

- Poljane je več otrok kot v občini Žiri, zato
se bosta ambulanti med seboj v preventivnih
pregledih otrok še dopolnjevali. Sprva bo dr.
Rusova v Gorenji vasi pomagala pri preventivi
šolarjev enkrat mesečno, predvidoma vsak 2.
torek v mesecu, kasneje, ko pa bo imel dr. Kalan
več vpisanih, pa bodo po potrebi še bolj redno
(občasno tudi izredno) priskočili na pomoč. V
času odsotnosti enega ali drugega zdravnika se
bosta med seboj nadomeščala na obeh lokacijah,
prav tako tudi vse tri medicinske sestre. Enkrat
mesečno bo Rusova v Gorenji vasi tudi ob petkih popoldan, ko bo tako kot do zdaj vključena
v neprekinjeno zdravstveno oskrbo odraslih.

Skupna organizacijska enota – Polhek

Prav zaradi različnega števila otrok v obeh
očinah sta se pediatra odločila za skupno organizacijsko enoto – Ambulanto Polhek, čeprav
delujeta samostojno. Zato bodo vsa prilagajanja in morebitne spremembe urnika sproti
objavljene na spletni strani ambulante www.
ambulantapolhek.si.
Kot sta dejala, se bosta pediatra potrudila zagotoviti čim boljšo zdravstveno oskrbo
otrokom obeh občin, zaradi neenakomerne
porazdelitve števila otrok med obema občinama
in nove organizacije dela pa prosita v prehodnem
obdobju vse prizadete za razumevanje. Vsekakor
se bosta potrudila nuditi otrokom oskrbo čim

Z novim letom je delo v Ambulanti Polhek v
Gorenji vasi prevzel pediater Gorazd Kalan
(levo), pediatrinja Ida Rus (desno) bo odslej
delovala v Žireh.
bliže njihovemu domu. Želita si, da se otroci iz
obeh občin vpisujejo v njuni ambulanti.

Načrtov in volje je dovolj

Ker je v občini Gorenja vas - Poljane zelo
veliko otrok, si v prihodnje oba pediatra želita
tudi več sodelovanja s šolami in z lokalno
skupnostjo – predvsem delovati na vzgojnem
in izobraževalnem področju s ciljem promocije
zdravega načina življenja Poleg tega si želita,
da bi lahko v prihodnosti ponudili tudi možnost
ultrazvočnega pregleda kolkov novorojenčkov,
za kar morajo zdaj starši dojenčke voziti v Kranj.
Kot je dejala Rusova, je načrtov in volje dovolj,
da se v prihodnje raven storitev na področju
pediatrije na dolini dvigne na višjo raven.
Tina Dolenc

Telefonska številka ambulante v Gorenji
vasi ostaja nespremenjena 04/620-88-70,
za ambulanto v Žireh pa je po novem treba
klicati na 04/620-88-88. V času izpada
ene ambulante bodo imeli avtomatsko
prevezavo na drugo ambulanto.

Novi pediater mag. Gorazd Kalan
Mag. Gorazd Kalan, dr. med., je specialist
pediater in specialist intenzivne medicine, ki
je bil zadnjih 26 let zaposlen v UKC Ljubljana
na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo. Zadnjih osem let je bil
tudi vodja Enote za intenzivno terapijo otrok
in je v svoji karieri zdravil najtežje kritično
bolne otroke. Poleg tega je bil član ekipe, ki
je v Sloveniji uvedla zdravljenje z zunajtelesno oksigenacijo (ECMO), je inštruktor
oživljanja otrok z mednarodno akreditacijo
in usposobljen za izvajanje bronhoskopije.
V preteklosti se je izobraževal v tujini, v
Zagrebu, Bratislavi, Albanyju, San Franciscu
in Filadelfiji. Ukvarja se tudi z razvojem in
implementacijo informacijske tehnologije
v zdravstvu, v zadnjem letu pa deluje tako
doma kot na tujem tudi na področju varnosti
in kakovosti v zdravstvu.
Kot je dejal, bo delo v ambulanti precej
drugačno kot delo v Kliničnem centru, a ima
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veselja do dela, volje in elana dovolj. Poleg tega
upa, da ga bodo ljudje dobro sprejeli in bo tako
lahko naredil še kaj dobrega za lokalno okolje. Na
vprašanje, kaj ga je potegnilo na dolino, je v smehu
dejal, da pediatrinja Rusova, sicer pa, da je bilo
razlogov, zakaj je sprejel to delo, več. »Prepričali
so me, da je potreba po dodatnem pediatru velika,
saj je tukaj veliko otrok, poleg tega pa so to kraji,
kjer imam korenine; zdaj živim v Škofji Loki.
Drugi je ta, da zadnje pol leta nisem delal v medicini, ker sem zapustil Klinični center, a si še vedno
želim ohraniti stik z medicino, saj je to poklic, za
katerega sem se šolal,« je dejal pediater Kalan in
dodal, da je želja vsakega, ki gre v medicino, da
bi delal neposredno z bolniki v lokalnem okolju
in ga tako podpiral. In zakaj se je odločil zapustiti
Klinični center? »Bili so posebni razlogi, nekaj teh
je javno znanih – da so bile razmere v Kliničnem
centru neurejene in so bile nevarne za naše paciente. Zato sem se odločil oditi,« je na kratko komentiral dogodke zadnjih let na področju otroške

srčne kirurgije in
intenzivne terapije. Zdaj se bo posvetil tukajšnjim
otrokom, poleg
tega pa želi nadaljevati začeto
delo na področju
informacijske tehnologije v zdravstvu ter varnosti in kakovosti v
zdravstvu. »To področje je dokaj novo, v zagonu
in nekaj teh izkušenj lahko prenesem tudi v uporabo v skupini pediatrov na primarni ravni, ki so
že pokazali interes za to.« Sicer pa je vesel, da
ga je Rusova sprejela v svojo ekipo, in verjame,
da bodo dobro sodelovali in bodo skupaj skrb
za zdravje otrok in mladostnikov še nadgradili.
Seveda zaradi prilagajanja novemu okolju vse
prosi za strpnost in razumevanje, staršem in
malim bolnikom pa se vnaprej zahvaljuje za
izkazano zaupanje.
Tina Dolenc

Zobozdravstvo

Nova zobna ambulanta za
otroke, mladostnike in odrasle

V Zdravstveni postaji Gorenja vas od nedavnega deluje nova zobna ambulanta za
otroke, mladostnike in odrasle, v kateri deluje Manca Peternelj, dr. dent. med. Posebnost ambulante je, da je polivalentna, kar pomeni, da lahko mladostniki po dopolnjenem
19. letu ostanejo v isti ambulanti, saj je prenos v odraslo ambulanto avtomatski.

Ustna higiena je precej slaba

Kot ugotavlja zobozdravnica, je ustna
higiena otrok in odraslih na žalost precej
slaba. »Otroku navade, ki jih dobi v otroštvu,
ostanejo za vse življenje, zato si želim, da bi
starši otroka pripeljali na prvi zobozdravniški
pregled v prvem letu starosti oz. ko otroku
začnejo izraščati prvi zobki. Tako jim lahko
svetujemo o pravilni ustni higieni in prehrani,« je dodala Peterneljeva in poudarila,
kako pomembno je, da je otrokov prvi obisk
pri zobozdravniku prijeten. Torej takrat, ko še
nima težav in posledično ne dobi neprijetne
izkušnje pri zobozdravniku zaradi morebitnih
bolečin. »S tem mu dajemo veliko popotnico
za vse življenje,« je prepričana. Običajno so
sicer predvideni prvi pregledi pri pedontologu
v Kranju pri otrokovih treh letih.

K zobozdravniku tudi le na pregled,
ne samo ob bolečinah

Zobozdravnica sicer svetuje, da sta za
vzdrževanje ustnega zdravja pomembni primer
na ustna higiena in prehrana. To pomeni, da zobe

Foto: Tina Dolenc

Ambulanta deluje v okviru javnega zdravstva
Zdravstvenega doma Škofja Loka. Zobozdravnica Manca Peternelj je sicer v Gorenji vasi že
delala v ambulanti zobozdravnice Jute Simone
Pisk, ko pa se je ponudila možnost odprtja nove
ambulante, se je takoj odločila za delo v njej.
»Ljudje v tej dolini so zelo prijetni, tu sem se
dobro počutila, zato sem bila takoj zainteresirana,
ko so mi ponudili delo v novi ambulanti v
Gorenji vasi,« je dejala zobozdravnica, ki za
zdaj deluje v prostorih zobozdravnice Olgice
Mijatović, a računa, da se bo že poleti selila
v novo ambulanto v 2. nadstropje starega dela
zdravstvene postaje. Zato je zdaj temu prilagojen
tudi urnik dela, ko dela izmenično od ponedeljka
do četrtka en teden dopoldne, en teden popoldne
in vse petke popoldne. Dopoldne je ambulanta
odprta od 6.30 do 13.00, popoldne pa od 13.00 do
19.30. »Ko se bomo preselili v svojo ambulanto,
bo urnik drugačen, o vsem pa bom paciente
pravočasno obvestila,« je dodala Peterneljeva.
Dosegljiva je na telefonski številki 04 511 28 50
ali na elektronski pošti za.gorenjavas@zd-loka.
si, urnik pa je objavljen tudi na spletni strani ZD
Škofja Loka.

Zobozdravnica Manca Peternelj vpisuje nove
paciente v delovnem času ambulante.
ščetkamo dvakrat dnevno, medzobne prostore
počistimo z zobno nitko in medzobno ščetko.
Pomembni so redni obiski zobozdravnika – ne
samo takrat, ko se že pojavi bolečina. Pri prehrani je treba sladkarije omejiti, ne prepovedati,
saj tako postanejo še bolj mikavne. Tako za
otroke kot tudi odrasle pa je priporočljivo pitje
vode ali nesladkanega čaja. »Če otrok že pije
sladke pijače, naj jih takrat, ko nekaj jé. Če
otrok jemlje antibiotike, je treba zobke čistiti
še bolj natančno in jih po vsakem odmerku
zdravila dodatno splakniti z vodo,« še svetuje
Manca Peternelj.
Tina Dolenc

KS Sovodenj

Glavnino del opravili na cestah
Foto: arhiv KS Sovodenj

Leto 2018 se je izteklo in je bilo za našo krajevno skupnost kar delavno. V februarju smo organizirali proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika.
V aprilu smo s pomočjo članov večine društev v naši KS izpeljali vsakoletno
očiščevalno akcijo. Na predvečer dneva državnosti smo v Novi Oselici pod
lipama izpeljali proslavo z mašo za domovino.

V letu 2018 je bil obnovljen in asfaltiran odsek javne poti Likerč
v dolžini 300 metrov.

Na področju prometne infrastrukture smo poleg rednih
vzdrževalnih del na nekaterih
odsekih cest zamenjali ali
obnovili asfaltno prevleko,
in sicer na lokalnih cestah
Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovec, Sovodenj–Cerkljanski Vrh, Sovodenj–Ledinsko Razpotje ter na javnih
poteh Grapa–Podčrtar–Stata,
Sovodenj–Zapotoški grič, s
pomočjo lastne udeležbe uporabnikov pa je bil obnovljen in
asfaltiran tudi odsek Likerč v
dolžini 300 metrov.
Na lokalni cesti Sovodenj–
Ledinsko Razpotje smo z
občinskimi sredstvi zgradili
oporni zid. Na vaškem vodo-

vodu Sovodenj je bila za vodohran Sovodenj postavljena zaščitna ograja. S pomočjo
občinskih sredstev so bila obnovljena tudi
okna z žaluzijami v kulturni dvorani in nabavljeni novi stoli ter postavljena zaščitna ograja
na stopnišču. Pričela so se tudi dela za novo
avtobusno postajo na Sovodnju, projekt bo
zaključen v letošnjem letu.
V decembru smo organizirali Miklavževo
obdaritev otrok od dopolnjenega enega leta do
vključno desetega leta. S pomočjo Območne
organizacije RK Škofja Loka smo obdarili tudi
vse krajane, ki so stari nad 75 let.
Tudi v letošnjem letu nas čaka kar precej
dela predvsem na prometni infrastrukturi.
Računamo, da bo vendarle prišla na vrsto tudi
obnova drugega dela LC Sovodenj–Ledinsko
Razpotje, ki se načrtuje že kar nekaj let. Predvidena je tudi energetska sanacija podružnične
šole Sovodenj, v kulturni dvorani pa preureditev toaletnih prostorov in na novo urejena
elektroinstalacija.
Upamo, da bo naše sodelovanje z Občino
Gorenja vas - Poljane uspešno in da nam bo z
njihovo pomočjo uspelo realizirati cilje, ki smo
si jih začrtali za letošnje leto.
Tajnica KS Sovodenj Nevenka Telban
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KS Poljane

V pričakovanju protipoplavne ureditve Poljan
Foto: arhiv KS Poljane

V Krajevni skupnosti Poljane smo s sredstvi iz proračuna KS v letu 2018 asfaltirali približno 1250 metrov javnih poti in cest, in sicer del odcepa proti Premetovcu v Kremeniku, v Poljanah odcep Svinjakar in za osnovno šolo odcep do
Kreka, v Delnicah do Štantmana, v Zakobiljku odcep Košir in Kolar. Tudi krajani
Loma so se jeseni do vasi pripeljali po novo asfaltiranem odseku ceste.

V Poljanah bodo naslednja leta v znamenju
protipoplavne obnove kraja.
Vsem krajanom in uporabnikom na novo
asfaltiranih cest se prav lepo zahvaljujem za
finančni vložek za pripravo in utrjevanje spodnjega ustroja in vam želim varno vožnjo.
Z občinskimi sredstvi smo na novo utrdili
in asfaltirali odsek ceste Volča–Zakobiljek v

dolžini 720 metrov, na Malenskem Vrhu odcep
proti Gorenjim Brdom v dolžini 150 metrov, v
Hotoveljski grapi odcep Bukov Vrh v dolžini
500 metrov, prav tako pa so se s položitvijo
finega asfalta po cesti v Hotoveljski grapi
zaključila dela po poplavah leta 2014.
Svet krajevne skupnosti je še v stari sestavi,
prav tako pa tudi v novi potrdil predloge za asfaltiranje štirih odsekov cest, ki se bodo asfaltirali v
letu 2019: v Zakobiljku odcep Petruc, na Gorenjih
Brdih odcep Kožuh, v Predmostu odcep Podbregar (v kolikor se bodo pričela dela za poplavno
varnost Poljan) in približno polovica odcepa v
Malenskem Vrhu proti kmetiji Ajnžuc.

Novi svet krajevne skupnosti nadaljuje
stare in začenja nove projekte

Največji in za Poljance pomemben projekt,
ki se bo v naslednjih letih odvijal v krajevni skupnosti Poljane in bo financiran iz občinskega in

državnega proračuna, bo izvedba protipoplavne
ureditve Poljan. Izvedba projekta vključuje
ureditev in poglobitev struge potoka Ločilnica.
S prestavitvijo struge reke Sore bo med cesto
in reko nastala širša zelenica, ki je predvidena za
kopališče. Prav tako se bo uredila cesta po Polah,
proti cerkvi in proti Predmostu. Z izgradnjo
novega mostu čez Soro in novega krožišča, ki bo
nadomestilo sedanje semaforizirano križišče, pa
bo poskrbljeno tudi za večjo prometno varnost.
Leto, ki se je pravkar izteklo, je bilo zaznamovano tudi z lokalnimi volitvami. V KS
Poljane smo dobili nov desetčlanski svet, ki
se bo v naslednjih štirih letih po svojih močeh
trudil za razvoj celotne krajevne skupnosti. V
imenu vseh izvoljenih članic in članov se vsem
volivkam in volivcem naše krajevne skupnosti
prav lepo zahvaljujem za vašo podporo. Prav
tako se lepo zahvaljujem članom sveta KS Poljane, ki so kar nekaj mandatov delali v svetu za
dobrobit kraja, a so se odločili, da prenehajo.
Naj se ob koncu zahvalim županu Milanu
Čadežu in celotni občinski upravi za dobro sodelovanje in prizadevanje pri izvajanju zahtevnih
projektov na območju naše krajevne skupnosti.
Predsednik sveta KS Poljane
Anton Debeljak

KS Lučine

Letos asfaltiranje cest in investicije v vodovod

Foto: arhiv KS Lučine

V Krajevi skupnosti Lučine smo v letu 2018 asfaltirali odsek ceste Brebovnica–
Lazar v dolžini 200 metrov in cesto Sv. Vid–Drosk v dolžini 425 metrov, zgrajeno
je bilo tudi parkirišče pri cerkvi v dolžini 26 metrov. Večja vzdrževalna dela so
bila opravljena na cesti Goli Vrh–Jurče, kjer je bil popravljen propust, ki je bil
poškodovan ob neurju. Na drugih cestah so bile nasute bankine, kjer je bilo
potrebno, na makadamskih cestah pa so bile predvsem zasute udarne jame.

V Lučinah bodo letos asfaltirali parkirišče pri cerkvi.
Na vodovodu Lučine je bilo izvedenih več kot vsako leto pripravila pogostitev, za program
del za izboljšanje kakovosti vode. Zaradi po- pa je poskrbela Podružnična šola Lučine. Pripmanjkanja denarnih sredstev se je investicija ravili smo tudi miklavževanje za otroke. Kraustavila in se bo nadaljevala v letu 2019. Na jevna skupnost dobro sodeluje s podružnično
pokopališču je bil nasut pesek.
šolo in društvi v kraju.
Ob materinskem dnevu je krajevna skupnost
Skupaj z vodjo šole Martino Jelovčan in
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Petrom Dolinarjem smo pripravili predlog za
občinsko priznanje PGD Lučine ob 70-letnici
delovanja in Filipu Dolinarju za dolgoletno
opravljanje del organista in cerkovnika v cerkvi
Sv. Vida.
Letos poleg rednih vzdrževalnih del načrtujemo
novo asfaltiranje dela lokalne ceste Prelesje–Kremenik in del ceste v Goli Vrh. Zaradi preseganega
plana asfaltiranja v letu 2018 bo dolžina letos
asfaltiranih cest nekoliko manjša. Asfaltirano bo
tudi parkirišče pri cerkvi. Če bodo sredstva dovoljevala, bo zid zgrajen na krajšem odseku ceste,
ki mu pravimo Avtobusna postaja – mežnija, za
kar je v postopku pridobivanje dovoljenja.
Na javni razsvetljavi je potrebno zamenjati
še nekaj luči in na novo postaviti še eno luč pri
parkirišču. V Suhem Dolu bo potrebno zamenjati staro luč pri Sedeju in postaviti še kakšen
drog. To še ni povsem dogovorjeno zaradi
predvidene gradnje križišča na državni cesti v
Suhem Dolu ter predvidene postavitve novega
odjemnega mesta električne energije.
Ko bo mogoče, bomo nadaljevali tudi
z investicijskimi deli na vodovodu Lučine.
Potrebno je še vgraditi samočistilni filter in
opraviti še nekaj del v zvezi z njim. Po vsej
verjetnosti bo vodovod v prihodnosti upravljala
Občina Gorenja vas - Poljane, o čemer bodo
uporabniki obveščeni. Zaradi velikih zahtev
Zavoda za zdravstvo in inšpekcijskih služb
je vzdrževanje izredno drago in ga s sredstvi,
zbranimi od vodarin, ni mogoče pokriti.
Predsednik sveta KS Lučine
Stanislav Bizovičar

Ljudska univerza Škofja Loka, Lokalno učno središče Gorenja vas

Brezplačna izobraževanja januar–maj 2019
V jesenskih mesecih preteklega leta smo uspešno nadaljevali dejavnost Lokal
nega učnega središča Gorenja vas (LUS). Potekali so tečaji angleščine,
nemščine, italijanščine, urejanja fotografij s pomočjo računalnika in delavnica
o pametnih telefonih. Ob finančni pomoči Občine Gorenja vas - Poljane smo
v januarju že pričeli s prvimi tečaji, razpisujemo pa tudi nove programe za
obdobje januar–maj 2019.

izvedbe tečajev po predhodni najavi.
Opomba: Izmed zgoraj razpisanih tečajev
oz. delavnic bomo izvedli tiste, za katere bo
več interesa.
Programe in vsebine smo pripravili na
podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov in
razgovorov z udeleženci tečajev projekta LUS
ter tečajev, ki so potekali v jesenskih mesecih.
Vse občane vabimo, da tudi v primeru, da
na zgornjem seznamu niste našli ničesar zase,
pošljete svoj kontakt, da vas bomo obveščali o
naših programih. Seveda pa lahko predlagate
tudi svoje teme.

Foto: arhiv LU Škofja Loka

Sprejemamo prijave tudi za:

Trenutno poteka v Todražu tečaj oblikovanja gline pod vodstvom Katje Bogataj.
Trenutno potekajo naslednji tečaji:
• Učimo se italijansko – 20 ur – nadaljevanje
jesenskega tečaja, poteka od 17. 1. 2019 dalje.
• Učimo se angleško – 20 ur – nadaljevanje
jesenskega tečaja, poteka od 28. 1. 2019 dalje,
posamezniki se še lahko priključijo.
• Oblikovanje gline – 12 ur – poteka od 22.
1. 2019 dalje.
Vabimo v naslednje izobraževalne oblike:
• Stopimo v svet računalnikov – začetni
tečaj – 12 ur
• Učimo se špansko – nadaljevanje lanskoletnega tečaja – 20 ur
• Izdelava kratkega videa – 12 ur
• Šola za življenje – 20 ur (šestkrat po 4 ure
– spoznavanje sebe, sam sebi najboljši prijatelj,
zaupanje sebi in drugim, osnove za zdrave
odnose, spoznajmo svoje poslanstvo)
• Retorika in javno nastopanje – 12 ur
• Sodobno gospodinjstvo – 4 ure
• Slepo desetprstno tipkanje – 25 ur
• Tečaj kvačkanja – 20 ur

Opravičilo

V prejšnji številki se je v prispevku Imena
padlih rešili pozabe zgodilo nekaj neljubih
napak pri imenih posameznih sodelujočih
pri postavitvi in odkritju spominske plošče
v Stari Oselici. Pravilno je: pri članih ŽPS
Dušan Selak, Franc Oblak, predsednik KS
Trebija je (bil) Rudi Kokelj (ne Kokalj, kot
smo napisali), Ivan Filipič pa je cerkovnik
(in ne ključar). Vsem se za napake
opravičujemo.
Uredništvo

• Tečaj šivanja – 20 ur
• Demenca – kaj je že to? – 3 ure
Svetovanje
Nudimo individualno svetovanje po telefonu 04/506-13-60 in v LUS Železniki v času

• SOCIALNI OSKRBOVALEC NA
DOMU, pričetek marca v Škofji Loki; za
brezposelne do starosti 29 let je program
brezplačen.
• BOLNIČAR NEGOVALEC – poklicno
izobraževanje, program bo potekal v primeru
zadostnega števila prijavljenih od oktobra
dalje v Gorenji vasi.
Prijave sprejemamo preko naše spletne
strani, po e-pošti (gita.mihovec@guest.arnes.
si) ali po telefonu (04/506-13-20), kjer dobite
tudi dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi
navedete ime in priimek, domači in elektronski
naslov in telefonsko številko.
Jaka Šubic

Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas v okviru SPOT svetovanje Gorenjska
vabi na delavnico z naslovom

UPORABA EXCEL-a ZA POSLOVNO ODLOČANJE
ki bo v sredo, 13. 2. 2019, od 17.00 do 19.15 v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Delavnica zajema spoznavanje osnovnih funkcionalnosti, ki jih ponuja najbolj razširjeno orodje
za delo s preglednicami. Na njej bomo spoznali, kako učinkovito uporabljati Microsoft Excel za
reševanje problemov tako v zasebnem kot poslovnem življenju:
• osnovne in nekatere naprednejše funkcije, ki jih ponuja MS Excel,
• uporabo preglednic za analizo podatkov,
• izdelavo osnovnih grafikonov,
• uporabo naprednejših preglednic in Excela pri podpori odločanju,
• uvoz različnih podatkov (statični in dinamični uvoz),
• ‘kaj-če’ analize,
• reševanje osnovnih optimizacijskih problemov,
• osnove vrtilnih tabel,
• praktične primere.
Zaželeno je, da na delavnico prinesete prenosnik z naloženim orodjem MS Excel (verzija 2007
ali kasnejša). Ostale potrebne materiale boste prejeli preko elektronske pošte ali neposredno
na delavnici.
Delavnico bo vodil dr. Luka Tomat, namenjena pa je mikro- in malim podjetjem, samostojnim
podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.
Udeležba na delavnici je brezplačna.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 7. februarja 2019, na tel. št. 04/50-60220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.
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KS Javorje

Uredili bodo središče Javorij
Foto: arhiv KS Javorje

Aktivnosti v letu 2018 so bile v naši krajevni skupnosti (KS) usmerjene predvsem
v obnovo in vzdrževanje cestne infrastrukture. Njenemu propadanju sicer nismo
kos, vendar verjamemo, da v naši KS tudi zanjo prihajajo boljši časi.

Največ dela je bilo lani v KS Javorje na cestah.
V preteklem letu je bila izvedena preplastitev ceste proti Podvrhu v dolžini približno
150 metrov ter na novo asfaltirana cesta Krivo
Brdo–Vrhov grič v dolžini 120 metrov. Na tem
odseku so zemeljska dela pripravili krajani, KS
pa asfalt. Na cesti Javorje–Zapreval je bil na
Muravah saniran udor in izvedeno asfaltiranje.
Končno nam je uspelo sanirati usad in asfaltirati vozišče na cesti Gorenja Žetina (odcep
Koroš’c) ter urediti vtok v prepust v Malnu
na Muravah. Največjo obnovo smo izvajali na
lokalni cesti Javorje–Predole. Na tem odseku je
v dolžini 200 metrov izvedena celotna rekonstrukcija ceste, ki pa še ni končana. Izvedena
vzdrževalna dela so bila v glavnem nasipanje
bankin in makadamskih cestišč, ki so nekaj časa
kljubovala vremenu. Postavili smo tudi nekaj
novih kažipotov, prometnih znakov in cestnih
ogledal. Omeniti moram še krajane obeh Žetin,
ki so samoiniciativno opravili nekatera cestna
vzdrževalna dela.
Ob kulturnem prazniku smo organizirali
osrednjo občinsko proslavo. S pomočjo PGD
Javorje je bila obnovljena garaža KS. S tem smo
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Med načrti šola in ureditev centra Javorij

Skupno reševanje problema prostorske
stiske v šoli Javorje (v sodelovanju z občino in
matično šolo) je pripeljalo do ugotovitve, da
bo najbolj ustrezna rešitev izgradnja nove šole.
Glede na to bo potrebno izdelati arhitekturno
zasnovo celotne ureditve centra Javorij, tudi
z umestitvijo zelo potrebne mrliške vežice in
predvidenim gasilskim domom.
Letos bomo sredstva za investicijsko obnovo
cest porabili v skladu s planom KS in občine za
dokončanje že začetih investicij ter za vzdrževanje
kritičnih odsekov in poškodb, ki bodo nastale na
cestah v teku leta. Nadaljevali bomo s postavljanjem
manjkajočih in menjavo poškodovanih kažipotov,
ogledal in krajevnih oznak ter zamenjali še kako
potrebno avtobusno čakalnico v Dolenčicah.
Kot je že doslej, bo tudi v bodoče KS sodelovala in pomagala pri različnih dogodkih v
kraju, ki jih prirejajo društva, šola ali župnija.
Hvala vsem za dobro sodelovanje, tako svetnikom KS Javorje, občinski upravi z županom
Milanom Čadežem, strokovnim izvajalcem,
vsem krajanom pa tudi za potrpežljivost in
razumevanje.

pridobili za kraj zelo potreben uporaben prostor.
Prvenstveno se uporablja kot garaža za gasilsko
vozilo, ki ga uporabljajo prvi posredovalci,
služil pa bo tudi za potrebe raznih krajevnih
Predsednik sveta KS Javorje Ciril Alič
dogodkov.
Pohvaliti moramo zelo dobrega in
vestnega gospodarja
pokopališča, ki skrbi,
da ta kraju ni več v sraOBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA VAS, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/ 51-83-101,
moto. Za vzdrževanje
E-mail: info@obcina-gvp.si
pokopališča pa ne zadostuje samo njegovo
vestno delo. Čaka nas še
precej manjših obnovitvenih posegov, najbolj
OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
potrebna pa bo sanPoljane 100, 4223 Poljane
acija spodnjega obzidja,
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
ki je bilo že temeljito
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
očiščeno podrasti in
(UL RS, št.18/2016, 11/2018)
grmovja in je tako razkrilo svoje poškodbe.
ZA ŠOLSKO LETO 2019/20
Ne razumemo odnosa
RAZPISUJE PROSTA MESTA ZA OTROKE
nekaterih najemnikov

PREDVIDENI IZIDI PODBLEGAŠKIH NOVIC
V LETU 2019
mesec izida
rok za oddajo prispevkov
marec
1. 3.
april
5. 4.
maj
10. 5.
junij
7. 6.
julij (dvojna številka)
5. 7.
september
6. 9.
oktober
11. 10.
november
7. 11.
december
6. 12.

grobov, ki še vedno niso poravnali svojih obveznosti do pokopališča. Žalosti nas, da bo KS
kot upravljalec pokopališča prisiljena uporabiti
izterjave, ki so določene z zakonom.

predvideni datum izida
15. 3.
19. 4.
24. 5.
21. 6.
19. 7.
20. 9.
25. 10.
21. 11.
20. 12.

V REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE,
V REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v
enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni strani vrtca
www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 18. 03. 2019 – 22. 03. 2019.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00,
• torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v maju 2019.
Metka Debeljak, ravnateljica

Krkine nagrade

Med nagrajenci tudi dr. Špela Alič
Krkine nagrade so od samega začetka leta
1971 pomemben dogodek, saj gre za povezovanje Krke z raziskovalnimi ter izobraževalnimi
ustanovami. »Za mlade znanstvenike, kamor
se uvrščam tudi sama, velika Krkina nagrada
pomeni potrditev rezultatov raziskovalnega in
ustvarjalnega delovanja. Nagrada je bila zelo
veliko presenečenje in je nedvomno motivacija
in odlična referenca za nadaljnje karierno delo.
Največja teža nagrade je ravno zavedanje, da
je tvoje raziskovalno delo perspektivno in ima
širšo vrednost,« je pojasnila doktorica znanosti,
ki je izsledke raziskovalne naloge predstavila
na simpoziju.

Z virusi odstranimo
povzročitelje bolezni

Raziskovalno delo je bilo razdeljeno na
dva dela, in sicer na opis in določitev lastnosti povzročiteljev bolezni mehkih gnilob na
orhidejah in možnost nadzora povzročiteljev z
biološkim nadzorom bakterijskih bolezni rastlin. Sogovornica izpostavi, da imajo pridelovalci
orhidej v primeru izbruha bolezni velike izgube,
zato so proučevali možnost nadzora bolezni z

Foto: spletni arhiv Krka, d. d.

Oktobra je novomeška Krka podelila nagrade 30 mladim raziskovalcem za
dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Med petimi nagrajenci, ki so
prejeli veliko Krkino nagrado, je tudi naša občanka, dr. Špela Alič iz Javorij,
ki je nagrado dobila za raziskovalno doktorsko nalogo o nadzoru bolezni pri
orhidejah z uporabo bakteriofagov.
uporabo bakteriofagov. »To so naravno prisotni
virusi, ki lahko okužijo zgolj bakterijske celice
in tako omogočijo, da na varen način odstranimo povzročitelje bolezni iz okolja. Izolirali smo
bakteriofage, ki so primerni za biološki nadzor
bolezni mehkih gnilob.« Opozarja, da rastline
prevečkrat jemljemo za samoumevne in se ne
zavedamo, da zdravje rastlin vpliva tudi na naše
zdravje in življenje.

Nagrada tudi na mednarodni ravni

Dr. Špela Alič, ki je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer trenutno
raziskuje bakterijske povzročitelje bolezni
rastlin, predvsem načine njihovega zaznavanja in nadzora, je prejela že kar nekaj
nagrad. Na dodiplomskem študiju biokemije
je za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado, med doktorskim študijem pa priznanje
Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana
za predstavitev svojih raziskovalnih dosežkov.
Britansko združenje za rastlinsko patologijo jo
je nagradilo za najboljši znanstveni članek v
reviji Plant Pathology (Rastlinska patologija).
»Nagrade niso samo osebni dosežki, temveč

Špela Alič med predstavitvijo nagrajenega dela
na simpoziju ob podelitvi Krkinih nagrad
tudi dosežki širše raziskovalne skupine. Zahvala
mentoricama, prof. dr. Maji Ravnikar in dr.
Tanji Dreo, da je moje nagrajeno raziskovalno
delo tudi zaradi njunih nasvetov in truda ugledalo luč sveta.«
Lidija Razložnik

Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas v okviru SPOT svetovanje
Gorenjska vabi na delavnico z naslovom
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA VAS, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/ 51-83-101,
E-mail: info@obcina-gvp.si

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK STORITEV
ZUNANJIH SODELAVCEV
ki bo v torek, 12. 3. 2019, od 17.00 do 19.15 v veliki sejni sobi Upravne
enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št.18/2016, 11/2018)

ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

OBJAVLJA RAZPIS
ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC
V VRTCU AGATA POLJANE
za otroke iz OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, stare nad 4 leta.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni strani
vrtca www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 18. 03. 2019 – 22. 03. 2019.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00,
• torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v septembru 2019.
Metka Debeljak, ravnateljica

IZ VSEBINE DELAVNICE:
• pregled možnih oblik sodelovanja z občasnimi ali pogodbenimi sodelavci,
• izplačila preko študentskega servisa,
• dijaki in študenti na obvezni praksi,
• podjemna pogodba in avtorska pogodba,
• začasno in občasno delo upokojencev,
• dohodki, prejeti za poslovodenje,
• dohodki, prejeti za prokuro.
Na delavnici bomo pregledali, kakšni so stroški sklepanja pogodb s
sodelavci, ki v podjetju niso redno zaposleni. Poznamo namreč različne
oblike sodelovanja, vsaka pa ima svoje posebnosti pri obračunu
obveznih dajatev.
Delavnico bo vodila mag. Nataša Pustotnik. Namenjena je mikro-,
malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.
Udeležba na delavnici je brezplačna.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
Prijave so obvezne.
Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 7. marca 2019, na tel. št.
04/50-60-220 (Jana Šifrar) ali e-naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.
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KS Trebija

Največ dela je bilo in bo na cestah
Foto: arhiv KS Trebija

V letu 2018 smo v KS Trebija postavili 80 metrov cestnih ograj, sanirali usad in
popravili usedanje ceste na relaciji Fužine–Mravlje. Poleg tega smo sodelovali pri
čiščenju ceste v Kladje, na pokopališču v Stari Oselici pa postavili žično ograjo
proti divjadi. Največji finančni zalogaj je bila popolna obnova in razširitev 300metrskega odseka pod Burn`kom na lokalni cesti Trebija–Stara Oselica.

Največji finančni zalogaj lani je bila popolna obnova in razširitev 300-metrskega odseka pod
Burn`kom na lokalni cesti Trebija–Stara Oselica.
Skupaj z občino in župnijo smo postavili spomZa projekt dokončanja obnove ceste Trebija–
insko ploščo padlim vojakom v prvi svetovni vojni Ermanovec je občina izbrala izvajalca, ki bo
iz župnije Stara Oselica. V decembru je otroke, stare predvidoma do leta 2021 obnovil 1.500 metrski
od dve do osem let, obdaroval Miklavž.
odsek ceste.
Tudi v letošnjem letu oz. v novem mandatu
Direkcija za ceste RS pa bo v sodelovanju z
imamo kar nekaj načrtov. Iz investicijskega dela občino pričela z rekonstrukcijo regionalne ceste
proračuna nameravamo asfaltirati cestni odsek Trebija–Sovodenj. Ta investicija bo vključevala
javne poti Brcar–Mrovc v Stari Oselici ter dopol- tudi nov most za Fužine ter pločnik za pešce
niti javno razsvetljavo na lokaciji Trebija – novo od Trebije do Fužin.
naselje. V okviru razpoložljivih sredstev bomo
Izdelan je idejni projekt za kopališče
skrbeli za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. Škribov`c, občina pa ima v predlogu proračuna

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

namenjana tudi sredstva za dokončanje dokumentacije ter pričetek njegovega urejanja.
Še naprej se bomo zavzemali za:
• nadaljnje korake glede oživitve Doma pod
planino na Trebiji,
• pripravo načrtov za ureditev pokopališča
in njegove okolice v Stari Oselici,
• reševanje problematike kakovosti pitne
vode na Trebiji iz zajetja Trebija ter
• uresničevanje ostalih predlogov, ki so jih
krajani podali na zborih vaščanov v začetku
januarja letos.
Predloge z zborov vaščanov si lahko ogledate na spletni strani občine.
Pobud in dela za prihodnja leta je veliko,
seveda pa je njihova realizacija odvisna od
sredstev, ki nam jih bo namenila občina, ter od
naše zavzetosti, ki pa verjamem, da jo imamo
člani sveta KS Trebija ter predstavniki vasi
Trebija, Podgora, Stara Oselica in Hobovše
pri Stari Oselici (hiš. št 13 in 14) ter Fužine in
Kladje dovolj.
Naši krajevni skupnosti je bila letos zaupana organizacija osrednje občinske proslave
ob slovenskem kulturnem prazniku, ki bo 7.
februarja, ob 18 uri v dvorani Gasilskega doma
na Trebiji. Program bo lep in pester, zato lepo
povabljeni, da se je udeležite.
Predsednik sveta KS Trebija Miha Mrak

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Datum: 23. 1. 2019
Številka: 6020-1/2019/2

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

OBJAVLJAMO RAZPIS

ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC
V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
za otroke OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, stare nad 4 leta.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah ali na spletni strani
vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni strani Občine
Gorenja vas - Poljane.

Izpolnjeno vlogo oddajte

od 18. 3. 2019 do 22. 3. 2019
v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek pa tudi od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v septembru 2019.
Izidor Selak, ravnatelj
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Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE
V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
V ENOTI DOBRAVA,
V ENOTI SOVODENJ
IN ENOTI LUČINE.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v enoto ali
drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/
v meniju obrazci ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Izpolnjeno vlogo oddajte

od 18. 3. 2019 do 22. 3. 2019
v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek pa tudi od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v maju 2019.
Izidor Selak, ravnatelj

Ščetkanje zob

Po ščetki še nitka in medzobna ščetka

Foto: Milka Bizovičar

Kot smo pisali v eni od prejšnjih številk Podblegaških novic, si glede na podatke
Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja samo 54 odstotkov prebivalcev naše
občine zobe umiva vsaj dvakrat na dan, s čimer se uvrščamo na zadnje mesto
med vsemi občinami v zahodnem delu države in med slabše v vsej Sloveniji. O
pomenu ustne higiene smo se pogovarjali z Lidijo Kavčič, ustno higieničarko v
zobni ambulanti ROK-LAB v Gorenji vasi.

Lidija Kavčič, ustna higieničarka v zobni ambulanti ROK-LAB v Gorenji vasi
Med študijem na stomatološki kliniki v
Ljubljani je ugotavljala, da so ljudje v mestu
bolj ozaveščeni o pomenu ustne higiene kot na
perifernih območjih, saj so jih zobozdravniki
že prej začeli pošiljati k ustnim higienikom,
ki ljudem svetujejo, kako pravilno skrbeti za
zobe in dlesni. Strinja se, da je informacij o
tem premalo, »a ko se pogovorimo, ko jim
tudi fizično predstavim, kako pravilno čistiti
zobe in s čim, so zelo motivirani in praviloma
upoštevajo nasvete,« je pohvalila paciente, ki
obiščejo njeno ordinacijo v Gorenji vasi.

Zakaj skrbeti za pravilno ustno higieno

Normalna ustna votlina je polna mikroorganizmov. Kubični milimeter zobnih oblog vsebuje kar sto milijonov bakterij, ki so večinoma
neškodljive, med njimi pa so tudi take, ki nam
delajo škodo.
Zobno gnilobo (karies) in bolezni obzobnih
tkiv, kot sta vnetje dlesni in parodontalna bolezen
(parodontoza), povzročajo različne bakterije v
zobnih oblogah, ki prekrivajo predvsem zobe,
prostore med zobmi in prostore med dlesnijo
in zobom, pojasnjuje Lidija Kavčič. Zato je
pomembno, da poznamo pravilne tehnike
čiščenja, da uspemo vedno znova odstraniti
obloge z vseh kritičnih površin v ustih. Če to
uspemo v zadovoljivi meri, v večini primerov
izključimo pogoje za nastanek omenjenih
bolezni. »Menim, da so zobna ščetka, medzobna
ščetka, zobna nitka, ustna voda in seveda njihova
vsakodnevna pravilna uporaba najcenejši, verjetno pa tudi najboljši način preprečevanja kariesa,
vnetja dlesni in parodontalne bolezni. Ker pa
sami težko preverimo, ali je naše čiščenje zadovoljivo ali ne, je smiselno, da nas o tem pouči in
kontrolira strokovnjak,« pravi ustna higieničarka
in dodaja, da je priporočljivo tudi občasno nežno
čiščenje jezika s posebnim strgalom.

Otroci imajo več znanja

Strinja se, da imajo v splošnem mladi veliko
več znanja, saj tudi v šolah posvečajo veliko več
pozornosti temu, da se otroci naučijo pravilno
čistiti zobe. Ob osamosvojitvi je zobna preventiva v Sloveniji ostala v šoli, na Hrvaškem so jo
umaknili. Ugotovitve po 20 letih so pokazale, da
imajo naši otroci veliko bolj zdrave zobe.
»Kot kažejo podatki, sicer otroci za ščetkanje
v povprečju porabijo premalo časa in večina ne
uporablja zobne nitke. To pomeni, da v resnici
umijejo samo tri ploskve zob in ne pet, izpustijo
torej obe stranski ploskvi, ki sta tako zelo izpostavljeni za nastanek zobne gnilobe. Ploskvi
med dvema zoboma lahko ščistimo le s pomočjo
zobne nitke ali medzobne ščetke.«
Generacije, ki so v osnovno šolo obiskovale
pred 20 ali 30 leti, so sicer v šolah osvojile
pomen čiščenja zob, k temu so jih spodbujala
tudi različna tekmovanja, a v pomanjkanju
informacij mnogi vestno uporabljajo zobno
ščetko, misleč, da naredijo vse, kar lahko, za
svoje zobe, slej ko prej pa se izkaže, da to ne
drži. V zadnjih desetletjih se je hrana zelo spremenila, kar pa je le eden od vzrokov za to, da je
treba še bolj skrbeti za pravilno čiščenje zob.

Dragocene minute za ustno higieno

Za pravilno umivanje zob tako otroci kot
odrasli potrebujemo mehko zobno ščetko
(pogosto pacienti uporabljajo takšne s preveč
trdimi ščetinami), dobro je, da ima tanke ščetine,
s katero ščetkamo zobe s krožnimi gibi od dlesni
proti koncu zoba po notranji in zunanji strani.
Nato ščetko postavimo pod kotom 45 stopinj tik
ob dlesen in s krožnimi gibi očistimo še ostanke
hrane iz obzobnih žepkov, hkrati pa ščetkamo
ter masiramo še dlesen, pri čemer moramo biti
nežni, da ne povzročamo odmikanja dlesni. Vrh
zob (grizne ploskve) ščetkamo z gibi levo-desno
in nazaj-naprej.
»Raziskave v Sloveniji kažejo, da si otroci
zobe v povprečju čistijo 50 sekund. Priporočljivo

za vse starosti pa je najmanj dve minuti, in to
trikrat na dan, od tega enkrat temeljito. Zobne
ščetke z mehkejšimi ščetinami zahtevajo daljše
čiščenje,« je poudarila Kavčičeva. Krtačko po
uporabi speremo in če jo osušimo z brisačo (ki jo
uporabljamo za obraz), bo uporabna dalj časa.
Nato sežemo še po zobni nitki, s kate
ro nežno prodremo med vsak zob posebej.
»Pomembno je, da nitkajo tudi najmlajši,« je
še enkrat poudarila sogovornica in dodala, da
starši morajo za redno higieno otroških zobkov
skrbeti že od takrat, ko prvi pokuka na plano,
vse do desetega ali 12. leta otrokove starosti pa
je smiselno, da ga nadzirajo in motivirajo pri
vsakodnevni skrbi za ustno higieno.
Za dobro očiščene zobe starejši sčasoma
poleg ščetke in nitke potrebujejo tudi medzobne
ščetke, saj se razmak med zobmi poveča in nitke
ne opravijo več svojega dela. Pomembno je,
da smo pri uporabi nežni, da ne poškodujemo
dlesni. Temeljito čiščenje zob, ko v roke zagotovo vzamemo tudi zobno nitko in medzobno
ščetko, je potrebno enkrat na dan, najbolje
zvečer. »Po tem ne zaužijemo ničesar več, prav
tako ne pijemo sladkih pijač, ampak vodo ali
nesladkan čaj. Tudi otrokom ponoči ni dobro
dajati napitkov, ki vsebujejo sladkor,« pravi
Lidija Kavčič.

Krvavitve med umivanjem
– še eno opozorilo

Če pri ščetkanju zob zakrvavimo, to verjetno
ne pomeni, da smo se poškodovali, ampak, da
je nekaj narobe. »Mnogi se ne zmenijo za to;
mislijo, da je to normalno. Ampak ni. Najverjetneje se to dogaja zaradi vnetja dlesni ali
parodontalne bolezni in posvetovati se je treba
z zobozdravnikom. Krvavitve v ustih dokazano
vplivajo tudi na siceršnje človekovo zdravje:
povečana količina bakterij iz ust namreč prodre
v krvni obtok. Tudi sladkorna bolezen je pove
zana z neurejenim stanjem v ustni votlini. Na
zdravje dlesni morajo posebej paziti imunsko
oslabeli in posamezniki v času hormonskih
sprememb (na primer puberteta in nosečnost),
saj so takrat še bolj občutljive,« je naštela sogovornica ter opozorila, da lahko mimogrede z
boleznijo okužimo tudi najmlajše. Na primer,
ko sami vzamemo grižljaj z žličko, s katero
hranimo otroka, ko oslinimo dudo …
Milka Bizovičar

»Če zob ne ščetkamo pravilno in tako ne
odstranimo oblog na zobeh in dlesnih, zaradi
povečane prisotnosti škodljivih bakterij v
zobnem plaku sčasoma najprej pride do vnetja
dlesni (kronični gingivitis), ki je popolnoma
ozdravljiv. Če tega ne zdravimo, pa se vnetje
širi v globino in prizadene tkiva, ki držijo zob v čeljusti,
vključno s kostjo, v katero je vpet zob (parodontalna
bolezen). To stanje pa je ireverzibilno in ga je s primernimi
ukrepi mogoče zgolj ustaviti ali vsaj bistveno upočasniti.
Brez zdravljenja pa to običajno pripelje do izgube zoba,«
je poudarila Lidija Kavčič in dodala, da imajo lahko bolezni
dlesni tudi posamezniki, ki nimajo niti ene plombe.
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Mineva 100 let od izida Tavčarjeve Visoške kronike

V Poljanah nova
uprizoritev dela v poljanskem narečju
Foto: Goran Šušnjar

Letos mineva 100 let, odkar je Ivan Tavčar svoj zgodovinski roman Visoška
kronika v dvanajstih nadaljevanjih objavil v Ljubljanskem zvonu. V Kulturnem
društvu (KD) dr. Ivan Tavčar Poljane so se odločili, da bodo ob obletnici pripravili njeno uprizoritev v poljanskem narečju.

Poljanski igralci na vajah za predstavo Visoška kronika

Kot je povedal pobudnik uprizoritve Andrej
Šubic, želijo v kulturnem
društvu na primeren
način obeležiti visoko
obletnico prve izdaje
omenjenega romana.
»Večkrat sem že pisal o
močni, bogati tradiciji
gledališkega ustvarjanja
v Poljanah in pred petimi leti sem omenil,
da je v Poljanah čas za
novo večjo uprizoritev,
tako je na vrsti najboljše
delo našega rojaka Ivana
Tavčarja Visoška kronika. Lotil sem se dramatizacije, proces je bil
daljši, kot sem predvideval, pa vendar sem sedaj
uspel in mislim, da je
takšna predstava primerna za našo uprizoritev,«
pove Šubic.
Obletnico nameravajo
v društvu obeležiti tudi z
gostovanjem ansambla
SNG Drama s predstavo
Visoška kronika 21. junija 2019 na prostem pri
dvorcu Visoko. Bralke
in bralce že sedaj lepo

vabijo na dogodek.
»Za Poljance pa je v ospredju naša uprizoritev nove dramatizacije Visoške kronike za
poljanski oder.«

S pripravami so že začeli

Zbrali so okrog 20 igralcev, veliko sodelavcev
za organizacijo predstave, lotili so se tudi scenografije, kostumov, celostne likovne podobe
ter promocije. V kratkem se bodo odločili še, ali
bodo za pomoč prosili profesionalnega režiserja
ali pa bo predstavo režiral Šubic sam. »Obletnice so zame in mislim, da tudi za druge kulturne delavce, priložnost, da nas spodbudijo k
novemu ustvarjanju. Dobre zgodbe spodbudijo
umetniški navdih in tako se je sprožil, upam,
sedaj v Poljanah,« je povedal Šubic in dodal,
da pobuda o nastanku nove predstave prihaja
iz amaterskih vrst, zato se mu zdi še toliko bolj
dragocena. Kdaj bodo delo predstavili širši
javnosti, še ne more natančno napovedati, bo
pa dela s pripravo na premiero veliko. Želi si,
da bi v njem vsi sodelujoči predvsem uživali
in se družili.
Visoška kronika je po mnenju Šubica še
danes aktualna in je resno ogledalo tudi današnji
družbi. To vidi predvsem v rdeči niti zgodbe
– zločin in slabo se mora plačati, v ozadju se
odvijajo ljubezenske zgodbe Izidorja in Jurija,
Tavčar se dotika odnosov med različnimi verami
in priseljenci, kar je zelo aktualno ... »Kulturno
društvo bo tako poskušalo iz praznovanja dobiti
nov zagon, sodelujoči lepo izkušnjo, gledalci pa
igro, ki se je bodo še dolgo spominjali. Poleg
omenjenih dveh dogodkov se lahko zgodi še
kakšen, to pa naj ostane še presenečenje,« ostaja
skrivnosten naš sogovornik.
Kristina Z. Božič

V petek, 18. januarja, so učenke in učenci Glasbene šole Škofja
Loka pokazali svoje talente pred publiko v Šubičevi hiši v Poljanah.
Predstavili so se učenci, ki se v Škofji Loki in v oddelkih v Gorenji
vasi in Poljanah učijo igranja različnih glasbil. Najmlajši so zaigrali
preprostejše skladbice, starejši pa so – nekateri sami, drugi pa ob
klavirski spremljavi mentorjev – vsak na svojem instrumentu izvedli
dela svetovnih mojstrov glasbe. Slišati je bil mogoče klavir, kljunasto
flavto, violino, violončelo, flavto, kitaro, saksofon in klarinet. Johana
Purgar in Klara Koder, obe sopranistki, pa sta tudi zapeli. Skoraj dvajset učencev je za nastop pripravilo dvanajst mentorjev. Kot je povedal
ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka Klemen Karlin, ima šola oddelek v
gorenjevaški šoli, kjer poučujejo kitaro, klavir, violino in violončelo, ter
tudi v Poljanah, kjer poteka pouk klavirja. Ob tem se zavedajo, da ni
dovolj, da igranje samo poučujejo, pač pa iščejo načine, kako stopiti v
stik s krajem in ga kulturno obogatiti. Koncert, ki je napolnil Šubičevo
hišo, potrjuje, da so takšne prireditve korak v pravo smer. Pobudo je
dalo Kulturno društvo Dr. Ivan Tavčar iz Poljan s predsednikom Goranom Šušnarjem na čelu, saj je pri njih že dolgo tlela želja po koncertu
klasične glasbe v domačem kraju. Dogodek so organizirali skupaj z
Zavodom Poljanska dolina.
Jure Ferlan
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Foto: Jure Ferlan

Učenci Glasbene šole Škofja Loka navdušili na koncertu v Šubičevi hiši

V Šubičevi hiši se je na koncertu v januarju predstavilo skoraj 20 učencev
Glasbene šole Škofja Loka.

Žive slike od decembra lani vsak mesec

Šubičeva hiša živi z rokodelci
Foto: Lucija Kavčič

Šubičevo hišo so sredi decembra obarvali številni umetniki in rokodelci, ki so
pred očmi obiskovalcev ustvarjali različne rokodelske izdelke.

S tehniko suhega polstenja nas je seznanila
Karla B. Rihtaršič, ki nam je prikazala izdelavo
polstenih jaslic. Postopke rezbarstva nam je
predstavila Tanja Oblak, ki se praktično že od
otroštva ukvarja z lesom. Njeni izdelki so res
prava paša za oči, obenem pa zelo uporabni.
Obiskovalci so jo lahko opazovali pri izdelavi
lesene ure z reliefom jelena. Neža Pavšič iz
Idrije je vodila grafično delavnico s profesionalno tiskarsko prešo. Otroci so z njeno pomočjo
odtisnili najrazličnejše motive in spoznali
različne tehnike grafike. Učitelj glasbe Marko
Ušeničnik pa je za glasbene navdušence pripravil glasbeno delavnico. Pod vodstvom Borisa
Oblaka je bilo mogoče spoznati še risanje kari
katur, vmes pa je dvakrat obiskovalce popeljal
tudi na voden ogled Šubičeve hiše. Živahno
je bilo tudi na podstrešju, kjer so lahko otroci
svojo ustvarjalnost izživeli še ob izdelovanju
živahnih voščilnic. Delavnico, ki jo je vodila
Apolonija Kandus, smo pripravili v sodelovanju
z Zavodom O.
Naslednji tak dogodek bomo pripravili v
petek, 8. februarja. Zato vse bralce Podblegaških
novic vabimo, da se nam pridružite na dogodku
z naslovom ‘Žive slike na dan slovenskega
kulturnega praznika’.
Lucija Klemenčič
in Lucija Kavčič

Otroci so decembra pod vodstvom Neže Pavšič
na ‘živih slikah’ spoznali različne tehnike
grafike in odtisnili najrazličnejše motive.
Z namenom, da bi vsebino Šubičeve hiše
še bolj nadgradili in obogatili, smo v okviru
projekta Impresije Škofjeloškega, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, aktivno pričeli z nadgradnjo vsebine
za družine in mlajšo ciljno publiko. Odločili
smo se, da bomo v prihodnje redno mesečno
prirejali dogodek ‘Žive slike Šubičeve hiše’,
katerega poudarek bo predvsem na umetnosti
in rokodelstvu. Hišo bodo ‘zavzeli’ in oživeli
različni rokodelci, ki bodo preko popoldneva
ustvarjali v različnih tehnikah, zraven pa bodo
aktivno vključevali tudi obiskovalce.

Žive slike že decembra

Prvi tak dogodek se je zgodil v soboto,
15. decembra, ko je bila hiša živahna preko
celotnega dne. Prostore v hiši so ‘zavzeli’
rokodelci, ki so pripravili različne delavnice in
prikazali svoje delo. V spodnji galeriji Šubičeve
hiše je bilo mogoče srečati oblikovalko keramike Jernejo Stanonik, ki se s svojimi izdelki
predstavlja tudi v trgovinici Šubičeve hiše.
Navdušila nas je s prikazom dela na lončarskem
vretenu.
V sobi s Šubičevimi pismi je obiskovalce
sprejela Maruša Košir, avtorica knjige Dom
slikarjev Šubic – pisma pripovedujejo, ki
je obiskovalce razveseljevala s prebiranjem
odlomkov iz svoje knjige. Spoznali smo tudi
ročno oblikovanje gline, kjer je iz gline izdelovala zvončke v obliki snežakov.
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Čipke

Klekljarsko izročilo
je pomemben del slovenske kulture

Foto: Jure Ferlan

V mesecu, ki ga zaznamuje slovenski kulturni praznik, spomin na velikega pesnika
Franceta Prešerna, velja osvežiti misel na kulturo in njene sledi, ki jih je in jih
še vedno ustvarja slovenski človek – tudi v Poljanski dolini.

Z desne: Vojka, Karmen in Jožefa Prelog, prostovoljke, ki skrbijo za klekljarsko dediščino
Lani je dobilo klekljanje čipk v Sloveniji (kot vnukinje Karmen. Kot je povedala Jožefa, zanje
dejavnost oziroma znanje) visoko priznanje: vpi- skrbi s spoštovanjem do številnih klekljaric (in
sano je bilo na reprezentativni seznam nesnovne mogoče kakega klekljarja) iz Gorenje vasi in
kulturne dediščine pri mednarodni organizaciji okolice, ki so jih s prostovoljnim delom izdelale
UNESCO. Za klekljanje bi lahko rekli, da gre kot dar za domačo cerkev. Nekateri prti so izdelani
za poezijo v nitih, ki jo je znal izdelati tudi pre- tudi v tehniki rišelje ali pa so izvezeni. Vanje je
prost človek, v katerem je bila težnja po lepem. bilo vloženega veliko dela. Prav tako ne manjka
Znanje klekljanja je sicer k nam prišlo iz drugih dela s pravilnim vzdrževanjem. Jožefa stare prte,
evropskih dežel in se do današnjih dni prenašalo ki so poškodovani, obnavlja z dodelovanjem
predvsem iz roda v rod, v določenih obdobjih uničenih delov čipk. Še preden je prevzela skrb
pa so intenzivno delovale tudi klekljarske šole. zanje, je za cerkev na Trati v Gorenji vasi izdelala
Prvo tako šolo je sredi 18. stoletja v Ljubljani komplet klekljanih prtov za vse oltarje: tri stare in
ustanovila že avstrijska vladarica Marija Tere daritvenega. Samo za izdelavo čipk za prt na menzija, zato se je tam razvila ljubljanska čipka, zi glavnega oltarja je porabila 120 ur. Ravnokar pa
za katero je značilen široki ris. Posebej se je dodeluje nov komplet z motivom tulipana.
razvijalo klekljanje v Idriji, za tamkajšnje čipke
je značilen ozki ris. Ker Poljanska dolina ni tako Pravilno vzdrževanje čipk je pomembno
zelo oddaljena od obeh mest in je bila z njima
Poudarja pomen pravilnega vzdrževanja prtov,
v preteklosti na različne načine povezana, se je saj je pri likanju potrebna izjemna pazljivost, da
klekljanje kmalu ‘prijelo’ tudi tu.
se čipke ne zatrgajo. Likajo se vlažni. Prte tudi
poškrobi, potem pa navije na posebno rolo, da

se ne mečkajo oziroma se na platnu in čipkah ne
delajo robovi. Paziti je treba, da se nanje ne osipa
cvetni prah z rož na oltarju, saj pušča trdovratne
madeže. Jožefa ocenjuje, da so najstarejši prti v
zbirki gorenjevaške cerkve iz prve polovice 20.
stoletja, starejši pa se žal niso ohranili. Pozna
številna imena žensk, ki so jih izdelovale. Spomi
nja se Alojza Fortune, ki je izdeloval vzorce ali po
poljansko ‘muštre’ za čipke. Opaža, da so nekateri
starejši prti izdelani iz zelo kakovostnega platna.
Pove še, da so čipke iz lanenega sukanca veliko
obstojnejše od tistih iz bombažnega.
Prte skupaj s snaho Vojko v cerkvi menjata
skladno s cerkvenim letom. Lepše prte dasta na
oltarje za praznike. Ker sta pri delu natančni,
jima vsaka menjava vzame nekaj ur.

Skrbnice izročila preteklosti

Jožefa je klekljati začela že pri petih letih. Pri
tem opravilu je skupaj s sestrami pomagala mami,
svoje znanje je prenesla tudi na snaho Vojko in
vnukinjo Karmen, ki ustvarja različne sodobne
klekljane izdelke, tako da gre klekljanje dalje iz
roda v rod. Več let je poučevala v klekljarskem
krožku v Osnovni šoli Ivana Tavčarja in učencem
privzgajala občutek za delo in natančnost. Aktivna
je bila v gorenjevaškem klekljarskem društvu, v
zadnjih letih pa je sodelovala v vseslovenskih akcijah izdelovanja čipk za prte za baziliko na Brezjah,
ljubljansko stolnico in frančiškansko cerkev na
Tromostovju. Posebej je ponosna na čipko v obliki
marijaceljskega kolačka, ki skupaj s številnimi
drugimi iste oblike krasi velik prt v romarski cerkvi
Marijino Celje na Ligu nad Kanalom, ki so ga
skupaj izdelale prostovoljke v lanskem letu. Jožefa,
Vojka in Karmen so, tako kot še številne druge (in
drugi) v Poljanski dolini in širše, skrbnice izročila iz
preteklosti, ki ga ohranjajo za prihodnost. Le znanje
tradicionalnih veščin, razvitih na tem prostoru skozi
stoletja, omogoča obstoj pristnega nesnovnega ali
bolje rečeno duhovnega in materialnega temelja
slovenstva.

Prestiž tudi na oltarjih

Foto: Jure Ferlan

Čipke so sprva veljale za prestiž in so jih
uporabljali le premožnejši sloji. Posebno mesto
so našle v cerkvah, kjer so bile sestavni del oltarnih prtov in liturgičnega tekstila, še posebej
mašnih srajc, tako imenovanih alb (iz lat. albus
= bel, ker so bele) in koretljev (krajša srajca za
duhovnike in ministrante). Zanje so izdelovali
velike količine čipk, običajno ‘na metre’. To
pomeni, da so določen vzorec klekljali neprekinjeno v želeni dolžini. V novejšem času je povsem
prevladalo izdelovanje posameznih zaključenih
kosov, ki se potem sešijejo skupaj.

Za prte z vdelanimi čipkami v gorenjevaški cerkvi skrbi Jožefa Prelog

Tudi v gorenjevaški cerkvi se je ohranilo nekaj
starejših klekljanih izdelkov, nekaj pa je novejših.
Za prte v njej od leta 2011 skrbi Jožefa Prelog
z Gorenje Dobrave ob pomoči snahe Vojke in
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Jure Ferlan

Komplet klekljanih prtov v gorenjevaški cerkvi, izdelek Jožefe Prelog

Blagovni znamki Babica in dedek

Z novo podobo in v novih prodajnih mestih
Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških
hribov se sicer pojavljata v novi podobi in z novim logotipom, ki je trenutno v
največjem obsegu zastopana v ‘marejnah’ – promocijsko-prodajnih omarah na
sedmih lokacijah izbranih gostiln Škofjeloškega.

Ponudniki o marejnah

Foto: Tomaž Bradeško

Katarina Bogataj s kmetije Pr’
Petelin, ki je v marejne vključila
sir, jogurte in piškote, pravi, da
blagovna znamka predstavlja
dodatno podporo in promocijo
ponudnikom s Škofjeloškega, s
svojo ponudbo pa v marejnah
sodeluje zaradi popestritve kakovostne lokalne ponudbe in
novega načina trženja. Franc
Miklavčič, Martinuc, ki ima pester izbor marmelad in alkoholnih
pijač v marejnah, pravi: »Letos mineva 10 let, odkar
smo na kmetiji Martinuc registrirali dopolnilno
dejavnost. Od vsega začetka smo bili vključeni
v blagovno znamko Dedek Jaka in Babica Jerca,
predvsem zaradi dobre organiziranosti. Prodaja
znotraj blagovne znamke pomeni prepoznavnost
in kontrolirano kakovost. Za prodajo v marejnah
smo se odločili predvsem zaradi ponudbe na novih
lokacijah, kjer je prisotna specifična populacija,
turisti. Tako lahko svoje izdelke ponudimo kupcu,
ki v trgovino zaide bolj poredko.«
Vida Šubic iz Klekljarskega društva Deteljica
Gorenja vas sodelovanje društva pri projektu
vidi kot prispevek k ohranjanju znanja in umetnosti klekljanja, še posebej zdaj, ko je klekljanje
v Sloveniji vpisano na Unescov seznam nesnovne
kulturne dediščine. Blagovna znamka po njenem
mnenju zajema širok krog izdelkov, ki so rezultat
znanja naših prednikov in prizadevnosti današnjih

Vizija in sporočilo znamke ostajata nespremenjeni: povezati manjše proizvajalce na
Škofjeloškem, ki znotraj dopolnilnih dejavnosti,
osebnega dopolnilnega dela in drugih pravnih
oblik izdelujejo prehrambne izdelke, izdelke
domače in umetnostne obrti, zeliščne izdelke
in naravno kozmetiko ter to ponudbo narediti
prepoznavnejšo. Ti izdelki temeljijo na uporabi lokalnih in drugih izbranih kakovostnih
surovin, tradicionalnih postopkih izdelave in
doseganju visokih ocen na senzoričnih ocenjevanjih izdelkov.
Vrsto let ob podpori občin na Škofjeloškem
in s koriščenjem drugih finančnih virov potekajo aktivnosti za razvoj in promocijo blagovnih
znamk, dobro leto pa teče tudi projekt Marejne,
v okviru katerega smo razvili novo celostno
podobo ter ponudbo turističnih spominkov in jo
predstavili na novih prodajnih mestih.

Projekt Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar
(marejn) s kakovostnimi izdelki Škofjeloškega
kot turističnimi spominki na turistično zanimivih
točkah – Marejne sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja
podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen
za izvajanje Programa razvoja podeželja za
obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je
odgovorna Razvojna agencija Sora.
prebivalcev. Za razvoj turistične ponudbe je prav in
dobro spodbujati tovrstno delo in sodelovanje, ki je
na nek način združeno tudi v marejnah, kjer lahko
vidite tudi njihove čipke in aplikacije s čipko.
Dodajamo še razmišljanje lastnikov gostilne
Pr’ Sedmic v zvezi s sodelovanjem z lokalnimi
ponudniki:
»Marejna je omara, v kateri lahko našim gostom ponudimo nekaj pristnega iz našega okolja.
V njej so izdelki iz domačih sestavin, narejeni
po babičinih receptih. Veliko ljudi išče pristnost,
domačnost in dobre jedi po različnih lokacijah.
Zakaj jih ne bi našli tudi pri nas?«

Novi spletna stran in brošura

V naslednjih mesecih se pripravlja spletna stran,
kjer bodo predstavljeni vsi ponudniki blagovnih
znamk in turistične točke s to ponudbo, februarja
bosta izšla promocijska brošura in letak, posamezni
gostinci bodo pripravili tudi degustacijske dogodke
z izdelki blagovne znamke, ki jih tržijo.
V prihodnjih številkah Podblegaških novic se
bodo predstavili tudi drugi ponudniki in gostinci, ki
sooblikujejo novo ponudbo blagovne znamke.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) je v letu 2018
obeležila 25-letnico svojega delovanja. Največja nacionalna mladinska zveza združuje 47 društev podeželske mladine z več kot 3.000
člani. Ob jubileju so pripravili prvi izbor za naj projekt podeželske
mladine 2018, to je postal dogodek ‘Košna u snežet’ v organizaciji
DPM Škofja Loka.
Glavni namen izbora, na katerega se je prijavilo enajst društev, je
predstavitev lastnih izvirnih, drugačnih projektnih idej, ki pomembno
prispevajo k razvoju podeželske mladine ter prinašajo večjo prepoznavnost društva in Zveze, povečanje članstva in ekonomske učinke
v delovanju društva. Štiričlanska komisija je med prijavljenimi projekti
izbrala pet finalistov, ki so projekte predstavili na zaključni prireditvi
v Šentvidu pri Stični.
Pri ‘košni u snežet’ je na enem mestu kosilo največ koscev.
»Potihoma smo upali in želeli, da bomo zmagali, saj je bilo v ta
projekt vloženega veliko dela in truda,« je pojasnil predsednik DPM
Škofja Loka Klemen Mezeg, ki si je zmage želel tudi zaradi vseh
članov, ki so pri projektu sodelovali. »Ponosni smo, da smo ravno
mi tisti, ki smo bili nagrajeni na prvem izboru, saj to pomeni, da smo
med boljšimi društvi v Sloveniji, ki si prizadeva za izboljšave in to
dela na pravi način. Veliko si upamo – vse to zaradi dobre ekipe!«
DPM Škofja Loka se z omenjenim dogodkom poteguje tudi za vpis
v Guinessovo knjigo rekordov.
Lidija Razložnik

Foto: Arhiv ZSPM

Naj projekt podeželske mladine 2018 je Košna u snežet

Člani Društva podeželske mladine na podelitvi nagrad za naj projekt
podeželske mladine 2018.
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Letni koncert KUD Ivan Regen se predstavlja

Trojček zasedb nastopil
na 150. obletnici rojstva Ivana Regna
9. decembra lani so v avli osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi ob letnem
koncertu KUD Ivan Regen se predstavlja doneli glasovi treh vokalnih skupin z
območja Poljanske doline: Vokalne skupine Cantabile, Moške vokalne skupine
Pozdrav in Vokalne skupine Štedientje.
Foto: arhiv MVS Pozdrav

cializirali za poslušanje
žuželk, moramo pa ne
samo spremljati zborovodjo in notne zapise, ampak tudi prisluhniti sopevcem, saj le tako lahko
melodija zazveni ubrano
in prijetno za uho.

Prepevali Cantabile,
Pozdrav in Štedientje

Štedientje na tradicionalnem koncertu
s Šeflami

Foto: arhiv Štedientov

Za uro in pol študentovske razposajenosti, hudomušnosti, navihanosti ter
dobre volje so v utrdbi Rupnikove linije na Hlavčih Njivah tradicionalno sredi
decembra poskrbeli Štedientje, vokalna skupina, ki deluje že 16. leto. Poleg
avtorskih skladb so se predstavili tudi s tujimi priredbami. Koncert so sklenili
s premierno Ženske, ki bo tudi na njihovi tretji zgoščenki, ki je v nastajanju.
Na njej bodo narečne avtorske skladbe v nekoliko bolj akustični izvedbi.
Gostje koncerta so bile tokrat Šefle: Ana Potočnik, Tanja Štibelj in Brigita
Klemenčič. Prepevajo in igrajo že dve leti in pol, za njimi je njihov prvi
samostojni koncert, predstavljajo se predvsem s slovenskimi priredbami,
navdih za ustvarjanje pa so našle v vrtcu, ker so želele otrokom ponuditi
dobro glasbo ob spremljavi kitare, cajona in petja.
Večer je znova dokazal, da imajo Štedientje, četudi že vsi brez študentskega
staža, še vedno veliko podpornikov in poslušalcev, zato so ob koncu po pogostitvi že razmišljali, kaj
storiti na naslednjem
koncertu, saj število
obiskovalcev počasi
presega prostorske
zmožnosti utrdbe.
Škoda bi bilo odličen
ambient zamenjati ali
pa omejiti z vstopnino.
Štedientje so zatrdili,
da o tem (hvala bogu)
Štedientje letos ustvarjajo že 16. leto, vsako leto na ne razmišljajo.
Hlavčih Njivah pripravijo tradicionalni koncert.
P. N.
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Pozdravovci prvič z instrumentalno
spremljavo

V tretjem delu smo pod vodstvom Janeza
Čadeža zapeli pevci Moške vokalne skupine
Pozdrav. Poleg nekaterih pesmi iz klasičnega
zborovskega repertoarja smo tokrat zapeli tudi
eno makedonsko, ob spremljavi harmonike in
kitare pa še eno dalmatinsko, ob kateri so se
gospe in gospodične kar malce stisnile k svojim
partnerjem. Kot spomin na nastop skupine
v novembru ob prireditvi Slovenski večer v
organizaciji Društva slovensko-avstrijskega
prijateljstva v Gradcu smo zapeli še eno prevedeno avstrijsko pesem. Tokrat smo se v Gorenji vasi prvič predstavili tudi z instrumentalno
spremljavo, ki bi jo radi še izpopolnili in s tem
zadovoljili želje poslušalcev.
Za zaključek uradnega dela koncerta smo
vsi zapeli še skupno pesem Antona Foersterja
Pevec.
Med nastopi vokalnih skupin se je s svojimi
lepimi melodijami na citrah predstavila
Klara Peternelj, koncert pa je povezovala in
ga s številnimi zgodbami in anekdotami o
nastopajočih oplemenitila Damjana Peternelj.

Plesni boom že tretjič

Uroš Gantar

Že tretje leto zapored je mlade plesalce, ki trenirajo pod njenim vodstvom,
zbrala skupaj mentorica Petra Slabe. Na Plesnem boomu je 12. januarja
gostila mentorja Katjo Pislak in Miha Jelovčana, ki sta skupaj s plesalci
skozi sobotno dopoldne vadila koreografije; osvojeno znanje so pokazali na
zaključnem nastopu. Nadgrajevali ga bodo skozi plesne treninge in nastope
do konca šolskega leta. Petra Slabe je ob tem povedala, da poskuša otrokom
ponuditi nekaj, pri čemer se lahko sprostijo: »Opazovala sem jih, kako se med
delavnicami smejijo in uživajo. To je zame pokazatelj, da je dogodek z vrhunskima trenerjema izziv za plesalce in prava smer za plesno napredovanje. Naj
uživajo, dokler jih ne posrka kolesje rutine.«
P. N.
Foto: arhiv Petre Slabe

Tradicionalni letni koncert treh sekcij
KUD Ivan Regen iz Gorenje vasi je bil tokrat
posvečen 150-letnici rojstva našega rojaka dr.
Ivana Regna, katerega ime nosi naše društvo.
Koncert smo izvedli prav na datum njegovega
rojstva. Bil je znanstvenik, ki je svoje življenje
posvetil raziskovanju narave.
Nedvomno bi lahko potegnili vzporednico
tudi med ubranim petjem glasov domačih pevskih zborov in bioakustiko. Izmenično petje
dveh samcev jelenove kobilice je Regen prikazal z notnim zapisom. Pevci se sicer nismo spe-

Prvi del koncerta je
pod vodstvom Romana
Ažbeta odpela vokalna
skupina Cantabile. Spored so sestavljale pesmi
slovenskih avtorjev in priredbe slovenskih
ljudskih pesmi. Ker pa radi posežejo tudi po tuji
literaturi, so nas tokrat razveselili z eno dalmatinsko, ki jo je za mešani zbor priredil vodja
skupine Roman Ažbe. Kot vedno so navdušili s
svojo ubranostjo in natančno izvedbo.
Naslednja je nastopila vokalna skupina
Štedientje pod vodstvom Petra Čadeža. Znani
so po svojih avtorskih vokalnih in instrumentalnih skladbah, zadnja leta pa nam poslušalcem
radi servirajo tudi kakšno hudomušno priredbo

znanih pesmi. Koncert so začeli s slovensko
narodno pesmijo, nato pa so sledile njihove
avtorske pesmi v pristnem poljanskem narečju,
zadnje tri tudi z instrumentalno spremljavo.
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Intervju: alpinist Viki Grošelj o odpravah v Himalajo in dobrodelnosti

»Tam najdem prvinski stik z ljudmi in naravo«
Foto: Robert Peternelj

Nihče ni bil tolikokrat v Himalaji in noben Slovenec še ni stal na toliko
osemtisočakih kot Viki Grošelj. Pred kratkim je imel na povabilo gorenjevaških
planincev v Gorenji vasi predavanje 40 let soočanj s Himalajo. Spregovoril je
predvsem o življenjskih lekcijah in modrostih, ki se jih je v gorah v tem času
naučil, ter o dobrodelnosti.

Viki Grošelj - Slovenec, ki je osvojil največ osemtisočakov, je o več kot 40-letnih srečevanjih s
Himalajo predaval tudi v Gorenji vasi.
Ko človek takole pogleda nazaj, se zdi 40
let kar precej dolga doba.
Na žalost je meni čas tekel veliko prehitro.
Letos je že 44. leto moje Himalaje in že več kot
50 let, kar se ukvarjam z alpinizmom. Imam
pa eno dobro lastnost, namreč, stvari, ki jih
zelo intenzivno doživljam, si tudi zelo dobro
zapomnim. Npr. prvi vzpon na osemtisočaka,
Makalu, 1975, kot da bi se zgodil pred 14 dnevi.
To pomeni, da sem očitno našel življenjski moto,
pravi način življenja, ki je neločljivo povezan s
hribi. Za nazaj ne bi ničesar spreminjal.
Tako visoko se najbrž čas kar malo ustavi …
Tisti, ki še nikoli nismo stopili na kakšno tako
visoko goro, niti ne vemo, kaj pričakovati.
Tudi mi, ko smo šli prvič tja, nismo vedeli,
kaj naj pričakujemo. Ko stopiš nanjo, je vse
popolnoma odvisno od tebe. Naučeno znanje
lahko uporabiš kot nasvet, vse ostalo je pa na
tebi. Spominjam se, da je bil vsak korak, ki sem
ga naredil na gori navzgor, zame osebni višinski
rekord. Bazni tabor je bil postavljen 100 metrov
više, kot je visok Mt. Blanc. Menim, da me je
ravno to najbolj pritegnilo: raziskati meje svojih
lastnih sposobnosti, koliko zmorem. Prav to
raziskovanje neznanega, občutiti, kako je tam, je
najpomembneje. Tega se ne bojiš, ni te strah ali
pa te je ravno prav strah. Če si preveč korajžen,
ne boš dolgo živel, če si premalo, pa ne boš nikoli
nikamor (pri)šel. Gore so me ogromno naučile.
Kaj ob predanosti in zavezanosti prežema
človeka, ko enkrat občuti to mogočnost gora?
Ponižnost, skromnost, spoštovanje …
Ja, zelo dobro ste povzeli. Vedeti moramo,
da do leta 1950 Nepal sploh ni bil odprt za
drug svet. Ti ljudje so iz tega »starega veka«
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vstopili v t. i. atomsko dobo. V slabih 70 letih
so doživeli tisto, kar smo mi v več stoletjih. To
so res zelo posebni kraji. Ljudje so neverjetno
odprti, iskrivo radovedni in imajo primarno željo
pomagati sočloveku. Opažam, da manj ko imajo
ljudje, več so pripravljeni dati. To so stvari, ki te
preprosto navdušijo. Tam najdem prvinski stik z
ljudmi in prvinski stik z naravo, ki je tudi izjemno
veličastna. Tovrstne kraje na svetu je vsake toliko
dobro obiskati, ker delujejo zdravilno, ob pogledu
nanje preprosto zbledi ves človeški napuh. Tu v
tem našem udobnem okolju imamo res občutek,
da smo vsemogočni, pa temu ni tako. Predstav
ljajte si, da nam za teden dni odvzamejo elektriko,
bencin in kreditne kartice ... (Smeh.)
Nekje ste enkrat dejali: »Nikjer drugje
ne moreš tako spoznati samega sebe, kot se
lahko spoznaš na tako visoki himalajski gori,
kot je Everest.«
Ni nujno, da je to Everest. Na odpravah naj
prej spoznaš samega sebe, tudi s soplezalci si 24
ur na dan. Vsak se zelo hitro razkrije, odpre kot
knjiga, pozitivne lastnosti pridejo še toliko bolj
do izraza, na žalost pa tudi slabe. Vsakega lahko
prečitaš, to je posebna vrednost teh odprav. Ni
prostora za blefiranje, ker smo vedno skupaj in to
v zelo trdih pogojih. Kot pravijo: »Poskusi me in
boš postal kristal ali pa se boš zdrobil v prah.«
Tudi vaš prijatelj Reinhold Messner, prvi
človek, ki je osvojil vse osemtisočake, meni,
da je alpinizem »zelo nevarno poslanstvo«.
Ne bi mu mogel bolj pritrditi. Prava vrednost
Messnerjevih besed in našega poslanstva pa je,
da samo z lastno izpostavljenostjo lahko dobiš
neke izkušnje, ki dajo samozavest, kako v nevarnih trenutkih odreagirati. To se mi zdi osebno

zelo dragoceno. Tudi na svet zato gledamo malo
širše. Nekatere stvari v življenju niso več tako
zelo pomembne, ko imaš enkrat izkušnje, kjer
je zastavljeno tvoje življenje.
Pa alpinizem dojemate kot poslanstvo?
Ne. Alpinizem je zame še vedno »igra in
zabava«. Jemljem ga z zdravo mero razuma,
zadnje čase bolj kot obvezo do tistih ljudi, ki
sem jih pod gorami in v teh gorah srečeval, z
njimi doživljal lepe, pa tudi tragične dogodke.
Navezali smo se drug na drugega … Tem ljudem
želim na nek način pomagati. Ker so bili rojeni
na drugem koncu sveta in imeli manj sreče kot
jaz. V Nepalu na primer, kjer je dežela izjemno
lepa, pogoji za življenje pa neprimerno trši. Zato
mislim, da če že imam to srečo, da sem bil rojen
tu, sta moja pravica in dolžnost, da jim pomagam,
da je njihovo življenje nekoliko lažje.
Letos mineva 10 let od smrti Tomaža Humarja. Leta 2005 ste pomagali pri njegovem
reševanju na Nanga Parbatu in rekli ste,
da si Tomaževo reševanje štejete za enega
največjih alpinističnih dosežkov?
Pomoč prijateljem (so)plezalcem je za nas
sama po sebi umevna. Če nekdo zaprosi za pomoč,
pomagaš. Gre za visoko etično držo, ne porabiš
le časa in energije, ampak zastaviš tudi svoje
življenje. S tem sem živel od leta 1974, ko sem
bil sprejet v Gorsko reševalno službo. Še danes
pomagam po svojih najboljših močeh. Ta občutek
pomagati nekomu zelo polni življenje, bolj kot
visok standard, lep avto, dobra hrana …
64-krat ste že bili v Himalaji, v Tibetu,
Pakistanu … V Nepalu kar 53-krat. Kaj vas
vleče nazaj?
Sploh ne vem, če me vleče nazaj. Včasih imam
občutek, da sem od tam. (Smeh.) Stvari, ki so
me takoj na začetku prepričale – videti, doživeti
deželo, tam plezati – to je bil v mladosti sanjski
cilj. Zdaj je še vedno zelo podobno, le da so cilji
drugačni. Pri dobrih 60. letih starosti bi bilo zame
skoraj nespodobno plezati na tako visoke vrhove.
Vedno pa najdem še kakšne nove izzive, ki so
enako zanimivi, pa ne več tako zelo nevarni in
se jim lahko bolj posvetim – recimo moja ideja
preplezati, prehoditi Nepal od severa do juga in od
vzhoda do zahoda. S tem se lahko ukvarjam vse
življenje. Včasih sam, včasih s prijatelji. Od ljudi
tam se tudi veliko naučim. Zadnja leta spremljam
preobrazbo Nepala iz neke nerazvite dežele v
spremembo na bolje, četudi Evrope ne bodo nikoli
dohiteli. To spremljati je dober občutek, sploh
zaradi osebnega zadovoljstva – nekaj malega sem
pa tudi jaz prispeval skozi dobrodelnost.
Se je to začelo, ko ste tam doživeli potres
ali se je to pričelo spontano?
S humanitarnimi akcijami sem začel že
bistveno prej. Najbolj intenzivno 1989, ko sva s
Stipetom Božićem našla družino naše šerpe Ang
Phuja, ki se je 1979 ponesrečil na naši odpravi na
Mt. Everest in sva se odločila, da pomagava.
Leta 2015 sem, kot omenjeno, tudi sam doživel
in preživel potres na enem najbolj prizadetih
območij v Nepalu. Med večdnevnim reševanjem

in soočanjem s prizori groze in obupa se me je vse
skupaj še toliko bolj dotaknilo. Dobil sem še eno
vzporedno nalogo, kako tem ljudem pomagati.
Velik odstotek sredstev za te namene
zberete tudi s prodajo svojih knjig.
Ja, tako je. Prej smo vedno pomagali s
svojim denarjem, potem smo pa namerno začeli
zbirati pomoč pri prijateljih, znancih in širše
in sem res ponosen na prebivalce Slovenije,
ki so se odzvali. Samo od leta 2015 sem bil že
sedemkrat v teh krajih. Nakup katere koli od
mojih knjig je darilo za prispevek.
Zanimivo zgodbo ste zaupali obiskovalcem v Gorenji vasi.
Ja. Ko smo se vrnili tja, sem bil v dilemi, kako
bodo ti ljudje pomoč sprejeli. Kdo pa ne nazadnje
sem jaz, da bi motil ta njihov svet, to njihovo
nesrečo? Pa vendar so pomoč izredno dobro
sprejeli, tako kot jo lahko sprejme le nekdo, ki
je izgubil vse, razen dostojanstva. Bilo me je kar
malo sram, da sem sploh razmišljal o kakšnih
negativnih presenečenjih. Ustavili smo se v eni
od huje prizadetih vasi z denarjem, ki smo ga
zbrali pri nas v Sloveniji. Ko so prebivalci pove
dali, da je v vasi sedem družin, smo na sedem
kupčkov razdelili enako vsoto denarja. Ko smo
se odpeljali, je nekdo pritekel za nami. Mislili
smo, da je kaj narobe, pa nam je samo želel vrniti
denar za eno družino. V velikem presenečenju
so našteli sedem družin, jih je bilo pa samo šest.
No, takrat je pa tudi mene stisnilo pri srcu …
Nekaterih občutkov ne moreš kupiti, lahko jih
samo doživiš – skozi pozitivno delovanje.
V enem od intervjujev ste dejali, da si
»po vsakem osemtisočaku vsaj za pol leta ali
leto dober, saj si tako izpolnjen s tistim, kar
se ti je zgodilo tam zgoraj, da zlahka živiš v
tem malce nevrotičnem in kaotičnem svetu
spodaj.« Ste še vedno istega mnenja?
Še vedno. Je pa ta svet tudi neizogiben. To

kaotičnost je dobro vsake toliko časa malo ustaviti,
bolj ustaviti sebe kot druge. Ni dobro obstati na
mestu in obdelovati zemljo, kot so jo naši predniki
pred sto in več leti. Ni pa treba hlastati za vedno
novim, boljšim. To vsaj mene osebno zelo izprazni.
Menim, da naši možgani ne zmorejo sprocesirati
vseh sprememb, te gore dražljajev. To se bo najbrž
zgodilo čez nekaj generacij. Umirjen način življenja
me precej bolj izpolni. Moj glavni cilj v tem izobilju informacij je, da jih znam najbolje, kar se da,
selekcionirati. To je v popolnem nasprotju z mojo
mladostjo, ko smo hlepeli za informacijami. Tisti,
ki jih je imel več, je bil večji »frajer«. Sam sem
verjetno malo starokopiten, nisem na družbenih
omrežjih … zato mi ostaja veliko časa.
Vas cilj osvojiti vseh 14 osemtisočakov ne
premami več?
S tem, da sem bil več kot 60-krat v Himalaji,
sem izpolnil vsa svoja pričakovanja. Slovenci
smo bili deveta nacija, ki ji je uspelo osvojiti
vse osemtisočake, leta 1995 smo jih, in takrat
je tudi meni motivacija malo padla. Potem pa
so prišli še drugi »osemtisočaki«: sin, najvišji
vrhovi celin, knjige, predavanja … Glede na
to, da sem stal na desetih osemtisočakih, na
enem celo dvakrat, se mi zdi, da je želja po
Himalaji popolnoma enaka kot v mladosti, ta
po osvojenih vrhovih pa stopa v ozadje.
Zadnji dobri dve leti ste upokojeni. Kaj
počnete?
Neizmerno uživam, ker sem gospodar svojega
časa. Veliko pišem, potujem, se gibljem in skrbim
za to svojo »škatlo« (telo, op. a). Želim jo ohraniti ne v vrhunski pripravljenosti, ampak v dobri fizični
kondiciji, zato ker sem prepričan, da tudi um tako
bolje deluje. Če telo dobro vzdržuješ, boš dlje,
kakovostneje živel, predvsem pa ne boš v breme
drugim. Čas, ki mi ostaja v pokoju, izkoristim za
športo-rekreativne, regeneracijske dejavnosti.
Kaj ste pa mladim predvsem želeli privzgoji-

ti, ko ste kot športni pedagog poučevali v šoli
v Pirničah?
Kakšnih posebnih nasvetov jim nisem dajal,
ker jih ne maram dajati. Rad pa delim svoja
razmišljanja. Svoj poklic sem imel zelo rad in
skušal sem učiti s svojim zgledom: da je narava
imenitna stvar, kar so otroci spoznavali na šolah
v naravi. Če znaš ohraniti stik z naravo, ti nikoli
v življenju ni dolgčas. Nastavke dobijo otroci v
osnovni, srednji šoli. Šport se ne konča z oceno v
spričevalu. Privzgojiti ga je potrebno, z njim se je
pametno in koristno ukvarjati do konca življenja.
Kakšne načrte imate zdaj?
Kot sem omenil: prečiti Nepal. To delam
po etapah, včasih sem to delal nezavedno, zdaj
pa povezujem vmesne postaje iz mladosti. Cilj
bom skoraj zanesljivo dosegel, ker ni pred mano
več nobenih težkih izzivov. Računam, da se bo
to zgodilo leta 2020. To me zelo izpolnjuje. Ne
hodim pa samo v Nepal, grem tudi še kam drugam.
Naše gore imam zelo rad, zadnjih nekaj let se
ukvarjam z zahodnimi Julijci, veliko raziskujem,
načrtujem še enkrat vrnitev na Antarktiko. Pesti
pa me nestrpen strah, da v naslednjih 20 letih ne
bom mogel uresničiti vseh svojih načrtov.
Pogovarjala se je Damjana Peternelj.

Viki Grošelj

Rojen leta 1952 v Ljubljani. Slovenec z
največ preplezanimi osemtisočaki in prvi
Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje
vrhove kontinentov. Pleza od leta 1967, in
sicer se je povzpel na številne domače in
tuje gore ter sodeloval na več kot tridesetih
odpravah v zunajevropska gorstva. V
Himalaji je opravil enajst vzponov na vrhove
desetih od štirinajstih osemtisočakov. Prva
odprava: Makalu (8.485 m), 1975. Vrh Mt.
Everesta je dosegel leta 1989.

Prejeli smo

V Leskovici planinci nismo moteči
V Sloveniji kar mrgoli vršacev, hribov in
vzpetin. Planincev in tistih, ki se radi odpravljajo
na te božanske griče ali le v naravo, je čedalje
več, sploh ob lepem vremenu. Vsaka takšna
vzpetina ima največkrat več izhodišč. In pogosto
je takšno izhodišče vas, zaselek ali le v rob po
stavljene hiše; s parkirnimi prostori, največkrat
za nekaj avtov, ali celo brez njih. Planinci pa
včasih želimo parkirati vsepovsod.
Tudi na Blegoš se gre iz različnih koncev. Za
nas planince iz Gorenje vasi in okoliških krajev
sta najprikladnejši izhodišči Črni kal in Leskovica.
Kdor seveda ne gre iz doline, Hotavelj in Volake.
Pa teh ni tako veliko. Ker je na Črnem kalu dovolj
veliko parkirišče in če so planinci medsebojno
dostojni pri parkiranju, ni parkiranje za nikogar
moteče. V Leskovici je malo drugačna zgodba,
predvsem v zimskem času. V kopnem delu leta
se večina planincev odpelje kilometer naprej na
Ograde, kjer parkiranje prav tako ni moteče za
prebivalce Leskovice. V zimskem času pa lahko
nastane zadrega med prebivalci in planinci. Vsi bi
radi parkirali na majhnem javnem parkirišču pri
cerkvi, pot do Ogradov je zametena, na Bičkovem

nad cerkvijo so zameti, ob tem pa je v nedeljo dopoldne vse polno planincev in vernikov. Še zdaleč
pa to ni tako velika težava, da se ne bi dala rešiti.
Ves čas so bili domačini potrpežljivi do nas pla
nincev. Pravzaprav nismo slišali pritožb. Mogoče
je kakšna gostilniška debata bila kdaj na mestu, pa
vendar prepovedi, ramp, napisov ‘privat zemljišče’
ali ‘prepovedano parkiranje’ ni bilo nikoli. Zato na
tem mestu: hvala vam, Leskovčani.
V ožjem krogu PD Gorenja vas smo ob
opažanju večjega števila pohodnikov na Jelence
in Blegoš sklenili, da se moramo pogovoriti z
domačini in najti skupni jezik. Pa smo dorekli.
V medsebojnem spoštovanju. Na Bičkovem se
lahko parkira ob cesti, kadar trava ni prevelika.
Tudi v zimskem času bo kakšen meter splužen
izven cestišča. Pri kozolcu gospodar Franc
Trček nikoli ni preganjal planincev in jih tudi
ne bo. Vemo pa, da včasih gospodar rabi dostop
do svojega kozolca. Tam moramo biti nekoliko pazljivejši. Med tednom pri pokopališču
verjetno ni težav s parkiranjem. Izogibati pa
se moramo nedeljskih dopoldnevov, večjih
zapovedanih praznikov ter pogrebov. Zato

bi na tem mestu rad pozval vsaj lokalne pla
nince in pohodnike, naj v času nedeljskih maš
in večjih bogoslužij med tednom parkirajo
nekoliko više, na Bičkovem. Če ne gre, pa je
bolje, da avto pustimo pri šoli ali še nekoliko
niže; nad odcepom za Studor in Debeni je
razširjen ovinek, ki je javno dobro in občinska
last. Dogovorili smo se, da bo ta del splužen
in primeren za nekaj avtomobilov. Planincu
narediti nekaj korakov več pri vzponu proti
Blegošu ali Jelencih pa res ne sme biti težava.
Spoštovati moramo domačine, še posebno pa
lastnike zemljišč v tem delu Leskovice. Pos
tavljena je tudi tabla, ki usmerja planince izven
parkirišča. Nekaj smo le dosegli. Planinci pa
so tudi od drugod, ne samo iz gorenjevaške in
leskovške fare. So tudi iz ljubljanske in bog si
vedi iz katere fare. Njim bo težje kaj dopovedati.
Zgodba je začeta, ni pa še povsem dokončana.
Strpnost, spoštovanje in uvidevnost – to troje,
pa bomo vsi zadovoljni. Lastnikom zemljišč že
zdaj hvala. Se pa srečamo spomladi in kakšno
rečemo za skupni blagor našega sobivanja.
Rafael Krvina, predsednik PD Gorenja vas
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Iz OŠ Poljane

Vse je enkrat prvič

Šolski vsakdan je včasih pester in presenetljiv, drugič spet enoličen in predvidljiv.
Zato smo še toliko bolj veseli, kadar izpeljemo kaj, česar še nismo.

Naši znanstveniki

Po prireditvi še dobrodelna zdrava
ulica

Razstava »Body worlds vital«

Po novem letu je v šoli dišalo že sredi
lanskega decembra, predzadnji dan pouka
v letu 2018 pa smo zaključili z že utečeno
božično-novoletno prireditvijo, ki je bila namenjena tudi praznovanju dneva samostojnosti
in enotnosti.
Vsebovala pa je tudi pomembno sporočilo
o dobrodelnosti, sodelovanju in prijateljstvu.
Vse to so v priredbi Levstikove pravljice Kdo
je napravil Vidku srajčico predstavili učenci, ki
obiskujejo izbirni predmet gledališki klub.
Učenke in učenci vseh razredov so s
pomočjo učiteljev po prireditvi prvič pripravili
dobrodelni sejem v podobi zdrave ulice, na katerem so obiskovalci lahko občudovali izdelke
otrok, jih kupili ter sodelovali na srečelovu.

Nika Jurčič in Tinkara Tušek:
»Nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda smo se
odpravili na Gospodarsko razstavišče v Ljubljano.
Najprej smo imeli predavanje Šole zdravja, potem
pa smo si ogledali razstavo »Body Worlds Vital«,
po kateri nas je vodila mlada študentka medicine.
Na razstavi smo si lahko ogledali prava človeška
telesa in se veliko naučili. Videli smo številne
človeške organe, mišični in živčni sistem, okostje, žile in še mnogo drugega. Na koncu smo
si ogledali filmček, ki nam je prikazal, kako so
pripravili to razstavo. Bilo je zelo zanimivo in
izvedeli smo veliko novega o človeškem telesu,
česar prej nismo vedeli. Ko smo odhajali, smo si
lahko kupili zanimive spominke. Odpeljali smo
se nazaj do šole, kjer so nas že čakali starši. To je
bil res zanimiv dan!«

Skupaj pod dežnikom

Regijsko tekmovanje iz robotike

V letošnjem šolskem letu smo se prvič
vključili v projekt Skupaj pod dežnikom v
organizaciji OŠ Janka Padežnika iz Maribora.
Dejavnosti na šoli, ki so namenjene spodbujanju
pozitivnega sprejemanja učencev priseljencev
ter empatije, je vodila učiteljica Jolanda Mur,
razredničarka 3. b. Ker je tudi v njenem razredu
učenka iz druge države, je z učenci izvajala
različne dejavnosti, skozi katere so sošolko
bolje spoznali.
»Vsak učenec je najprej napisal nekaj o
sebi in se predstavil. Tudi Arisa je pripravila
svojo predstavitev, v svojem maternem jeziku
– albanščini. Učenci so jo začudeno poslušali,
razumeli niso. So se pa poskušali vživeti vanjo
in razumeti, kako se Arisa počuti večino časa
pri pouku, ker ne zna slovensko.«
V drugi dejavnosti so učenci razmišljali o
tem, kaj vse jih povezuje in druži. Skupaj so se
pod dežnikom učili nove besede, sodelovali, si
pomagali in se igrali. Nastali so čudoviti plakati,
ki krasijo njihov razred.
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regije. Letošnja tema je bila vesolje. Temu je bilo
prilagojeno tudi tekmovalno polje za robotski del.
Razmišljali smo in raziskovali, kako bi čim bolje
vzdrževali telesno pripravljenost v vesolju. Predstavili smo tudi naše vrednote: kako smo znotraj
skupine sodelovali in razvijali socialne veščine.
Rdeča nit letošnjega tekmovanja je bila
prijazna strokovnost. Na voljo nismo imeli
veliko časa, a smo uspeli pripraviti gradiva za
vsa področja in usposobiti robota do te mere,
da smo lahko povsem enakovredno sodelovali
na vseh področjih. Na koncu smo se uvrstili na
začelje in med 19 ekipami zasedli 17. mesto.
Kljub temu da smo bili novinci, smo bili za
nekatere poteze pohvaljeni, kar nam daje dodatno motivacijo za delo. Bolj izkušene ekipe,
ki sodelujejo že vrsto let, so nam za zgled.
Na tekmovanju so sodelovali Blaž Jelovčan,
Erazem Kržišnik, Luka Možina, Blaž Oblak,
Jakob Pisk in Rok Stanonik. Učence bi še
posebej pohvalil, ker so se uspešno spopadli z
novim izzivom. Upam, da jih bo tovrsten pristop
vodil tudi pri delu v šoli.«

Tee ball

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost
tee ball, so se udeležili turnirja ŠKL Tee Ball na
OŠ Medvode. Učenci 2. in 3. razreda so na tem
turnirju sodelovali prvič. Polni pričakovanj in
malce prestrašeni pred neznanim so na svojem
prvem tekmovanju na koncu dosegli 2. mesto
in se v Poljane vrnili s pokalom.

Znanje in umetnost

Barbara Kržišnik iz 7. b je na državnem tekmovanju iz računalniškega razmišljanja Bober
osvojila zlato priznanje.
Ana Marolt iz 8. a je na likovnem natečaju
Podarim ti žarek sonca dosegla 4. mesto.
Ožbej Krek iz 7. a je na natečaju Triglav,
moj dom dosegel 3. mesto.
Devetošolka Malči Cvirn se je odzvala na
likovni, filmski in fotografski natečaj Skrivnostni svet ptic, ki ga je razpisal Notranjski regijski
park. Njene fotografije in fotografije drugih
avtorjev si lahko ogledate na spletni strani
Notranjskega regijskega parka ter do 10. februarja tudi glasujete zanje.

Decembra je na OŠ Predoslje Kranj potekal
prvi regijski turnir FLL – »First lego league« v
Sloveniji. To je poimenovanje mednarodnega
multidisciplinarnega raziskovalnega programa,
ki otroke in najstnike motivira za naravoslovje in
spodbuja razmišljanje.
Aleš Mrak, mentor
naših učencev, je povedal: »FLL poteka v
več kot 88 državah po
svetu. Slovenija je v
tem programu od leta
2011. V okviru projekta se tekmuje v treh
kategorijah – robotski
del, predstavitev vrednot, ki so nas spremljale pri delu, in projekt
na izbrano temo.
Tu r n ir ja so se
udeležile predvsem
šole zahodne slovenske Ožbej Krek: Prvaki dvigujejo Slovenijo.

Bernarda Pintar

Končan peti ciklus za Pokal Poljanske doline v šahu

Rekordna udeležba, zmagovalec Leon Mazi
Foto: Matjaž Mazzini

S finalnim turnirjem v Sokolskem domu v Gorenji vasi 15. decembra 2018 se je
zaključil doslej najuspešnejši šahovski ciklus.

Letošnji ciklus je prvič potekal na celotnem
območju Poljanske in Selške doline s Škofjo
Loko, Idrijo ter Cerknim. Ciklus je zelo uspešno
povezal šahovski utrip v regiji in poleg domačih
igralcev privabil na Poljansko tudi številne ljubiteljske šahiste od drugod. Med njimi tudi tri
velemojstre, slovenskega reprezentanta Mateja
Šebenika, Marka Tratarja in člana nekdanje jugoslovanske in kasneje angleške reprezentance
Bogdana Lalića. Slednji je na turnirju v Gorenji
vasi tudi zmagal.
Zmagovalec celotnega ciklusa osmih turnirjev pa je postal mednarodni mojster Leon Mazi
pred Blažem Kosmačem iz Kranja ter ruskim
igralcem Sergeyem Trussevichem, ki trenutno
živi v Ljubljani. Med seniorji je najboljši
končni izkupiček točk zabeležil mojstrski kandidat Silvo Kovač iz Idrije, med mladinci je
slavil Samo Bobnar iz Škofje Loke. Najboljši

Minervo, d. d., in Polycom ter Simplygood iz
Škofje Loke in Vinarstvo Fras iz Ankarana.
Športna zveza Škofja Loka pa je zagotovila
najem dvorane ter pokale za najboljše igralce
na celotnem kolu.

Največ udeležencev doslej

Skupaj se je petega cikla v letu 2018
udeležilo 97 igralcev, kar je največ doslej.
Med njimi je bilo tudi veliko takih, ki so zbrali
pogum in na turnir prišli celo prvič. Ljubitelj
skim igralcem gre na roko tudi t. i. švicarski
sistem tekmovanja, saj se glede na že odigrane
partije igralci, ki v prvih kolih zmagujejo oziroma izgubljajo, združujejo v skupine, v katerih
v nadaljevanju igrajo s sebi enakimi. Možnosti,
da bi na turnirju več kot dvakrat v sedmih oz.
devetih kolih igrali z bistveno boljšimi igralci
tako praktično ni.

igralec z območja Upravne enote Škofja Loka
je postal Matevž Lotrič, največji napredek v
doseženih ratinških točkah pa je dosegel Pavle
Rant iz Poljan. Letos se je prvič točkovalo
in nagradilo tudi igralce do ratinga 1800, v
katerem je pokal Športne zveze Škofja Loka
dobil Matjaž Mazzini pred Romanom Trčkom
in Markom Kavčičem iz Žirov.
V skupni uvrstitvi so se zelo dobro odrezali
tudi ostali domači igralci. Najboljši je bil Pavle
Rant z doseženimi 227 točkami na 9. mestu v
skupni konkurenci pred Jožetom Čadežem, ki je
ciklus zaključil na 10. mestu z osvojenimi 223
točkami. Vojko Reven je bil 15. s 186 točkami,
Goran Šušnjar pa 20. s 175 točkami.
Letošnji ciklus so zaznamovale tudi bogate
denarne in praktične nagrade, ki so jih po posameznih turnirjih donirala lokalna podjetja,
v občini Gorenja vas - Poljane tako podjetji

Edinstven cikel tudi na Slovenskem

Šahovski ciklus Pokal Poljanske doline se
je v petih letih tako razvil v edinstvenega tudi
v slovenskem merilu, saj je edini, ki svoje
turnirje seli po različnih krajih in tako omogoča
šahistom iz različnih okolij, da se enkrat
mesečno družijo med seboj in spoznavajo
tudi kraje, v katere sicer le redko ali nikoli ne
zaidejo. Tako so tudi v Poljansko dolino zaradi
šaha prišli številni šahisti iz različnih slovenskih
krajev kot tudi tujine ter s tem izpolnili prvotni
cilj ciklusa – z druženjem spoznavati deželo
ob obeh Sorah ter posredno tudi turistično oz.
gostinsko ponudbo v teh krajih. Šah je v svetu
izredno dober turistični promotor in v prihodnje
si želimo, da bi to postal tudi v krajih in hribih
ob Poljanski Sori. Ciklus se bo predvidoma
nadaljeval tudi v letu 2019, več o tem pa na
portalu: www.pokalpoljanskedoline.si
Matjaž Mazzini

Osem talentov navdušilo s svojimi nastopi
Foto: Franc Kejžar

Konec decembra so v dvorani v Leskovici že drugič gostili
družabni dogodek z naslovom Leskovica ima talent, ki je privabil obiskovalce in tekmovalce iz Leskovice in okoliških vasi
ter tudi sosednje občine Cerkno.
Predstavili so se Črt Potočnik in Janez Klemenčič s petjem
in kitaro, Anej Biček in Uroš Oblak na harmoniki, sestri Katja in
Maruša Kejžar sta zapeli, prav tako tudi Tilen Čelik. Izak Čelik,
najmlajši tekmovalec, se je predstavil z recitacijo pesmi, ki se v
njihovi družini prenaša iz generacije v generacijo. Štiričlanska
komisija v sestavi Anže Čelik, Marko Jelovčan, Primož Likar
in Lidija Razložnik je vsak nastop komentirala in ocenila,
poskrbela pa tudi za nekaj smeha v dvorani.
Prva tri mesta so osvojili Maruša Kejžar, Uroš Oblak in
Anej Biček. Praktične nagrade in pokale je skupaj z voditeljem
Tomažem Trčkom podelil Alfi Nipič, ki ga je imitiral Pavle
Demšar. Zahvala sponzorjem DJ Čavnarju, gostilni Metka,
kmetiji Pr’ Dimšarji, kmetiji odprtih vrat Andrejon, mizarstvu
Markelj, taverni Petra za praktične nagrade ter Olgi Čadež
za ogrevanje dvorane. Dogodek v organizaciji Tomaža Trčka
in Damjana Koširja je ponovno pokazal, da se v Leskovici in
okoliških vaseh skriva veliko odličnih in različnih talentov.
Lidija Razložnik Sodelujoči na tekmovanju Leskovica ima talent, v ospredju zmagovalci
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Iz OŠ Ivana Tavčarja

Zima ni ovira za uspehe

Učenci gorenjevaške šole smo uspešno zajadrali v novo leto. Ob tem nas navdaja
velik optimizem, saj nas le še nekaj tednov loči od odprtja nove lepe telovadnice.

Neja Biček in Petra Šturm iz 8. ter Matej
Peternelj iz 9. razreda so osvojili bronasto Proteusovo priznanje, Hana Oblak iz 9. razreda je
poleg bronastega osvojila še srebrno Proteusovo
priznanje, Tinkara Mrak iz 9. razreda pa je
osvojila zlato Proteusovo priznanje.

Proslava ob dnevu samostojnosti

»Za, za, za, za, za … « je odmevalo v avli 21.
decembra. Na proslavi ob dnevu samostojnosti
in enotnosti so učenci ponazorili referendumsko
vzdušje na voliščih izpred 28 let, ko se je velika večina Slovencev odločila za svojo lastno
državo. Učenci so na preprost, a hkrati zelo
zanimiv način prikazali takratno dogajanje.
Dokazali so, da se mladina zaveda, da nastanek
države ni samoumeven, in da je trud prednikov
treba ceniti in spoštovati.

Državno prvenstvo v smučarskih tekih
Hana Oblak (stoji levo na najvišji stopnički) je že tretjič zapored na Pokljuki postala prvakinja
v teku na smučeh.
Slovenije. Učenci so morali poznati morfološko
Uspešni v biologiji
V začetku decembra se je z državnim tekmo- zgradbo, načine razmnoževanja, življenjska
vanjem za Proteusova priznanja zaključilo tek- okolja, prilagoditve na okolje, morebitne
movanje iz znanja biologije. Tema tekmovanja učinkovine, ogroženost ... Pod mentorstvom
je bila Raznovrstnost in ogroženost plevelov Irene Selak so dosegli naslednje rezultate:

19. januarja se je na Pokljuki odvijalo državno
prvenstvo v teku na smučeh. Udeležilo se ga je
devet učencev naše šole. Prvakinja je tretje leto
zapored postala Hana Oblak, Maks Filipič pa
je postal podprvak. Ekipno so učenci naše šole
dosegli peto mesto. Iskrene čestitke Hani, Maksu
ter seveda vsem ostalim tekmovalcem.
Martin Oblak

Strelec leta 2018

Gorenjevaške strelke prejemnice bronaste
plakete za državni rekord
Plaketa SZ Slovenije za državni rekord se
podeli ob izenačenju ali izboljšanju trenutno
veljavnega rekorda. »Gre za enkraten dogodek.
Če je rekord v isti disciplini presežen večkrat
v tekočem letu, se lahko podeli več plaket
rekorderjem iz različnih strelskih društev,« so
pojasnile nagrajenke, ki so bile plakete zelo
vesele, saj jim pomeni spodbudo za nadaljnje
strelsko udejstvovanje. »To je tudi nagrada za
dobro dosedanje delo.« Tekmovanja za dosego
ekipnega rezultata so se udeležile povsem neobremenjeno. »Vsaka tekmovalka se predvsem
osredotoči na svoj nastop. Vse smo imele dober
dan, v pravem trenutku smo streljale najbolje,
kar znamo, in končni rezultat je zadostoval za
ekipni državni rekord,« so si enotne.

Prvo priznanje Strelske zveze po letu 2008

»Če je bil prejem plakete pričakovan, ekipni
rekord ni bil. Ni pa bilo to veliko presenečenje,
saj so bile strelke v času tekmovanja dobro
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pripravljene,« je povedal predsednik društva
Aleš Košir. »Tako za društvo kot tudi trenerja so
najprijetnejše prav plakete za ekipne dosežke, ki
kažejo na dobro sodelovanje celotnega tima, ne
zgolj na izstopajoči dosežek posameznika,«
je izpostavil Krištof Kučić. Plaketa je
posebna, saj je prva plaketa SZ po zlati dobi
2005–2008, ko so bila priznanja stalnica.
Strelke so hvaležne trenerjem za njihovo
potrpežljivost in posredovanje novih znanj
ter servisiranje pištol. »Zavedamo se, da
brez njihovega sodelovanja in vloženega
truda ne bi dosegle takšnih rezultatov.«

Uspešne tako ekipno kot tudi
posamično

Barbara, članica društva že približno 20 let, je na
državnih prvenstvih osvojila 21. in 23. mesto.
Silva, ki je preteklo leto osvojila 14. mesto, strelja
sedem let. Olga trenira pet let, na mednarodnem
tekmovanju v Trzinu je leta 2017 in 2018 osvojila
4. mesto in po kriterijih Olimpijskega komiteja
Slovenije dobila športno kategorizacijo državnega
razreda. Preteklo leto je na državnem prvenstvu
posamično osvojila 10. mesto.
Lidija Razložnik
Foto: Martin Benedičič

Strelska zveza (SZ) Slovenije je decembra na prireditvi Strelec leta 2018 podelila
priznanja najboljšim strelcem za leto 2018. Med nagrajenci je bilo tudi Strelsko
društvo (SD) Gorenja vas, ki je plaketo prejelo za športne dosežke v kategoriji
EDR – članice z zračno pištolo 10 m. Bronaste plakete za ekipni državni rekord
so se razveselile Barbara Benedičič, Silva Jeram in Olga Justin.

Barbara, Silva in Olga ekipno nastopajo
že vse od leta 2013 in so na državnih prvenstvih dosegle naslednje rezultate: 3. mesto
leta 2013, 2014 in 2016 ter 5. mesto leta Silva, Olga in Barbara (od leve proti desni) so vesele
2017 in 2018. Uspešne so tudi samostojno. uspehov, še posebej ekipnih.

Že trinajstič na kosilu z županom

Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

• 7. februar od 16.00 do 17.00: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih nekdanje knjižnice na Blatih. Organizira
KORK Gorenja vas. Dod. inf.: Marija Knafelj, marijaknafelj@gmail.
com, tel. št. 041/928-882.
• 8. februar ob 10.00 in 11.00: Dan odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku v Šubičevi hiši v Poljanah – brezplačna vodenja,
ustvarjanje rokodelke Karle B. Rihtaršič. Organizirajo: Šubičeva hiša,
Zavod O in Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.
• 9. februar ob 19.00: Predstava z naslovom 20 let pogrešan v kino
dvorani v Žireh. Organizira KUD Sovodenj.
• 9. februar, 16. marec in 13. april ob 10.15: Delavnica slikanja in risanja za otroke z mentorico Evo Mazi v Šubičevi hiši v Poljanah ter 16.
februarja in 23. marca v sejni sobi bivše stavbe Rudnika urana Žirovski
Vrh. Tečaj je primeren za otroke v starosti od 7 do 15 let. Organizirajo:
VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod škofjeloške mladine in Šubičeva
hiša. Dod. inf.: Apolonija Kandus, 040/477-640, apolonija@zavodo.org.
• 9. februar ob 19.00: Občni zbor PGD Javorje v gasilskem domu
v Javorjah. Organizira PGD Javorje. Dod. inf.: Igor Alič, info@pgdjavorje.si.
• 15. februar ob 19.00: Sovražnica mož (premiera) v kulturni dvorani v Poljanah. Vstopnina: 5 €. Organizira TD Gorenja vas. Dod. inf.:
TD Gorenja vas.
• 15. februar ob 20.00: komedija Moška Copata z Ranko Babičem v
Sokolskem domu v Gorenji vasi. Organizira: Čechova Marcela, s. p.
• 16. februar ob 18.00: Redni občni zbor Planinskega društva Gorenja vas v prostorih OŠ Gorenja vas. Organizira: PD Gorenja vas.
Dod. inf.: Darko Miklavčič, dare.mi@gmail.com, tel. št. 040/235-869.
Vstop je prost.
• 16. februar ob 19.00, 17. februar ob 16.00 in 23. februar ob 19.00:
Predstava z naslovom Veselica v kulturnem domu na Sovodnju. Organizira KUD Sovodenj.
• 17. februar ob 17.00: Potopisno predavanje Jožeta Stržaja z naslovom Jakobova pot v OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Organizira:
PD Gorenja vas. Dod. inf.: Darko Miklavčič, dare.mi@gmail.com, tel.
št. 040/235-869.
• 19. februar ob 18.00: Predavanje Moje potovanje po bosanskih piramidah v Sokolskem domu v Gorenji vasi. Predavala bo Irma Dolinar. Organizira: Sevilla center. Dod. inf.: Irma Dolinar, irma.dolinar@
gmail.com, 040/836-500. Predavanje je brezplačno.
• 22. februar ob 18.00: Koncert učencev GŠ Škofja Loka, DO Gorenja vas v OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas. Organizira: Glasbena šola Škofja
Loka. Dod. inf.: Luka Železnik, pomocnik@gsskofjaloka.si, 031/633-076.
• 23. februar ob 9. uri: Zimski pohod. Izhodišče: Grebljica. Organizira:
TD Stari vrh. Dod. inf.: Janez Šturm 040/190-701.
• 2. marec ob 10.00: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije v
Golem Vrhu. Vstopnina: 5 €. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Dod.
inf.: Lucija Kavčič, 031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.
• 2. marec ob 21.00: Pustna veselica v Zadružnem domu na Hotavljah.
Organizira: TD Slajka Hotavlje. Dod. inf.: Peter Pogačnik, 040/508-043.
• 3. marec ob 15.00: Otroško pustno rajanje (ples v maskah) na
igrišču na Hotavljah. Organizira: TD Slajka Hotavlje. Dod. inf.: Peter
Pogačnik, 040/508-043.
• 9. marec ob 10.00 in 11.00: Žive slike v Šubičevi hiši – organizirano
vodenje po zbirkah, ustvarjanje rokodelcev. Ob 10.15: Otroška ustvarjalna delavnica risanja in slikanja. Prijave na tel. št.: 040/477-640.
Organizirajo: Šubičeva hiša, Zavod O in Zavod Poljanska dolina. Dod.
inf.: Lucija Kavčič, 031/720-573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

Na Bevkov vrh 2. januarja

Tradicionalni zimski pohod na Bevkov vrh v organizaciji PD Sovodenj
je bil tudi letos 2. januarja. Za tople napitke in jedačo je bilo poskrbljeno
tik pod vrhom na Slabetovi domačiji. Pohodniki so sicer na Bevkov vrh
prišli iz različnih smeri: s Sovodnja, Kladij, Otaleža ali iz Cerknega, vsi pa
so uživali v res lepem zimskem dnevu (še) brez snega.

Foto: Kmetija Na Ravan

Kam februarja in marca

23. januarja je župan
Milan Čadež že tradicionalno na novoletnem kosilu gostil naše župnike,
ravnatelja in zdravnike
splošne medicine. Tradicionalno srečanje je bilo
že 13. po vrsti, minilo
pa je ob sproščenem
vzdušju na Vidmu v Poljanah. Župan je predstavil projekte, ki bodo
posebej zaznamovali
letošnje leto: z nekaterimi
nadaljujejo, spet druge
pričenjajo na novo.
Sklepna ugotovitev
druženja je bila, da imajo
vsi prisotni pestro delo, v
javnosti opravljajo odgo
vorne naloge, vsi pa imajo opravka z istimi ljudmi.

Tradicionalno po novem letu na Blegoš

2. januarja so gorenjevaški planinci tradicionalno vabili na pohod na
Blegoš. Okrog 20 pohodnikov je krenilo iz Volake na vrh, nazaj grede
pa se spustilo na Jelence, kjer sta oskrbnici čez novo leto Cveta in Vera
pripravili pogostitev z joto. Fotografije s pohoda nimamo, a bi si pohodniki
idilo, kakršna je na spodnji sliki, lahko le želeli. Fotografija je nastala 20.
januarja, posnela pa jo je Silva Pustavrh.
P. N.
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Knjižnica Gorenja vas – kulturno središče občine

Pregled leta 2018

Ob izteku leta običajno naredimo »bilanco« in v knjižnici smo z njo za leto 2018
zelo zadovoljni. V vseh treh enotah knjižnice v občini se je zvrstilo veliko število
dogodkov (skupno 287) za otroke in odrasle.
Na šestih Četrtkovih večerih s knjižnico smo
gostili dva potopisa (Camino Mojce Klug in
potepanje od Maroka do Senegala domačinov
Martine K. Oblak in Petra Oblaka), spregovorili
o vrtnarjenju na visokih gredah, na literarnem
večeru prisluhnili pisatelju Ernestu Jazbinšku
(ob predstavitvi knjige Mačeha), s Kristino
Knific smo skušali najti recept, kako biti srečni,
poučili pa smo se tudi o demenci z gospo Ano
Cajnko. V Poljanah smo na literarnem večeru
prisluhnili rojaku Milanu Debeljaku.
Galerijski prostor v Gorenji vasi je gostil
pet razstav. Predstavili so se učenci OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas, KUD Trata Gorenja vas,
KUD Lik Naklo. Svoja dela pa sta na ogled
postavili tudi umetnici Irena Tratnik in Dragica
Toplišek Tušar.

Aerobika možganov

V letu 2018 smo v sodelovanju z VGC
Gorenjske in Zavodom O pričeli z delavnicami
Križ kraž – vadba za možgane. Na delavnicah
na zabaven način skozi igro in seveda smeh
izvajajo vaje za koncentracijo, spomin, logiko,
domišljijo, orientacijo, besedno spretnost.
Delavnica je bila dobro obiskana in se nadaljuje
tudi v letu 2019 (dvakrat mesečno) pod novim

nazivom aerobika možganov.
Gorenjevaško knjižnico so obiskale članice
bralnega krožka Bralne lučke iz Moravč,
gostili smo tudi letno srečanje članov Društva
bibliotekarjev Gorenjske.

Za otroke 128 pravljičnih uric

Otroci so se lahko zabavali ob pravljicah na
pravljičnih uricah, na glasbenih pravljičnih uricah
pa poleg pravljice spoznavali tudi različna glasbila.
Vsak mesec smo izvedli delavnico za spretne prstke
in obiskal nas je terapevtski kužek iz zavoda Ambasadorji nasmeha, da je prisluhnil našim mladim
bralcem začetnikom. Vse omenjene dejavnosti
nadaljujemo tudi v letošnjem letu. Vabljeni!
Znotraj projekta Družinska pismenost smo
uspešno izvedli dve pravljični urici za otroke
in njihove starše. Z uricami nadaljujemo tudi v
februarju in marcu, potem pa spet jeseni 2019.
Redno mesečno sodelovanje z vrtci znotraj
celotne občine je že povsem utečeno. Vrtčevske
skupine nas mesečno obiskujejo. V letu 2018
smo skupno izvedli 128 pravljičnih uric za
vrtčevske skupine.
Bi pa si želeli več obiskov posameznih razredov osnovnih šol. V letu 2018 nas je obiskalo
le 13 razredov iz prve triade.

PRIREDITVE ZA OTROKE IN ODRASLE
Krajevna knjižnica Gorenja vas
• torek, 5. 2., ob 18.00
Odprtje slikarske razstave
SLIKANJE JE VENDAR NEKAJ LEPEGA
KUD Poljane
• ponedeljek, 11. 2., ob 17.00
Beremo za nasmehom s psičko Ito
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)
Zala Špegu, Ambasadorji nasmeha
• sreda, 13. 2., 27. 2., 13. 3., 15.00–17.00.
Tečaj angleščine
ZA ZAČETNIKE, OBNOVITEV IN NADGRADNJO
Jasna Kejžar Hartman, VGC Gorenjske, Zavod O
• četrtek, 14. 2., 28. 2. in 14. 3. 16.00–18.00
Brezplačna delavnica za odrasle
AEROBIKA MOŽGANOV
Petra Čelik, VGC Gorenjske, Zavod O
• ponedeljek, 12. 2., ob 17.00
Glasbeno-pravljična urica
SPOZNAJ GLASBILO IN PRISLUHNI PRAVLJICI
Glasbena šola Škofja Loka in Romana Hafnar
• četrtek, 21. 2., ob 19.00
Mala dvorana Sokolskega doma
Četrtkov večer s knjižnico – predstavitev
prostovoljnega dela, bivanja in potovanja
BOLIVIJA
Jure Hafnar in Nina Gartner
• ponedeljek, 25. 2., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke VESELI PUST
Saša Ambrožič
• ponedeljek, 4. 3., ob 17.00
Ura pravljic za otroke in njihove starše
– predstavitev slikanice in znakovnega jezika
ZAJČEK GAL
Anja Žaberl

26

• petek, 15. 3., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke POSEBNO DARILO
Saša Ambrožič
Krajevna knjižnica Poljane
• petek, 15. 2., ob 17.00
Beremo za nasmehom s psom Alvinom
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)
Irma Golob, Ambasadorji nasmeha
• petek, 22. 2., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke VESELI PUST
Saša Ambrožič
• petek, 1. 3., ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Bernarda Buh
• petek, 8. 3., ob 17.00
Beremo za nasmehom s psom Alvinom
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)
Irma Golob, Ambasadorji nasmeha
• petek, 15. 3., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke POSEBNO DARILO
Saša Ambrožič
Izposojevalna enota Sovodenj
• petek, 15. 2., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
VALENTINČKOVA DELAVNICA
Polona Homec
• petek, 1. 3., ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4.leta dalje
ZA DEVETIMI GORAMI
Polona Homec
• petek, 15. 3., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
POZDRAVLJENA, POMLAD
Polona Homec

KRAJEVNA KNJIŽNICA
GORENJA VAS
ponedeljek 11.00–17.00
torek in četrtek 13.00–19.00
04/510 71 00
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si
KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
sreda 13.00–19.00
petek 11.00–17.00
04/518 33 80
poljane@knjiznica-skofjaloka.si
izposojevalna enota SOVODENJ
petek 13.00–17.00
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si
www.knjiznica-skofaloka.si
Izvedli smo tudi tri predstave za otroke.
Vzgojiteljice Vrtca Agata Poljane so nas
navdušile s Korenčkovim palčkom, pred poletjem smo si ogledali Opičjo uganko, v decembru pa še Tri snežake.
Z veseljem pa lahko rečemo, da se je obisk
v Krajevni knjižnici Gorenja vas v primerjavi
z letom prej povečal, povečalo se je tudi število
izposojenih enot gradiva. Obisk v poljanski
enoti je nekoliko upadel, število izposojenih
enot gradiva pa se je kljub temu povečalo.

Novosti

V Krajevni knjižnici Poljane smo preuredili
mladinski oddelek in smo določen fond gradiva (gradivo za mladino, ZF-romane, stripe
in pesmi za mladino) preselili v skladiščne
prostore za pultom.
Izposojevalna enota Sovodenj z januarjem
odpira svoja vrata uro prej. Obiščete jo lahko
vsak petek med 13. in 17.uro.
Želite vedeti vse o dogajanju v knjižnici?
Obiščete spletno stran knjižnice ali se oglasite v
knjižnici, izpolnite obrazec in o vsem vas bomo
redno obveščali. Lahko pa nam pišete tudi na
naš elektronski naslov.
Bernarda Buh

Četrtkov večer s knjižnico
PREDSTAVITEV PROSTOVOLJNEGA DELA,
BIVANJA IN POTOVANJA PO BOLIVIJI
(JUŽNA AMERIKA)

Jure HAFNAR in Nina GARTNER
četrtek, 21. februar 2019, ob 19. uri
MALA DVORANA Sokolskega doma
Pravljično-igralna urica za otroke in starše,
učitelje in vzgojitelje
ZAJČEK GAL
Anja Žaberl

PRAVLJICA V ZNAKOVNEM JEZIKU
ponedeljek, 4. 3. 2019, ob 17. uri
večnamenski prostor v knjižnici

Spominsko srečanje ob 77. obletnici poljanske vstaje

»Treba je preseči razlike med nami«

Pri Brdarju v Vinharjah je bilo 15. decembra 2018 srečanje v spomin na dogodke izpred 77 let.
Ne le poljanskim vstajnikom, tudi Brdarjevi
družini je namreč namenjen poklon z vsakoletnim
srečanjem. Prav pri Brdarju je bilo decembra leta
1941 zelo živahno. Iz vasi osrednjega dela Poljanske doline so tja množično prihajali v manjših ali
večjih skupinah prostovoljci, ki so sledili pozivu
mobilizacijskih patrulj, da se združeno uprejo
nasilju okupatorja, ga preženejo in predvsem
preprečijo izseljevanje ljudi. Opogumljali so jih
uspeh Cankarjevega bataljona v Rovtu, kjer so

uničili kolono nemških policistov, napoved, da bo
po nemškem porazu pred Moskvo kmalu konec
vojne, in obet bolj pravične družbene ureditve po
vojni. Na tej kmetiji so se odpočili in okrepčali,
preden so nadaljevali pot proti Pasji ravni.
Davek, ki ga je plačala Brdarjeva kmetija, je
bil velik. Oče in štirje sinovi so izgubili življenje,
mati je od hudega zbolela in umrla, hčere so
vojno preživele, starejša v taborišču, najmlajša
pri sorodnikih, srednja, Amalija, v partizanih.

Mojca Klug iz Žirov o Caminu

Po prehojeni poti spisala še knjigo

Slavnostni govornik dr. Blaž Torkar iz
Vojaškega muzeja Slovenske vojske je izpostavil: »Poljanska vstaja ima izjemen pomen,
saj je preprečila nemške načrte izselitve prebivalstva iz Poljanske doline, partizanske akcije
pa so Slovencem vlile pogum za borbo proti
okupatorju in vero v boljši jutri.« Vstaja je samo
v Poljanski dolini zajela 51 vasi, pridružilo se ji
je 381 ljudi. »Bila je odraz čistega slovenskega
domoljubja, brez dodatkov ideologije. Partizani
so se edini aktivno borili proti okupatorju, zato
so jih podprli tudi zavezniki in zato smo bili lahko zmagovalci druge svetovne vojne.« Zaključil
je: »Smo narod, ki ima v svoji zgodovini tako
herojske zgodbe kot zločine. Vse to je treba
sprejeti in preseči razlike med nami.«
Kulturni program so dopolnili člani Lovskega pevskega zbora Medvode, učenke recitatorke
OŠ Poljane z mentorico Bernardo Pintar, Francetovi orgličarji ter družbeno angažirani raper
Darko Nikolovski.
Damjana Peternelj

Poslovil se je Urban Koder,
avtor glasbe za Cvetje v jeseni
V začetku januarja so mediji objavili novico,
da se je v 91. letu poslovil Urban Koder, skladatelj, dirigent in trobentač, sicer Poljancem
najbolj poznan kot avtor glasbe za film Cvetje
v jeseni Matjaža Klopčiča.
Foto: wikipedia

Foto: Robert Kokošin

Dogodkom iz leta 1941 so se organizatorji (krajevna organizacija Združenja
borcev za vrednote NOB Poljane in organizacijski komite za prireditve Po stezah
partizanske Jelovice) poklonili s pohodoma iz Poljan in Žirov ter slovesnostjo
pri Brdarju v Vinharjah.

Foto: Jure Ferlan

V okviru četrtkovih večerov v knjižnici v Gorenji vasi je 24. januarja v mali
dvorani Sokolskega doma skoraj natančno eno leto po potopisnem predavanju o
Caminu Mojca Klug iz Žirov, sicer profesorica defektologije, predstavila knjigo,
ki jo je lani obljubila publiki.

Mojca Klug je o tem, kako je prehodila francoski Camino, zdaj napisala še knjigo in jo
predstavila tudi v Gorenji vasi.

Naslov ima Camino Frances, moj poskus
pobega od nesmislov sodobne družbe, v njej pa
opisuje svoja doživetja in doživljanja na najbolj
obiskani varianti romarskih poti v Santiago de
Compostela, t. i. Caminu Frances ali francoski
poti, ki poteka od Pirenejev preko severnega dela
Španije. Prehodila jo je ob življenjski prelomnici,
50-letnici. Bila je tudi na drugih Caminih, o
portugalskem napoveduje novo knjigo. Zbrani
publiki je po zanimivi in sproščeni predstavitvi
odgovarjala na številna vprašanja. Povedala
je, da je napisati knjigo poseben občutek, saj
obstaja velika verjetnost, da bo čez sto ali več
let še obstajal kak izvod, ki ga bo nekdo našel,
ga prebral in izvedel nekaj o življenju predhodnikov. Človek tako s knjigo pusti sled v času in
kaj je lepšega, če lahko še z ljudmi v prihodnosti
deliš svoja doživetja. Delo odlikuje avtoričina
iskrenost, saj v svoji pripovedi bralca spretno
vodi skozi dogajanje in mu ob tem ničesar ne
prikriva. V knjižnici so zapisali, da je knjiga
namenjena tako tistim, ki razmišljajo o tem, da
bi pot prehodili, kot tistim, ki so jo že.
Jure Ferlan

»Če bi Urban Koder napisal samo glasbo za
film Cvetje v jeseni, bi se še vedno uvrstil med
velikane slovenske glasbe. Če bi odigral zgolj
trobento v radijskem avizu Lahko noč, otroci,
bi bil ikona pravljičnih večerov slovenskih otrok
in njihovih staršev,« so lani decembra zapisali
v utemeljitvi srebrnega reda za zasluge, ki mu
ga je predsednik republike Borut Pahor namenil
za njegov »izjemen ustvarjalni opus, s katerim
je odločilno zaznamoval slovenski gledališki,
filmski, radijski in glasbeni prostor«.
Napisal je glasbo za številne otroške in
igrane radijske igre in gledališke predstave.
Ustvaril je glasbo za 20 celovečernih filmov, štiri
dokumentarce, 10 televizijskih nadaljevank in
15 kratkih animiranih filmov ter avtorsko glasbo,
ki jo je izvajal njegov ansambel, Ljubljanski jazz
ansambel. Podpisal se je tudi pod približno 100
šansonov.
P. N.

27

Lovstvo

Pogled na osnutek gozdnogospodarskega
načrta za gozdnogospodarsko enoto Poljane
Zavod za gozdove je 3. septembra 2018 v lovskem domu v Poljanah sklical javno
obravnavo Gozdnogospodarskega načrta za GGE Poljane za nadaljnjih deset let.
divjih odlagališč smeti, kurjenja odpadkov v
naravi; da zaščitimo ogrožene živalske vrste:
divjega petelina, ruševca, gozdnega jereba,
gamsa …

Vsakršen poseg v rastišče divjega petelina v
času rastitve je za petelina usoden.

Foto: Lojzi Avsenik

Prisotnih je bilo osem predstavnikov Zavoda
za gozdove in deset udeležencev drugih uporabnikov prostora. Gozdnogospodarski načrt
je bil dobro pripravljen in predstavljen. Kot
poznavalec živali naravovarstvenik in večkratni
izdelovalec lovskogospodarskih načrtov za
našo lovsko družino pa sem opazil določena
področja o načrtu, ki so obdelana preskromno
in so za ta prostor izredno pomembna. Lovcem
so ta področja znana in tudi dobro preučena z
diplomskimi nalogami na temo različnih vrst
živali na območju LD Poljane. Diplomske
naloge so bile napisane o srnjadi, gamsih in
divjem petelinu. Ravno tako pa še potekajo
pogovori o dodatnih diplomskih nalogah v
Lovski družini Poljane.
Drugo leto bo predstavljen desetletni
gozdnogospodarski načrt za GGE Sovodenj.
Do takrat se moramo sestati vsi zainteresirani
uporabniki prostora: Zavod za gozdove, predstavniki občine, turizma, lovci, planinci in
lastniki zemljišč. Doreči moramo, kako delovati
v prihodnosti, da ohranimo neokrnjeno naravo,
čisto in pitno vodo; da obvarujemo naravo

Ruševca na rastišču velikokrat zmotijo zgodnji planinci, paša drobnice pozno v jesen in
mulčanje jagodičja.
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Z gozdnim habitatom delamo danes tako, kot
smo delali s Poljansko Soro pred 60 leti. Je res
potrebnega toliko časa, da pride do sanacije?
Glede na to, da je zavod za gozdove krovna
organizacija, ki upravlja z Gozdnogospodarskim načrtom, predlagam, naj vključi v načrt
tudi sledeče:
• Vpliv masovnega turizma ter vpisne knjige
na Blegošu na življenjske pogoje prosto živečih
živali in neokrnjeno naravo.
• Planince spodbuditi, da uporabljajo samo
markirane poti.

Lado Dolenec, st.

Foto: Lojzi Avsenik

Foto: Lojzi Avsenik

Naši predlogi

• Skupaj z lastnikom določiti mirne cone
za divjad.
• Gospodarjenje v mirnih conah prilagoditi
življenjskemu ciklu divjadi.
• Urediti problematiko vožnje z motornimi
sanmi, kros motorji, štirikolesniki in kolesi po
brezpotjih, vlakah in planinskih poteh.
• Organizirani skupinski pohodi na Blegoš
naj se ne izvajajo od 1. aprila do 1. junija.
• Dosledno spoštovati zaporo ceste v času
rastitve petelina.
• Tehtno načrtovanje in izdelava gozdnih vlak.
• Spremeniti način gospodarjenja z jelenjadjo,
če je v Poljanski dolini resnično nezaželena.
• Občane je treba seznaniti s prisotnostjo
medveda, volka, šakala in v prihodnje tudi risa
in s pričakovanimi posledicami sobivanja.
Zaželeni so tudi vsi dobronamerni predlogi
in pobude s strani občanov v korist narave in
ogroženih živalskih vrst. Lovski zdravo!

V zadnjih 10 letih je pri gamsu upadla telesna teža.

Ne odlagajmo odpadkov na bregove Sore

Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju
z Ribiško družino Visoko prosi občane, naj ne
odlagajo odpadkov na bregove Poljanske Sore,
ker je to z zakonodajo prepovedano.
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim
odpadom (Ur. l. RS št. 39/2010, v nadaljevanju
Uredba) določa, da se morajo kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad (v nadaljevanju
biološki odpadki) ločeno zbirati in kompostirati v hišnem kompostniku ali oddajati
izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku.
Skladno s 15. členom Odloka (Ur. l. RS št.
95/2002, 124/2008 in 107/2011) so storitve
zbiranja bioloških odpadkov obvezne za vse

lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je
na območju Občine Gorenja vas - Poljane in
v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno
prebivališče, za počitniške stavbe in druge
stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer
nastajajo biološki odpadki in se biološki odpadki ne kompostirajo v hišnem kompostniku,
ali v primeru gostinske dejavnosti oddajajo
zbiralcu kuhinjskih odpadkov iz gostinstva
skladno z Uredbo. Odlaganje bioloških,
gradbenih in drugih odpadkov v naravo in
na bregove rek ni dovoljeno in je kaznivo.
Nadzor nad urejenostjo izvaja medobčinska
inšpekcija.
O. U.

Uporaba čebeljih pridelkov

Z apiterapijo do boljšega zdravja
Foto: arhiv čebelarske zveze Slovenije

Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal med in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek in čebelji strup. Apiterapija je
veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje.
Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna zdravila.

Med pomaga pri različnih boleznih

Med je gosto tekoče ali kristalizirano živilo,
ki so ga proizvedle čebele. Čebele ga proizvedejo iz cvetličnega nektarja ali drugih izločkov
živih rastlinskih delov ali pa iz različnih vrst
mane, to je izločkov žuželk, ki so na živih
delih rastlin.
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki so
uživali med redno vsak dan po 15 gramov (1
žlico), povprečno živeli leto dni več kot tisti,
ki medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8.000
moških, povprečne starosti 65 let, so pokazali,
da redni uživalci medu živijo v povprečju kar
leto dni dlje, ker med vsebuje antioksidante, ki
preprečujejo tvorbo krvnih strdkov. Posledično
je bilo tudi manj srčnih in možganskih kapi.
Zaščitne lastnosti medu, ki vsebuje veliko
količino flavonoidov, so poznane že dalj
časa. Fenolne spojine preprečujejo oksidacijo
škodljivega holesterola LDL, ki je glavni vzrok
za poapnenje žil. Dokazano je, da naravne
fenolne spojine zavirajo rast velikega števila
bakterij. Priporoča se uživanje medu v primeru
akutnih virusnih obolenj: prehlad, gripa, angina, ljudem, ki imajo motnje v prebavni cevi,
npr. gastritis, zaprtost, drisko, starejšim kot
preventivno sredstvo proti krvnim strdkom, ki
povzročajo npr. možgansko, srčno kap, ljudem
po večjih operativnih posegih in izčrpanim.

Cvetni prah

Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah
ter ga pri tem obogatijo z različnimi fermenti,
hormoni in antibiotičnimi snovmi. Cvetni prah
spodbuja nastajanje rdečih in belih krvničk
in krvnega barvila hemoglobina, pomaga
imunskemu sistemu, deluje antioksidativno,
preprečuje delovanje prostih radikalov in tako
preprečuje nastanek in razvoj bolezni. Če ga
pomešamo s tekočino, omogočimo boljšo absorpcijo hranilnih snovi. Najbolj priljubljen je
vmešan v jogurt s svežim sadjem, kar zagotavlja izvrstno iztočnico za zdrav začetek dneva.
Ureja delovanje črevesja, trdovratne driske
se hitro ustavijo, pomaga pri slabokrvnosti,
vzbuja tek, izboljšuje razpoloženje, živčnost in
razdražljivost popustita, izboljšuje prekrvitev

možganov, pospešuje rast in izboljšuje vid,
učinkuje proti izpadanju las, pomaga pri obolenjih prostate.

Matični mleček

Matični mleček vsebuje približno dve tretjini
vode (57–70 %) in tretjino suhe snovi. Suha
snov (31–39 %) vsebuje aminokisline, ogljikove
hidrate, oligopeptide, encime, fitosterole, beljakovine, maščobe, želatine, minerale in vitamine,
antioksidante, protibakterijske snovi, hormone
in naravne konzervanse. Povečuje tek, odpornost organizma proti boleznim, spodbuja razvoj
in rast las, učinkovito
blaži težave, ki so povezane s srcem, jetri
ali želodcem, znižuje
količino skupnega in
še posebej škodljivega
holesterola. Odmerek
matičnega mlečka je
odvisen od starosti in
vrste težave. Za odraslega človeka ga je navadno 250–300 miligramov
dnevno v dveh obrokih
zjutraj in zvečer pred
jedjo dovolj.

smole in balzame, voske, eterična olja, cvetni
prah in vitamine (B1, B2, E, C).
Dosedanja številna medicinska poročila o
propolisu dokazujejo, da je to uporabna snov,
ki deluje proti številnim bakterijam, virusom
in glivicam. Blaži vnetje, uničuje strupe, deluje
lokalno anestetično in deluje proti razvoju rakastih
bolezni. S številnimi raziskavami v svetu so
dokazali, da ima farmakološke učinke. Zaradi
vsebnosti propolisa ga dandanes med drugim
uporabljajo tudi za zdravljenje ran. Uporabljamo
ga v obliki raznih mazil, alkoholnih in alkoholnoetrnih tinktur, emulzij pa tudi svečk (supozitorijev)
in drugih oblik zdravil. Za zdravljenje sluznice
požiralnika, želodca in črevesja uporabljajo
emulzijo 5–10 kapljic tinkture v pol decilitra vode.
Tinkture in vodno-alkoholne emulzije te snovi
uporabljajo za razne premaze obolele kože pa tudi
sluznice v ustni votlini in na dlesnih.

Med za boljšo kakovost življenja

Med in čebelje pridelke ljudje uporabljamo že
od nekdaj. Za stare civilizacije je imel med magično
moč in je bil cenjen kot zdravilo. Tudi v zdajšnjem
hitrem tempu življenja si lahko pomagamo z
dejstvi, ki so jih poznali že naši predniki, in si s
čebeljimi pridelki polepšamo življenje. Alergije na
čebelje proizvode so redke, če ste alergiki, začnite s
postopnim uživanjem čebeljih pridelkov in zaužito
količino vsak dan povečujte.
(Povzeto po: Kapš P. 2018. Zdravnik svetuje.
Čebelarska zveza Slovenije, str. 34)

Propolis

Čebele nabirajo
surovino za propolis
na smolnatih delih
nekaterih rastlin, npr.
na topolu, kostanju,
breskvi, smreki in
drugih. Vsebuje flavonoide, hidroksiflavone, hidroksiflavanole, halkone, benzoj
sko kislino, derivate
benzaldehida, cimetov alkohol, cimetovo
kislino in derivate, terpene, alifatske ogljikovodike, sterole, sladkorje, aminokisline,
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Pred- in ponovoletni utrinki

Z glasbo, razstavami in druženjem v leto 2019
Foto: arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

Naša prva letošnja številka se nam je zamaknila precej v leto 2019. Na dveh
straneh smo strnili nekaj najzanimivejših dogodkov, s katerimi smo se poslovili
od lanskega in vstopili v letošnje leto.

Domiselno so pravljico pomagali pisati tudi
obiskovalci, ki so jim godbeniki ob začetku
koncerta predali knjižico, v katero so zapisovali
lepe misli in želje oz. nasnuli pravljično zgodbo.
Te so sicer ob koncu leta spisali kar štiri: poleg
gorenjevaške eno še v Kobaridu, dve pa v
domačem Cerknem.

Na 11. Jerbasu »možval’ za pečjo«

Zadnjo nedeljo pred božičem je Media
butik skupaj z občino v telovadnici v Poljanah
pripravil že 11. Jerbas domačih. Na odru je
bila postavljena krušna peč, pred njo pa stara
kmečka miza, obložena s peharji fižola, orehov,
zelišč, suhega sadja. Dišalo je po pripravah na
božič, v ospredju je bilo postavljanje jaslic in
»možvajne« dveh zgovornih gospodinj, Olge
Šubic in Ele Tavčar, ki sta z besedilom Tončke
Oblak nasmejali polno dvorano obiskovalcev.
Nastopili so Francetovi orgličarji, Strmina express, Akordi, Špadni fantje, Murni, ansambel
Braneta Klavžarja, ansambel Blegoš, ki letos
praznuje 30-letnico, in osrednja gostja Helena
Blagne.

Orkester Slovenske vojske je v Poljanah nastopil z New swing quartetom.

Vrhunska glasbena dogodka
z orkestroma

Foto: Media butik

Nastopila je tudi Helena Blagne.

Foto: arhiv Društva godbenikov Cerkno

V telovadnici v Poljanah je 18. decembra
lani tradicionalno nastopil Orkester Slovenske
vojske, ki sicer deluje v sestavi generalštaba
predvsem za potrebe vojaškega protokola in
je nepogrešljiv del vseh svečanih dogodkov
Slovenske vojske. Doslej so v Poljanski dolini
nastopili že dvakrat ob občinskem prazniku,
letos pa so z dirigentko Andrejo Šolar pred
božično-novoletnimi prazniki z gosti New
swing quartetom pripravili prvega od skupnih
štirih koncertov, s katerimi so ob koncu leta
nastopili po Sloveniji. Navdušili so s pestrim in raznolikim programom, še posebej
z zaključnimi skladbami v božičnem in no-

voletnem vzdušju. Zasedbi sta že sodelovali,
poseben je bil dogodek lani konec maja, ko je
ob spremljavi Big banda Orkestra Slovenske
vojske New swing quartet v Križankah obeležil
svojo 50-letnico.
Sodelovanje so navdušeno pozdravili tudi
obiskovalci ne le iz naših krajev, ampak tudi od
drugod, ki so do zadnjega napolnili dvorano.
Že tretjič so se tik pred novim letom
občinstvu v Gorenji vasi predstavili člani
Pihalnega orkestra Cerkno pod vodstvom dirigenta Andreja Zupana. Rdeča nit koncerta je
bila tokrat Zimska pravljica. Izbrali so dokaj
zahtevne skladbe, med njimi Hrestača, Beli
božič, Snežni valček … z dovolj razvedrilnimi
in zabavnimi elementi, da so publiko ohranili zbrano do zadnjega odigranega dodatka.

Foto: Media butik

P. N.

Ob poslušanju cerkljanskih godbenikov so obiskovalci v Gorenji vasi
spisali pravljico.

Skupinska slika s člani Francetovih orgličarjev, Strmine expressa,
Špadnih fantov in ansamblov Blegoš in Braneta Klavžarja
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Jaslice

Pri ničli
na kopanje k Topličarju

Foto: Silvana Jezeršek

Na prvi dan novega leta pod večer v
Kopačnici ne gre, zdaj že tradicionalno, brez
kopanja v bajerju pri Topličarju. Kopalcem
Boštjanu Jezeršku, Francu Kokalju, Pavletu
Razložniku in Slavku Slabetu sta se letos prvič
pridružila še Irena in Danilo Jezeršek. Kljub prijetni temperaturi vode v bajerju ob temperaturi
zunaj kuhanček ni smel manjkati.
Lidija Razložnik

Štefanovali in začeli
z jubilejno 25. grčo

26. decembra lani so
člani Športnega društva
Marmor Hotavlje skupaj
z vaškim odborom in
hotaveljskim turističnim
društvom pripravili tradicionalno ‘štefanovanje’ –
druženje ob gasilskem domu ter tek in hojo okrog
Hotavelj. Prednovoletno druženje vaščanov
Hotavelj in krajanov okoliških vasi je bilo tokrat
tudi prvo od snidenj, ki potekajo v sklopu rekreativne akcije Hotaveljska grča. Ta letos beleži
jubilej, 25-letnico, poteka pa od sv. Štefana 2018
do sv. Martina 2019. Naslednja aktivnost bo
pohod po hotaveljskem krogu 31. marca, kar
bo le ena od osmih aktivnosti, ki jih bodo morale
‘grče’ opraviti. Teče tudi akcija Super grča, ki pa
je nekoliko mlajša, saj je 15. zapored.
Informacije in prijave sprejemajo: Tone
Mravlja (041/623-397), Cene Polajnar (041/250614), Marko Peternelj (041/398-188), e-naslov:
info@sdmh.si.
P. N.

Tako pri sv. Križu kot na Hotavljah so bile vsaj do prvih dni letošnjega leta
na ogled jaslice. Pri sv. Križu so jaslice izstopale po izredni raznolikosti, na
Hotavljah pa jih je v popolnoma nepričakovanem okolju – vaški štirni – spet
postavil Anton Peternelj.

Z razstavo jaslic pri
sv. Križu počastili tudi prvi
svetovni dan čebel

Ključar cerkve sv. Križa nad Srednjo vasjo Štefan Inglič je letos skupaj
s pomočniki postavil že tretjo razstavo
jaslic, ki si jo je ogledalo več kot 1.000
obiskovalcev. Kot je povedal, je letos
k sodelovanju povabil 17 jasličarjev s
kar 47 postavitvami jaslic. Med izredno
raznolikimi jaslicami izpostavi stare
župnijske jaslice umetnikov Šubic iz
Poljan z ozadjem, ki ga je naslikal
Anton Jebačin leta 1923, in jaslično
skupino, ki jo je leta 1947 izdelal Wolf- Razstavo jaslic pri svetem Križu si je ogledalo več kot
gang Kogler. Doda še jaslice, ki so jih 1.000 obiskovalcev.
izdelali šolarji Osnovne šole Poljane, in
mestu v uporabi vse do leta 1964, ko je bil narejen vodovod na Hotavljah. Kasneje so vrhnji
del odstranili in leseno kontrukcijo odpeljali v
Loški muzej, kjer je še sedaj. S kamnom obzidan del vodnjaka v zemlji je še prvoten, nova
sta le nadzemni obod in ohišje. Vodo iz njega
sedaj uporabljajo predvsem poleti, ker je mehka
in zato zelo primerna za zalivanje rastlin. Jaslice
so domišljeno postavljene na pokrov vodnjaka
v leseno ohišje in se prilagajajo vrtljivemu
kolesu. Postavljene so po stari slovenski navadi
od božiča do svečnice.
Foto: Kristina Z. Božič

Foto: Stanka Homec

Tradicionalni pohod na Kucelj na prvi dan
novega leta je privabil 30 pohodnikov iz Studorja, Kopačnice, Debeni, Čabrač, Dobrave in
Bodovelj. Pohodniki so uživali ob lepem vremenu, okusni domači hrani in pijači tako na vrhu
Kuclja kot tudi kasneje Pr’ Čum v Studorju, kjer
so se okrepčali še z bogračem. Tudi najmlajša
pohodnica, še ne triletna Lili Homec, je skoraj
vso pot prehodila samostojno.

Pri postavljanju vedno bolj izvirni

smrečico, ki so jo s čebelicami okrasili otroci
iz vrtca v Poljanah. »Med jaslicami je bil letos
poseben poudarek na prvem svetovnem dnevu
čebel, ki je bil 20. maja 2018,« pove in doda,
da so bile razstavljene tudi replike in original
kranjskih končnic svetnikov ter posebej za to
priložnost izdelane končnice s podobami iz
Marijinega življenja, ki jih je izdelal domači
umetnik Anton Tušek. Razstava je bila na ogled
od 26. decembra 2018 do 6. januarja 2019.

Kristina Z. Božič in Jure Ferlan

Posebne hotaveljske jaslice
na pokrovu vodnjaka

V pred nekaj leti zgledno
obnovljenem Mežnarjevem
vodnjaku na zgornjih Hotavljah, ki velja za eno krajevnih znamenitosti, so bile
tudi letos, kot že nekaj let
zapored, postavljene lepe
in skrbno urejene božične
jaslice. Postavlja jih Anton
Peternelj, med Hotaveljci
znan kot ‘Češpucov’ Tone. Je
pobudnik teh jaslic, zanje je
priskrbel tudi figurice in druge
potrebne stvari. Pri postav
ljanju mu pomaga bližnji
sosed Silvo Pivk, ki je povedal, da je bil vodnjak na tem Jaslice v hotaveljski štirni
Foto: Jure Ferlan

Na novega leta dan
tradicionalno na Kuclju
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Foto meseca
Spodnji dve fotografiji nam je poslala bralka
Ana Potočnik. Obe sta bili
posneti v drugi polovici
januarja na Slajki, poimenovala pa ju je: Razgled na
Gorenjo vas in Pasje radosti
na snegu.
Če imate tudi vi kakšno
lepo fotografijo, za katero
želite, da jo objavimo, nam
jo lahko pošljete na: podblegaske.novice@gmail.
com.

Sokolski dom Gorenja vas
Petek, 15. 2. 2019,
ob 20.00

Predprodaja vstopnic: Petrol, OMV, mojekarte.si

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE
Nudimo vam izdelavo projekta za:
- novogradnjo
- prenovo
- nadzidavo ali dozidavo
- legalizacijo
- notranjo opremo

ARHIPLUS, d.o.o.
NASLOV

Poljanska cesta 65B
4224 Gorenja vas
GSM

040 508 043
E POŠTA

info@arhiplus.si
SPLETNA STRAN

arhiplus.si

Na nas se lahko obrnete tudi,
če potrebujete nasvet v zvezi z
gradnjo in upravnimi postopki.
Obiščete nas lahko v naši pisarni,
stavba Mercatorja, v Gorenji vasi,
2. nadstropje, nad prostori pošte.

32

