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GLASILO OBČINE 
GORENJA VAS  

- POLJANE

letnik 15, številka 6
junij 2011

novicenovice
Podblega{ke Podblega{ke 

»Bodimo ponosni, ker smo Slovenci, 
pa skupaj moramo držat!«

Vsem občankam in občanom iskreno čestitamo ob 
dnevu državnosti in 20. obletnici slovenske države.

Župan Milan Čadež
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Iz županovega 
dnevnika

PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija 
Razložnik. Oglasno trženje: Karla Kokelj (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Jurjevič in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman s.p., 
Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor 
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Foto na naslovnici: Miha Oblak.

• 4. maj: Sestanek 
z vodilnimi v podjetju 
Polycom zaradi podpisa 
kupoprodajne pogodbe 
za nakup zemljišč v GC 
Dobje.

• 5. maj: Skupščina 
podjetja Bioenergetika Todraž. Podžupan 
Tomaž Pintar je prevzel projekt realizacije 
priključitve odjemalcev v GC Todraž.

• 8. maj: Na tradicionalnem spominsko-
rekreativnem pohodu na Blegoš.

• 14. maj: Kolesarjenje z avstrijskimi kole-
sarji iz Zell am see-ja po naši občini: Gorenja 
vas–Lučine–Goli Vrh–Javorč–Gorenja vas. 

• 18. maj: Natančen ogled regionalne ceste 
od križišča Trebija–Žiri do Hobovš, kjer bo 
izveden prvi del rekonstrukcije celotne ceste 
Trebija–Sovodenj.

• 18. maj: Ogled gradbišča športnega 
igrišča na Sovodnju. Premikanje vrta pod 
Šegovo hišo je bilo zaskrbljujoče. S stro-
kovnjaki so uspešno rešili težavo. 

• 21. maj: Udeležba na KBK – gorskem 
teku iz Kopačnice na Blegoš in nazaj.

• 21. maj: Na Zvonarijadi v organizaciji 
domačega Tratarskega zvona.

• 25. maj: Sprejem gasilca Gregorja Stanoni-
ka, ki je z osvojitvijo 2. mesta v Evropi uspešno 
zastopal našo državo na 1. Indoor Firefighter 
Combat.

• 25. maj: Pozdrav mladih raziskoval-
cev Poljanske doline in podelitev nagrad 
najboljšim v OŠ Poljane.

• 26. maj: S podžupanom Tomažem Pin-
tarjem na srečanju županov in podžupanov 
Zlati kamen na Brdu, kjer je župan opozoril 
na neenakomeren razvoj Slovenije glede na 
naravno lego in danosti. 

• 26. maj: Sestanek na Zavodu za gozdove v 
Kranju glede možnosti gradnje apartmajskega 
naselja v gozdu nad dvorcem na Visokem.

• 28. maj: Ogled gradbišča športnega 
igrišča na Sovodnju po deževni noči in 
dežuranju domačih gasilcev.

Izbor: T. D.

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla 
sredi julija. Vaše prispevke pričakujemo najkasneje 

do 1. julija 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 sezname prireditev, ki jih 
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 

datumu, ne bo mogoče objaviti!

Župan je za vaša vprašanja, predloge in mnenja dosegljiv vsak torek in sredo. V času uradnih 
ur ga lahko pokličete po telefonu oziroma ga obiščete na sedežu občine. Obisk najavite pri tajnici 
na telefonsko številko 04/51-831-00 in povej-
te, približno koliko časa boste potrebovali, da 
boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram 
ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje 
in prosi za razumevanje. 

Milan Čadež ima tudi poslansko pisarno. Za 
tovrstna vprašanja je dosegljiv ob ponedeljkih v 
poslanski pisarni in na mobilni številki.     M. B.

Mednarodna tekma za mlade do 17 let je prva 
tovrstna v Sloveniji in je priključena 6. WMRA 
International Youth Challenge. Predsednik 
častnega organizacijskega odbora je dr. Pavel 
Gantar, predsednik Državnega zbora, na njej 
pa bo nastopilo tudi 12 slovenskih mladink in 
mladincev. Poleg tekmovalcev na osrednji medn-
arodni tekmi se bodo imeli možnost v gorskem 
teku na tekmi lokalnega značaja preizkusiti tudi 
vsi drugi dečki in deklice, rojeni med letoma 
1996 in 2005. Dolžine prog so prilagojene sta-
rosti, od enega malega do enega velikega kroga 
oziroma od 0,35 do 2,4 kilometra. 

Lokalna tekma se bo začela v soboto, 25. ju-
nija, ob 9. uri in zaključila ob 11. uri, ko se bodo 
po progi podali gorski tekači WMRA tekme, ki 
je namenjena izključno mlajšim mladinkam in 
mladincem, rojenim med letoma 1994 in 1995. 
Mladinke bodo morale preteči 3,6 kilometra 
dolgo progo, medtem ko bo tista, namen-
jena mladincem, kilometer daljša. Proge bodo 
speljane po travnikih na vzpetini nad osnovno 
šolo Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Start in cilj 
bo za vse kategorije pri zdravstvenem domu. 
Mednarodni tekmi bosta potekali po pravilih 
Mednarodne zveze za gorske teke. 

Prijave za lokalni tek se bodo sprejemale v 
petek, 24. junija popoldne v sprejemni pisarni 
v pritličju občinske stavbe oz. na dan tekmo-
vanja v štartno ciljnem prostoru med 7:30 in 
8:30. Prijavnine za udeležbo na tekmovanjih 
ni. Tekmovalci pa se, ne glede na vrsto tekme, 
na kateri bodo nastopili, priporočajo za bučno 
navijanje in spodbujanje ob progi.

Otvoritev že dan prej
Otvoritev tekmovanja bo dan pred tekmo-

vanjem, 24. junija, ob 19. uri na vaškem trgu 
v Gorenji vasi. Tekmovalce bodo pozdravili 
župan Milan Čadež, predsednik Atletske zveze 
Slovenije dr. Peter Kukovica in predsednik 
Mednarodne zveze za gorske teke WMRA 
Bruno Gozzelino. Program bodo s svojimi 
nastopi obogatili harmonikarica Anja Koračin, 
Otroška folklorna skupina Zala, Plesna skupina 
Step in Pihalna godba Alpina Žiri. 

Zaključek tekmovanja bo 25. junija ob 13. 
uri z razglasitvijo rezultatov na štartno-ciljnem 
prostoru pri zdravstvenem domu. Prvi trije bodo 
prejeli spominske medalje, zmagovalci v vsaki 
kategoriji pokal, vsi tekmovalci pa spominsko 
majico. 

Ker je gostitev tovrstnega tekmovanja tudi 
odlična priložnost za promocijo, se bodo na 
prizorišču tekmovanja na stojnicah predstavili 
lokalni ponudniki izdelkov in dobrot, za glas-
beno vzdušje pa bo poskrbel ansambel Suha 
špaga. Omeniti velja tudi, da bodo vsi tekači in 
njihovi spremljevalci nastanjeni v naši občini, 
in sicer po kmečkih turizmih in pri ostalih 
ponudnikih prenočitvenih zmogljivosti. Pri 
organizaciji sodelujejo domača športna društva: 
ŠD Poljane, ŠDMH in ŠD Sv. Urban, k sodelo-
vanju pa so bila povabljena tudi vsa preostala 
društva v občini. Več informacij o tekmovanju 
in progi je objavljenih tudi na spletni strani 
www.iymrc2011-slo.si. 

Lidija Razložnik

Mednarodno tekmovanje v gorskih tekih za mladince

Prva tovrstna tekma  
bo v naši občini
Ob dnevu državnosti in ob 20-letnici samostojnosti Slovenije bo občina Gore-
nja vas - Poljane gostila Mednarodno tekmovanje v gorskih tekih za mladince. 
Udeležbo na tekmovanju je napovedalo 85 tekmovalcev, in sicer iz 12 ekip, ki 
prihajajo iz Škotske, Češke, Poljske, Nemčije, Walesa, Irske, Anglije, Rusije, 
Bolgarije, Italije, Turčije in Slovenije.

Stik z županom
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Fotografije, posnete v mesecu maju, so na naš 
naslov podblegaske.novice@gmail.com poslali 
štirje avtorji. Tokrat smo za objavo izbrali sliko 
Lucije Kavčič, ki je fotografirala pred 20 leti vsa-
jeno lipo in njeno prav toliko staro sestro Matejo 
Oblak. »Zanimiva se mi zdi primerjava, koliko 
sta obe 'dekleti' v tem času zrasli,« je napisala. Za 
poslane fotografije se zahvaljujemo tudi Denisu 
Bozovičarju, Minki Likar in Evi Malavašič.

Posnetke iz junija s kratkimi opisi pričakujemo 
do 2. julija. M. B.

Ivanka Oblak
»V teh dneh se po 

medijih veliko bere 
in sl iši  o obletnici 
najpomembnejšega do-
godka za državo in narod. 
Pred dvajsetimi leti so 
se uresničile »sanje« in 
Slovenci smo dobili novo sodobno državo. Če 
narod nima svoje države, je prikrajšan za odločanje 
o lastni poti v razvoj in je onemogočena sodobna 
vključenost v mednarodne odnose.

V ključnem obdobju so voditelji države uspešno 
odločali in pripravili pravne podlage za odločanje 
državljanov na volitvah, ko smo se enotno odločili, 
da hočemo živeti v svoji državi. Navdušenje in 
ponos je trajal le nekaj časa. Težko si je bilo takrat 
predstavljati, da se bodo poleg vseh novih pred-
nosti in priložnosti pojavile tudi nekatere pasti in 
ovire. Pričakovanja državljanov so bila, da bo že 
samo zaradi tega dejstva, da bomo sami odločali o 
svoji poti v razvoj in uspehe, dovolj, da nam bo v 
vseh pogledih bolje. Blaginja se bo zgodila sama 
po sebi, vsi se bomo dobro razumeli, oblastniki 
bodo modro odločali, država bo pripravila dober 
servis državljanom v zdravstvu, šolstvu, socialnih 
službah, informacijskih sistemih … 

V nekaterih državnih sistemih ugotavljamo, da 
gre po pričakovanjih, v nekaterih pa tudi ne. Kljub 
samostojnosti smo vpeti v mednarodne odnose 
in gospodarstva, ki niso vedno samo v pomoč in 
podporo našim zmožnostim za uresničenje idej. Vsi 
občutimo gospodarsko krizo, ki je posledica težav v 
svetovnem gospodarstvu. Dober izgovor za nekate-
re slabe sisteme so naše posebnosti in okoliščine, 
češ da smo majhen narod, naša zgodovina je 
posebna, smo mlada država. Toda to ne šteje, kadar 
se govori, na državnem ali širšem nivoju, o denarju, 
ki je sveta vladar. V vsakdanjih pogovorih radi 
kritiziramo druge. »Naša oblast« je slabo odločila, 
ne zna, noče, bi morala storiti to in to. Kdo je naša 
oblast? Samo dva milijona nas je in petkrat smo na 
volitvah lahko odločali o tem, komu zaupamo in 
verjamemo, da bo vladal bolje. Zelo preprosto je 
govoriti o nekom drugem in iskati krivce drugje, 
pogosto pa pozabimo na svoj prag, ki bi ga morali 
najprej počistiti. Udeležbe na volitvah so zelo slabe. 
Res, da so v nekaterih evropskih državah še slabše, 
vendar je to za nas zelo dobra priložnost, da pove-
mo, s čim se strinjamo in s čim ne.

Strinjam se s tistimi, ki trdijo, da je v osnovnih 
šolah premalo časa namenjenega za vsebine iz 
domovinske in državljanske vzgoje. Ne kaže pa 
računati, da šola edina lahko pripomore k dvigu 
narodne in državljanske zavesti, za katero trdim, 
da je prenizka. Mnogo težav in včasih tudi nasilja 
je povzročenega prav zaradi premalo znanj in 
veščin o življenju v skupnosti, o strpnosti, enakosti, 
spoštovanju in sprejemanju drug drugega. To pa 

je le nekaj moralnih vrednot, ki se oblikujejo v 
domačem okolju in smo za njihovo oblikovanje 
odgovorni starši.

Slovenci smo znani kot pridni in delovni ljudje, 
kar opazimo ob pogledu na lepe vasi in mesta. 
Osebni standard je visok, urejenost hiš, drugih 
stavb in okolice je zelo dobra. V mnogih statističnih 
kazalcih smo dobro umeščeni v nam primerljive 
države Evrope. Imamo pa še veliko priložnosti za 
izboljšanje. Vsi, ki v prihodnost gledamo z odprtimi 
očmi in z optimizmom, vsem slabostim navkljub 
najdemo tudi dobre in uspešne rezultate in kar 
nekaj jih je tudi v javnem sektorju. Najslabše se 
dogaja v naših medsebojnih odnosih, ker še vedno 
prepogosto delimo ljudi na »naše in vaše«. Kar 
precej lažje bi načrtovali in izvedli projekte, če bi to 
okoliščino potisnili na stran in združili moči v korist 
vseh občanov, državljanov. Omeniti želim tudi 
odnos do okolja (vode, odpadkov, virov energije), 
ki je preslab. Obnašamo se, kot da bo »nekdo« rešil 
probleme namesto nas. Vsak posameznik prispeva 
v to grenko in zaskrbljujočo pogačo svoj kos.

Nekaterih stvari se ne da rešiti le z denarjem. 
Življenje bi si olajšali z doslednejšim ravnanjem, 
če bi uresničevali pozitivne moralne vrednote, kot 
so poštenost, spoštovanje, pravičnost, sprejemanje 
drugih …, saj še vedno velja prav preprost rek: kar 
želiš, da bi drugi tebi storili, ti stori drugim.

Državotvornost niso samo ozemlje, meje, 
ustava ter državni simboli (himna, grb in zastava), 
ampak tudi zadovoljni državljani. Zadovoljstva ne 
povzročajo le politiki ali samo določene skupine, 
temveč prav vsak od nas. Zato se vključujmo v 
organe odločanja in izpolnjujmo volilno pravico, 
ki nam je omogočena.«

Tatjana Cankar
»Naša odgovornost ne 

sloni samo na sedanjosti, 
odgovorni smo za prihodnost 
nas samih. Preveč se oziramo 
na to, kaj imajo drugi in kaj 
vse bi mi lahko imeli, da bi 
si bili enakovredni. Včasih bi 
se lahko odpovedali sebi in bi 

pomagali tistim, ki so pomoči zelo potrebni, tistim, 
ki bi bili nasmeha ali toplega objema zelo veseli. 
Vendar ne smemo pozabiti nase in na stvari, ki so 
nam življenjsko potrebne. Premalo pomagamo 
drug drugemu, če že, pa pričakujemo povračilo 
oziroma plačilo.

Mladi bomo imeli v prihodnosti vedno manj 
možnosti zaposlitve. Potem pa se pokažejo še ostale 
negativne stvari. Kje bodo mladi pari, nezaposlena 
mati in oče z nedokončanim študijem dobili denar, 
da se bodo preživljali? Težko bo tako za tiste z 
dokončanim študijem, kot za tiste, ki jim to ne bo 
uspelo. V obeh primerih bo delovno mesto težko 
dobiti ali pa bo potrebno nanj dolgo čakati. Če bo 

sprejeta reforma o pokojninah, bo to še toliko teže. 
Mladi bodo vedno dalj časa čakali, da si bodo 

ustvarili družino. Iz desetletja v desetletje se krči 
družinski krog, koliko članske družine bomo imeli čez 
deset let? V nekaj desetletjih je velika verjetnost, da bo 
rodnost padla, saj si nihče ne želi imeti otrok, ki jih ne 
bo mogel preživljati. Zato so krivi država in zakoni, 
ki jih sprejemamo na tak ali drugačen način.

Že sedaj je veliko mladostnikov pod pritiskom, 
veliko je stresa in iz leta v leto je rezultat viden, 
vedno več samomorov. Veliko mladih ne pride do 
cilja, ki so si ga predstavljali in želeli. Želen cilj 
bodo dosegli le z veliko truda, veliko vloženega 
dela, veliko energije in najpomembneje: država 
bo morala zagotoviti boljše pogoje. 

Da je zaposlenost v Sloveniji vedno manjša, je 
veliko prispevala kriza. Pripeljala nas je do tega, da 
se delodajalci bojijo zaposlovati delavce za redni 
delovni čas, ker ne vedo, kako bo z delom. Delavci 
pa vsak dan zmajujejo z glavo, ker ne dobijo redne 
službe in s tem tudi ne rednih dohodkov, ki jih še 
kako potrebujejo. Svet se vrti samo okoli denarja, ki 
konec koncev res veliko pomeni, ampak še zmeraj 
ni vse. Da ne govorimo o politiki. Dan za dnem vali-
jo krivdo stečajnikov eden na drugega. Potiskajo 
sami sebe, nas in celotno državo v dolgove.

Konec koncev pa imamo veliko srečo, da 
živimo v mirnem okolju, nimamo večjih naravnih 
katastrof. Če pogledamo druge države, je naše 
versko prepričanje veliko boljše kot drugod. Ni 
pretiranega nasilja, večina otrok se lahko normalno 
šola. Lahko smo srečni, da živimo v Sloveniji.«

Foto meseca

Ob 20-letnici samostojnosti

Imamo še veliko možnosti za izboljšanje
Ob praznovanju 20. obletnice samostojnosti Slovenije smo za sodelovanje v 
obliki razmišljanja o minulih 20 letih prosili več ljudi iz naše občine, ki bi po 
našem mnenju lahko prispevali zanimive in raznolike poglede na dogajanja, 
spremembe in odnose, ki so zaznamovali ta čas. Našemu pozivu sta se odzvali 
Tatjana Cankar, ki se je rodila prav na dan nastanka naše države, in Ivanka 
Oblak, ki je že vrsto let aktivno vpeta v dogajanja v občini Gorenja vas - Poljane, 
med drugim tudi kot nekdanja ravnateljica in občinska svetnica.
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Štela je štiri leta, ko jim je pogorela hiša. 
Zgradili so novo. Družina je živela spodaj, v 
zgornjem nadstropju pa je začela delovati šola. 
Takrat so imeli sedem ali osem razredov. Ni ji 
bilo treba trgati čevljev po dolgih poteh ali hoditi 
bosa. Prej je le dober teden hodila v šolo v Gorenje 
Novake, potem pa po znanje v italijanskem jeziku 
v domačo hišo. Učenci med seboj niso smeli gov-
oriti slovensko, zato je bila raje tiho. Italijanščino 
je dobro obvladala, zdaj pa je že precej zbledela. 
Celih petnajst let je bila šola pod njihovo streho. 
Tudi z mamo je hodila, ki je kontrabantala. Čez 

mejo sta nosili češplje, moko, jajca. Italijanov so 
se privadili, po odpravljeni meji pa se jim je nekaj 
časa zdelo kar čudno.

V mladosti je služila, prvič pri daljnem kmetu, 
od koder se je vrnila že po dveh mesecih. V drugo 
je deset mesecev delala v gostilni v Cerknem. Na 
mali domači kmetiji je našla še največ zadovoljstva. 
Privaditi se je morala skromnejšim obrokom, kot 
jih je bila vajena v dolini. Večji del denarja, ki ga 
je prislužila, je dala mami za hrano. Ob nedeljah 
so mladi radi hodili okrog. Katarina se spomni 
partizanskih mitingov, ki so jih pripravljali v Lesk-
ovici. Preplesali so veliko noči. Tudi v gostilni Na 
Brd so včasih plesali ali pa odšli na prejo po hišah. 
Občasno je pomagala pri bližnjih kmetih, pozimi je 
klekljala, čeprav ne preveč rada. Te ročne spretnosti 
je pozneje v Krnicah kljub vsemu naučila tudi vse 
tri otroke. Pozimi so klekljali, da so potem kupili 
moko. Jeseni so prodali fižol, da so kupili belo 
moko in za večje praznike spekli potico.

K Rejčk v Krnice je prišla leta 1949. Čez nekaj 
mesecev je povila prvo hčer, čez leto še eno, sina pa 
kasneje. Poslopja so bila stara, skromna in le počasi 
so jih uspeli na novo zgraditi. Mnogo je bilo garan-
ja. Včasih je šla peš v Cerkno po vino z desetlitrsko 
steklenico. Polno je vso pot nazaj nesla pred seboj. 
Njeno življenje je bilo tudi nasploh zaznamovano s 

prenašanjem tovorov. V košu je nosila žito v mlin v 
Novake, travo s travnikov, poljske pridelke. Večino 
hrane so pridelali doma, tako da lačni niso bili. 
Spomni se, kako je bila kasneje dobra tista moka, 
ki so jo že lahko kupili. Z vozom so v Novake 
odpeljali krompir, za iztržek pa kupili nekaj sto 
kilogramov moke za več zimskih mesecev, ko 
poti niso bile prehodne. Nič posebnega se ji ni 
zdelo, če je iz novaške trgovine v košu prinesla 
dvajset, trideset kilogramov jestvin. Vse življenje 
je morala zelo delati. Še dobro se spominja, kako je 
pri svojih triinosemdesetih skupaj s sestro v enem 
dnevu oplela celo njivo krompirja. Delovnih navad 
kar ne more opustiti. V roke vzame srp in požanje 
kakšno travo ob hiši. Pred dnevi je presajala rože, 
da bodo cvetele na več krajih. Tu in tam odide v 
hlev in še kaj postori. Zgodi se, da jo potem boli 
v križu, a ko domačim malo potarna, je brž bolje. 
Čeprav še vedno vdene nit v šivanko, potoži samo 
nad nekoliko slabšim vidom. Posluša radio in gleda 
televizijo, je brez skrbi in se ima lepo. Domači ji 
postrežejo, kar potrebuje. Zjutraj in zvečer si skuha 
sama. Zadovoljna je, da dobiva pokojnino in da ji 
je bolje. Ob pogledu na fotografijo s šolskih dni pa 
se pohvali, da je od vseh štiridesetih še ena redkih 
živa. Ni verjela, da bo dočakala devetdeset let. 
Ob okroglih obletnicah ali pa, kadar je umrl kdo 
iz njene generacije, je razmišljala, da je mogoče 
zadnja. Vdova je štirinajst let. Ima sedem vnukov 
in štiri pravnuke. 

Milka Burnik

Naših 90

»Tako lepo kot sedaj se nisem imela še nikoli«
Katarina Rejc je bila nekoč doma na Lazah, tedaj v Kraljevini Italiji, onkraj 
rapalske meje. Bila je najstarejša, očeta pa je izgubila pri desetih letih. Druga 
vojna ji je vzela nekaj bratov. Eno sestro je izgubila v tragični nesreči, drugo 
še čisto majhno, eno še ima. 

Tekstopisci na plan
Občina Gorenja vas - Poljane vabi k sodelovanju 

tekstopisce, ki bi želeli svoj tekst videti tudi v odrski 
uprizoritvi, in sicer ob občinskem prazniku 23. 
novembra, ko je poleg slavnostne akademije tudi 
kratek igrani program. Vabljeni so vsi, ki imajo željo, 
dar in veselje do pisanja tekstov, ki obravnavajo 
aktualno problematiko, Poljance in Poljansko dolino, 
skratka vse, kar je povezano z ljudmi, kraji, običaji in 
tradicijo naše doline. Igrani program običajno traja 
približno 30 minut, kar obsega okoli devet tipkanih 
strani. Tekste je treba oddati v zaprti kuverti na naslov 
občine, s pripisom »Tekst za občinski praznik«, do 
1. septembra 2011. Prispele tekste bo pregledala 
strokovna komisija, izbrani tekst pa bo nagrajen. Za 
dodatne informacije lahko pokličete Marjeto Šifrar 
na telefonsko številko 04/51-83-120 ali pišete na 
e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si. L. R.

Fo
to

: M
ilk

a 
Bu

rn
ik

Vsi skupaj smo lahko ponosni, da našo občino 
od juga proti severu prečka najatraktivnejša vojaško-
zgodovinska gradbena dediščina iz obdobja pred 
drugo svetovno vojno, t. i. »Rupnikova linija«. Do 
2. svetovne vojne je bilo zgrajenih več sto bunkerjev-
utrdb, med njimi tudi trije podzemni obrambni bloki, 
t.j. Hlavče Njive, Hrastov grič in Goli Vrh.

Utrdbe so bile 70 let prepuščene zobu časa, dostopi 
do njih so se zarasli in so bili ves ta čas  odlagališče 
za najrazličnejše odpadke, o čemer sem se tudi sam 
prepričal. Po ekskurziji v letu 2006 na Češko, kjer smo 
imeli priložnost spoznati tamkajšnje urejene utrdbe, se 
je urejevanje pričelo tudi pri nas in prva je bila na vrsti 
utrdba na Hrastovem griču. Prostovoljci iz različnih 
društev, turistični vodniki, lastniki zemljišč in drugi 
smo še istega leta iz utrdbe izvlekli preko 50 m3 razne 
nesnage in drugega odloženega materiala. G. Eržen 
ima še vedno v bunkerju zajetje vode in imel ga je pred 
očiščevalnimi akcijami, verjetno pa je kakovost vode 
po čiščenju nesnage bistveno boljša. Na njegovo željo 
smo naročili drenažne cevi in gramoz ter skupaj uredili 
drenažo v glavnih rovih. Da bi preprečili vstop v utrdbo 
brez nadzora (kot je zapisal g. Eržen: s konji, kolesi, 
motorji, psi …), smo  izdelali vhodna vrata na dveh 
vhodih in na zgornjem vhodnem jašku iz njegovega 
gozda ter ograje ob stopniščnem jašku. Pred glavnim 
vhodom smo uredili in očistili dostop, postavili klopco 
in koš za odpadke. V lanskem letu smo k sodelovanju 

Prejeli smo

Odgovor na članek 
»Rupnikova linija Hrastov grič v očeh domačinov«

povabili tudi strokovnjaka, da bi skupaj rešili problem z 
vodo za g. Eržena. Pripravil je predlog ureditve, občina 
se je posvetovala še z izvajalcem, vendar smo projekt 
zaradi prevelikih želja zaenkrat ustavili.

Leta 2008 je soglasje Ministrstva za obrambo, ki 
je uradno razglašeni upravljavec utrdb, za uporabo 
opuščenih vojaških utrdb Rupnikove linje dobila 
tudi občina Gorenja vas - Poljane. Marca 2011 smo 
utrdbi na Golem Vrhu in Hrastovem griču razglasili 
za kulturni spomenik lokalnega pomena, da bomo za 
sredstva, namenjena za ureditev in oživitev utrdb, laže 
kandidirali na državnih in evropskih razpisih, saj je 
prav to nemalokrat pogoj za pridobitev nepovrat-
nih sredstev. Strokovne podlage in utemeljitev so 
pripravili na Zavodu za varstvo kulturne dediščine 
Ljubljana, ki so se z lastniki večkrat sestali in skušali 
poiskati kompromis. Zatrdim pa lahko, da bo lastnik z 
zemljiščem (gozdom), ki je v njegovi lasti, česar nihče 
ne oporeka, lahko upravljal tako kot do zdaj in brez 
omejitev, saj je to v odloku jasno zapisano!

Na občini Gorenja vas - Poljane se trudimo in 
želimo projekt nadaljevati skupaj, vendar smo sedaj 
aktivnosti na Hrastovem griču zaenkrat ustavili in 
pričeli z deli na objektu na Golem vrhu, kjer je lastnik 
zemljišča pokazal veliko pripravljenost za sodelovan-
je. Stalno spodbujamo interes po dopolnilni dejavnosti 
na kmetiji in zaslužku doma, saj obiskovalci povsod  
pogrešajo kaj posebnega, pristnega, domačega … 

Nekateri to že dobro znajo in to me veseli.
Na občini se z vsemi močmi trudimo narediti 

in promovirati atraktivno ponudbo. Nič ne bomo 
zahtevali od tega, najbolj pa bomo zadovoljni, če 
bomo z lastniki in najbližjimi dobro sodelovali in 
da bi prav Vi g. Eržen v tem primeru imeli kaj od 
tega in ostali domačini.

Milan Čadež, župan
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Na tradicionalnem družabnem srečanju 
umetnikov na sobotni večer je o simbolnem 
pomenu in upodobitvi ribe Faronike spregovoril 
Janez Jocif. Povedal je, da se na Gorenjskem 
pogosto pojavlja na freskah, ki jih je nas-
likal Jernej iz Loke ali pa so izšle iz njegove 
delavnice. Freske datirajo v čas popotresne 
obnove po letu 1511. 

Riba Faronika je v slovenski mitologiji 
pove zana z nastankom sveta. V začetku naj 
bi bila samo voda, v katero je Bog vrgel pest 
peska. Zrno je pristalo na ribinem hrbtu in 
tako je nastal svet. Če ta riba, ki ima nekakšen 
dvojni rep, pomiga z njim, nastane potres, če 
pa se obrne, nastane vesoljni potop in konec 
sveta. Poleg ribe so pogosto naslikani kentavri 
in druge pol človeške pol živalske figure, 
ki igrajo na instrumente. Med njimi so bili 
ljudski instrumenti, kot so dude in različne 
vrste piščali. Nekatere med njimi (dude, por-
tativ, lajno, oprekelj, piščali) je predavatelj 
tudi predstavil in nanje zaigral. Z vokalistko 
Zvezdano Novakovič sta izvedla nekaj pesmi 
iz španskega srednjeveškega kodeksa Libre 
vermel (Rdeča knjiga), ki je nastal v 14. stoletju 
na gori Montserat v Španiji. Kot je zapisal Janez 
Jocif v knjigi Leto Faronike 1511–2011, 500. 
obletnica potresa v Škofji Loki, lahko glasbo 
uspešno uporabljamo za komunikacijo med 
različnimi sferami stvarnosti, umetnost pa je 
lahko bistvenega pomena za razumevanje in 
ohranjanje ravnovesij v stvarstvu. 

V nedeljo, na dan odprtih vrat, je bil možen 
ogled razstave ustvarjenih umetniških del, nas-
talih na koloniji. Razstava bo še julija na ogled 
v Mali Groharjevi galeriji v Škofji Loki. 

Tadeja Šubic

Lansko leto so bili uspešni na državnem 
tekmovanju starodobnikov. Predsednik društva 
Edo Dolenc je že šestič postal državni prvak v 
kategoriji motor s prikolico s sopotnikom Silvom 
Habatom. Tudi Darko Skibin, sicer član društva, 
doma iz Sežane, je v dirki solo motorjev s 570 
cm3 motorjem postal državni prvak. 

Spomladi so se trije člani kluba že tretjič 
udeležili krožne dirke v kraju Stare mesto na 
Češkem. Krog je meril 4,5 kilometra, prevoziti 
pa so jih morali osem. Dirka šteje za državno 
prvenstvo, vendar so vabljeni tudi motociklisti 
iz drugih držav. Silvo je v solo dirki z motorjem 
500 cm3 zasedel tretje mesto, Edo in Silvo pa 
sta bila z motorjem s prikolico šesta.

Motoklub za člane Gorenjske zveze starodob-
nikov, v kateri delujejo štirje klubi, v Bitnjah pri-

reja družabno srečanje. Kot običajno na državni 
praznik 25. junija pa bo vsakoletni reli po naši 
občini. Avgusta načrtujejo pred avtoservisom 
Pustovrh v središču Gorenje vasi prvi sejem 
rabljenih motodelov in opreme. 

Leteči Kranjci so letos organizatorji turistične 
vožnje (relija) tekmovalnega značaja za gorenj-
ske klube iz Tržiča, Nakla, Kranja in seveda 
svojega kluba. Na poti bodo poleg uživanja v 
vožnji spoznavali znamenitosti in na kvizu poka-
zali svoje znanje o Sloveniji in njenih krajih. 

Člane društva poleg ljubezni do motorjev 
druži in povezuje tudi ljubezen do potovanj, 
raziskovanja krajev in narave. Tako se bo skupi-
na Letečih Kranjcev z novejšimi motorji letos 
podala na daljšo pot na Sicilijo in v Grčijo. 

Tadeja Šubic

Dvajset let norosti škofjeloškim 
skavtom še ni zadosti

Kakor v mnogih krajih tudi v naši občini delu-
jemo Slovenski katoliški skavti, ki smo pred krat-
kim praznovali 20 let skavtstva v Škofji Loki. 

Bilo je leto 1991. Slovenija je postala 
samostojna. Začelo se je novo obdobje. V 
Škofji Loki se je zbrala majhna skupina fantov. 
Njihova želja je bila ena – postati skavti. Najbrž 
si nihče od njih ni mislil, da bo čez 20 let v Škofji 
Loki eden največjih slovenskih stegov.

Od 13. do 15. maja 2011 smo se skavti 
zbrali v Škofji Loki, da bi na Kamnitniku in 
okolici proslavili to lepo obletnico. V petek je 
pri sveti maši med skavte pristopilo nekaj novih 
članov, v soboto smo imeli celodnevno orien-
tacijo po okoliških hribih, v nedeljo pa je sledilo 
najpomembnejše. Skupaj s starši smo slavno-
stno odprli nov skavtski dom na Kamnitniku, ki 
je nastal iz prenovljenega skladišča smodnika 
v objektu nekdanje vojašnice v Škofji Loki. Od 
sedaj bomo imeli še en prostor, kjer bomo med 
mlade širili skavtski način življenja. 

Lucija Bogataj

Leteči Kranjci

Pripravljajo prvi sejem 
rabljenih delov in opreme
Klub starodobnih motociklov Leteči Kranjci tudi letos načrtuje številne aktivnosti 
ter udeležbo na slovenskih in tujih motociklističnih tekmah. Letos bodo prvič 
organizirali tudi sejem rabljenih delov in opreme. 

Kolonija Iveta Šubica

Vse v znamenju ribe Faronike
V Poljanah je zadnji vikend v maju že štirinajstič zapored potekala likovna kolo-
nija Iveta Šubica, ki jo je pripravilo Združenje umetnikov Škofja Loka. Umetniki 
so ustvarjali v Štefanovi hiši, letošnja tema pa je bila riba Faronika.

Na koloniji so sodelovali člani Združenja umetnikov 
Škofja Loka: Matej Bizovičar, Rado Dagarin, Barbara 
Demšar, Tina Dobrajc, Boge Dimovski, Mito Gegič, 

Barbara Kastelec, Tomaž Lunder, Boris Oblak, Marjan 
Prevodnik, Simon Mlakar, Agata Pavlovec, Andrej 

Perko, Janez Plestenjak, Petra Plestenjak Podlogar, 
Matej Plestenjak, Martina Štirn, Maja Šubic in Jasna 

Vastl ter gostje Irena Romih, Cveto Zlate, Miha Perčič, 
Ryuzo Fukuhara, Iskra Beličanska in Vladimir Leben.

Rado Dagarin in njegova barvita riba Faronika
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No, pa jo imamo pod streho – okroglo 
obletnico Kluba študentov Poljanske doline 
(KŠPD), saj je naše stanovsko združenje do-
polnilo 40 let. Praznovali smo na igrišču pred 
Osnovno šolo Ivana Tavčarja. Sedanji člani, 
stare bajte, podmladek in seveda kopica ostalih, 
z radovedneži na čelu. Malo smo pošportali, 
malo smo se okrepčali, poslušali glasbo dveh 
domačih glasbenih skupin – Red Pillow in 
Štedientov, oči pa smo si spočili na članicah 
plesne skupine Step. »Tastari študentje« so v 
nogometu pokazali, da še niso za staro šaro in 
da tudi pri pijači niso od muh.

Seveda ni manjkala niti rojstnodnevna torta. 
In kot se za športne navdušence in klubovce 
spodobi, smo si za zaključek skupno ogledali še 
najpomembnejšo nogometno tekmo sezone.

Dan je, ob vseh dogodkih, minil hitro. Organiza-
torji pa smo lahko s ponosom pogledali na opravlje-

no delo, saj ocen-
jujemo, da se je 
med prireditvijo 
zvrstilo preko 
200 udeležencev, 
kar pa za naš kraj 
sploh ni malo. 
KŠPD – gremo 
proti Abrahamu!

KŠPD

KŠPD

Obeležili 40 let delovanja 
kluba študentov
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Srečanje Janezov in Praznik koscev
TD Sovodenj vabi 17. julija na srečanje Janezov in Praznik koscev v 

Novo Oselico. Ob 13.30 uri bodo med Janezi in podobno imenovanimi 
izbrali najstarejšega, najmlajšega in najlažjega polnoletnega Janeza. V 
nadaljevanju bo moč videti različna stara opravila, povezana z lesom. Kosci 
in grabljice se bodo pomerili v ročni košnji in grabljenju. Kulturno dogajanje 
bo popestril igrani prizor, za plesno glasbo pa bo poskrbel Ansambel Saša 
Avsenika.                                                                                                  M. Bu.

Pohod ob rapalski meji
TD Sovodenj vabi 26. junija na pohod ob rapalski meji. Odhod bo ob 11. 

uri izpred gasilskega doma na Sovodnju. Pot bo pohodnike peljala v Laniše na 
Rupe, od tam v Podosojnško grapo in do mejnika 36 med Cerkljanskim Vrhom 
in Novo Oselico. Na poti si bo moč ogledati igrane prizore in razlago, pri mejniku 
pa bo nagovor Berte Golob in sveta maša z vojaškim in domačim župnikom. 
Približno ob 15. uri bodo pohodnike pod lipama v Novi Oselici pričakali har-
monikarji in duo Bakalina. Za pohod so priporočljivi pohodni čevlji in palice. V 
primeru dežja pohod odpade.                                                                   M. Bu.

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 50. in 
60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za dele območja urejanja GRV 20 – 4 Gorenja vas
I.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni 
osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območja 

urejanja GRV 20 – 4Gorenja vas.
II.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem času 

občinske uprave.
Javna razgrnitev bo trajala od ponedeljka, 4. julija, do vključno petka, 5. avgusta 2011.

III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo 7. julija ob 18. uri na 

sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.
IV.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine posredujejo pisne 
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za dele območja urejanja GRV 20 – 4 Gorenja vas ali 
pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
V.

To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu, na oglasni deski Občine Gorenja 
vas - Poljane, v glasilu občine Podblegaške novice in na radiu Sora.

Milan Čadež, župan

Loka se bo vrnila v srednji vek
Konec junija bo v Škofji Loki potekal Historial Škofja Loka 2011. Osrednji 

dogo dek bo 25. junija, ko bo tra dicionalni sobotni semenj na Mestnem trgu s 
starimi domačimi obrtmi in spremljevalnim programom poskrbel za druženje 
v slogu rokodelske tradicije, historičnih plesov, otroških igrarij, rokodelnic in 
pravljic ter kulinaričnih dobrot tistega časa. Meščani in nastopajoči se bodo odeli 
v starodavna oblačila in se podali po ulicah starega mestnega jedra ter sprejeli 
freisinškega škofa. Popoldansko dogajanje na grajskem vrtu Škofjeloškega gradu 
bo namenjeno družinam in otrokom. Zvrstile se bodo številne rokodelnice in 
igrarije, dan pa se bo zaključil z večernim koncertom v okviru Festivala historične 
glasbe Musica Locopolitana. 

Dan kasneje, 26. junija, bo med 15. in 18. uro v Nacetovi hiši moč doživeti 
življenje kmečke družine od 18. stoletja. Na velikem vrtu pred hišo se bodo otroci 
pri lončarju spoznali s srednjeveško keramiko ter se preizkusili v lokostrelstvu. 
Večer se bo zaključil v duhu festivala historične glasbe in predstavo Coprniška 
krvava rihta v Loki na Loškem gradu ob 20.30 uri. 

27. in 28. junij bosta minila v znamenju posveta ob 500-letnici potresa, na 
temo »Leto ribe Faronike« in festivala Musica Locopolitana.

V okviru prireditve Historial, ki je nasledil Venerino pot, se bo Škofja Loka vrnila 
v svojo bogato preteklost, zato 25. junija RAS vabi vse tiste, ki imajo srednjeveška 
oblačila, da se pridružijo na promenadi po ulicah in trgih starega mestnega jedra 
ter prispevajo k utripu celotnega mesta Škofja Loka. 

Prijave in dodatne informacije so možne na RAS.                        L. R. 

Kam junija in julija?
• 23. junij ob 19. uri: Maša za domovino v cerkvi Sv. Martina 

v Polja nah, ob 20.30 uri se začne kulturni program s podelitvijo 
priznanj KS Poljane ob lipi samostojnosti, kresovanje in veselo 
druženje. Organizira KS Poljane.

• 24. junij ob 19. uri: Slavnostno odprtje mednarodnega tekmo-
vanja v gorskih tekih za mladince, na vaškem trgu v Gorenji vasi.

• 24. junij: Pohod in kolesarjenje do vseh podružničnih cerkva 
poljanske fare. Ob 7. uri odhod za pohodnike izpred gostilne Na Vidmu, 
ob 8. uri pa za kolesarje. 

• 24. junij ob 19. uri: Maša za domovino v župnijski Cerkvi Trata 
– Gorenja vas.

• 24. junij ob 19.30 uri: Maša za domovino v cerkvi Sv. Janeza 
Nepomuka v Novi Oselici, prireditev s kulturnim in zabavnim pro-
gramom. Organizira KS Sovodenj.

• 24. junij ob 22.30 uri: Žur s skupino Rok´ n´ Band na Kalarjevem 
travniku. Organizira PGD Gorenja vas.

• 25. junij ob 9. uri: Mednarodna tekma v gorskih tekih za mladino 
v Gorenji vasi.

• 25. junij ob 10. uri: Turnir v košarki za trojke na igrišču Trebija. 
Informacije in prijave pri Urbanu Jezeršku na telefonski številki 040/590-
983 ali pri Jerneju Jezeršku na telefonski številki 041/933-347. Organizira 
ŠD Sovodenj.

• 25. junij ob 19. uri: Velika gasilska veselica z ansamblom Saša 
Avsenika na Kalarjevem travniku. Organizira PGD Gorenja vas. 

• 25. junij ob 20. uri: Kratek kulturni program s pogostitvijo ob 
dnevu državnosti na vaškem trgu v Gorenji vasi. Slavnostni govornik 
bo podžupan Tomaž Pintar. Organizira KS Gorenja vas.

• 26. junij ob 6. uri: Pohod na Črno prst. Odhod izpred avtobusne 
postaje v Gorenji vasi. Informacije in prijave pri vodniku Matjažu Mraku 
na telefonski številki 031/891-762. Organizira PD Gorenja vas. 

• 26. junij ob 17. uri: Gasilska veselica z ansamblom Pepelnjak in 
srečelovom. Organizira PGD Javorje.

• 2. julij dopoldan: Prikaz uporabe samovarovalnih kompletov pri 
hoji v visokogorju pri zavetišču na Jelencih. Vsa potrebna oprema bo 
na voljo na Jelencih. Organizirajo vodniki PD Gorenja vas.

• 2. julij: Dan športa in zabave pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Organizira Klub Mladinska.

• 2. julij ob 13. uri: Meddruštveno srečanje upokojencev na Starem 
vrhu. Organizira DU za Poljansko dolino. 

• 2. julij ob 21. uri: Gasilska veselica s skupino Malibu. Organizira 
PGD Sovodenj.

• 3. julij ob 17. uri: Gasilska veselica z ansamblom Novi spomini. 
Organizira PGD Sovodenj.

• 6. julij od 7. do 13. ure: Krvodajalska akcija v OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.

• 9. julij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 
na vaškem trgu v Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 10. julij: Pohod na Veliko Bavho/Monte Robon. Informacije in 
prijave pri vodniku Dragu Trčku na telefonski številki 031/364-859. 
Organizira PD Gorenja vas.

• 16. julij ob 10. uri: 11. Kolesarska dirka na Stari vrh. Prijave so 
možne na dan tekmovanja od 8. do 9.45 ure. Informacije in prijave pri 
Andreju Dolencu na telefonski številki 031/316-681 ali Alešu Hrenu na 
telefonski številki 041/255-681. Organizira ŠD Poljane.

• 17. julij ob 16. uri: Veselica s skupino Čuki na Šupcovem travniku. 
Organizira ŠDMH.

• 21. julij: Kopalni izlet. Organizira DU za Poljansko dolino.
• 24. julij: Pohod na Lučki dedec. Odhod izpred avtobusne postaje v 

Gorenji vasi. Informacije in prijave pri Dragu Trčku na telefonski številki 
031/364-859. Organizira PD Gorenja vas.

• 26. in 27. julij: Pohod na Pohorje. Informacije in prijave pri 
Pavletu Čadežu na telefonski številki 04/51-07-720 ali na 030/692-155. 
Organizira Upokojenska sekcija PD Gorenja vas. 
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Na Osnovni šoli Poljane je potekal Eko – Unesco dan, kjer smo se 
spomnili na mednarodni dan zdravja (7. april) in ga povezali s pomenom 
vode za zdravje. Učence 1. in 2. razreda je obiskal ribič Rok Kržišnik in 
jim pokazal ribiško opremo ter jih podučil o osnovah ribolova. 3. razred 
je imel delavnico z višjo medicinsko sestro, ki jim je povedala nekaj o 
pomenu zadostne količine vode za naše telo in zdravje. V 4. razredu pa 
so pod vodstvom razredničarke izdelali poučen in zanimiv plakat »Kako 
varčevati z vodo?«.

Učenci predmetne stopnje od 6. do 9. razreda so bili razdeljeni po 
tematskih delavnicah, in sicer so imeli na voljo športno delavnico, kjer so 
preizkusili svoje sposobnosti pri aerobiki, druga skupina pa se je ukvarjala 
predvsem z vodnimi športi. Na zdravstveni delavnici so se seznanili s 
pomenom sprostitvenih tehnik in tehnike pravilnega dihanja, na multi-
medijski delavnici so raziskovali spletne strani, povezane z zdravjem, in 
pripravili tabelsko sliko na šolskem hodniku. Na gospodinjski delavnici 
so učenci pripravljali zdrave naravne napitke, prigrizke in pecivo, ki smo 
ga po končanih delavnicah lahko poskusili tudi vsi ostali. Zelo zanimivo 
je bilo tudi na literarni delavnici kreativnega pisanja, kjer so učenci 
ustvarjali na temo ljudskega izročila in vode, pri likovni delavnici pa so 
ustvarjali izdelke iz lesa. Vse skupaj smo spremljali tudi pri novinarski 
delavnici in zabeležili ter dokumentirali celotno dogajanje na šoli. 

Teja Podgrajšek

Izšlo je šolsko glasilo Med gorami. Letos prinaša intervjuje, opise, dogodke, 
fotografije in risbe učencev na temo športa, saj ŠD Blegoš praznuje 40-let-
nico delovanja. Časopis je dobila vsaka družina, ki ima otroka na matični ali 
podružnični šoli. 

Tretješolci so izvedli naravoslovni dan na kmetiji Pr  ́Mrak v Žirovskem Vrhu, 
kjer so pekli kruh. Na majsko eko soboto so delali vetromere in vodna kolesa 
iz odpadnih in eko materialov. Na poučni in zanimivi ekskurziji po Gorenj ski 
so obiskali grad Kamen, na letališču v Lescah pa opazovali trening padalcev. 
Spoznali so Prešernovo rojstno hišo v Vrbi in Kovaški muzej v Kropi. 

Drugošolci matične in obeh podružničnih šol so se mudili v Arboretumu 
Volčji Potok. Na vsakem koraku je bilo kaj zanimivega – od vodnih in obvodnih 
živali in rastlin pa vse do velikih dinozavrov in igral. 

Na gorenjskem prvenstvu v atletiki za mlajše dečke je Jaka Osredkar v 
teku na 300 m v Kranju osvojil tretje mesto. Med starejšimi dečki je v skoku v 
daljino Štefan Osredkar priskakal prvo mesto. V štafeti 4 x 100 m pa so Marko 
Klemenčič, Klemen Demšar, Štefan Osredkar in Jure Pustovrh dosegli tretje 
mesto.

Na državnem prvenstvu v atletiki, ki je potekalo v Mariboru, je Jaka Osredkar 
zasedel deveto mesto, Štefan Osredkar pa 11. Na državnem ekipnem prvenstvu 
v badmintonu so se na tretje mesto uvrstili Marko Klemenčič, Žan Lavrič, Tadej 
Pustavrh, Dunja Pustavrh, Helena Miklavčič in Barbara Klemenčič.

Milka Burnik

Obstajajo številne teorije o naravi in namenu 
igre. Igra je priprava na življenje, dejavnost za 
zabavo, otrok preizkuša in se na ta način uči in 
vzgaja. Igra je sproščeno, spontano pogosto s 
pravili in predpisi omejeno ustvarjanje in gibanje 
otroka. Pomembno je, da izhaja iz njega in ni 
pobuda staršev ali vzgojiteljev. Oni le pomagajo, 
omogočijo in olajšajo početje stvari, da se otrok 
lahko uči in zabava. 

Najbolj bolijo ušesa, kadar otroci rečejo – joj, 
kašen dolgčas, kaj naj pa delam? To pomeni, da ima-
jo na pretek časa, ki si ga morajo sami organizirati, 
kar pa je v današnjem času težko. Otroci so navajeni 
neprestanega usmerjanja, saj imajo prostega časa, s 
katerim lahko sami razpolagajo, zelo malo. 

Vsi otroci pričnejo z raziskovanjem sveta na 
podoben način. Dojenček se giblje okrog, opa-
zuje svet okrog sebe, začuti z ustnicami, z rokami, 
si ogleduje vse, kar se premika in je pisanih barv. V 
vsakem obdobju napreduje glede na starostno stopnjo. 
Naloga staršev je, da ga vzpodbudijo in pomagajo, 
kadar je to potrebno. V prvih letih otroštva staršem 
ni potrebno pretirano skrbeti, kako otroka zabavati, 
ga učiti se veseliti in raziskovati svet okrog sebe, kajti 
otrok je obdarjen z zavestjo, da je življenje igra in igra 
je osnova vsega gibanja okrog in okrog. 

Od treh do sedmih let nastopi čas domišljije. Vse je 
čarobno, izmišljeno, ustvarja si svoj svet, postavi se v 
vlogo princa, kraljice, je najmočnejši na svetu, skuha 
najbolj okusno juho iz regratovih cvetov, doma ima 
svojega konjička, v škatli je dom palčkov, z rjuhami in 
stoli postavi najmogočnejši grad … Pri nekaterih otro-
cih se ta čas domišljije zaključi prej, pri drugih kasneje 
in nekatere starše skrbi, ker se njihov otrok še vedno 
toliko igra, sosedov pa že računa in piše. V današnjem 
času je pritisk, da bi prej pričeli z abstraktnim učenjem, 

vedno močnejši. To ni dobro, ker abstraktno mišljenje 
sledi procesu domišljije in če prehitevamo njegov čas, 
ima otrok kasneje težave. Intelektualni, socialni in 
fizični razvoj zahtevajo svoj čas.  

Prelivanje naj bo dovoljeno 
Otroci veliko teže seštevajo  in odštevajo, če prej 

niso premikali kock, metali v vodo kamenčkov, šteli 
in razvrščali različnih predmetov, lovili listkov, met-
ali žoge, premikali čevljev, posode, podajali ščipalke 
in pri tem šteli in se hkrati pogovarjali o barvi in 
obliki. Vsaka igra je podlaga za abstraktno delo 
kasneje. Kaj nam je tega treba, smo se spraševale 
učiteljice po prevzemu novih načrtov pred leti, kjer 
so otroci morali prelivati vodo, nastavljati opeke na 
sneg v različnih položajih, se gugati in opazovati 
dolžino ročice in težo, hoditi s hoduljami in berglami. 
A kmalu smo ugotovile, da je vse podlaga za fiziko, 
ki pride na vrsto šele v prvih letnikih. 

Kdor se ni uspel določenih predstav naučiti skozi 
igro, ima pri delu v šoli pogosto težave. Najboljši 
primer je prelivanje vode in ugotavljanje decilitrov 
in litrov. Otroku moramo dovoliti radosti njegovega 
otroštva, seveda pa je potrebno postaviti meje. Po 
zaključku igre mora sam pospraviti, preliva lahko 
le v kopalnici, koplje lahko po določenem delu vrta, 
kamenčke sme metati samo v vodo, žoga se meče 
zunaj, čečka po zato pripravljenih podlagah. 

Otrok ne potrebuje  
neprestanega usmerjanja 

Otrok ne učimo pisati in računati predčasno in na 
silo, kajti za to je zadolžena šola, ki na prijazen ter 
tekoč način nauči vsakogar vsega, ko pride pravo raz-
vojno obdobje. Otroku napolnimo njegovo življenje 

s pravljicami, fantazijo, igrami in glasbo. Čim več 
časa naj si razporedi sam, naj si izmišlja razne igre 
na travniku s prijatelji, v dnevni sobi, pa tudi, če 
bo v celoti razmetana, naj opazuje naravo, posluša 
glasove narave. 

Občasno otrok rabi usmerjanje in vzpodbujanje, 
kar naprej pa tudi ne. Tisti otroci, ki so odvisni od 
usmerjanja staršev in vzgojiteljev, pogosto ne vedo, 
kaj bi počeli s sabo. Kadar imajo prosto igro, sedijo na 
robu razreda in opazujejo druge, se ne znajo vključiti 
v igro ali pa divjajo po prostoru. Doma so otroci 
usmerjeni in od kosila naprej se dogajajo aktivnosti: 
najprej je potrebno v glasbeno šolo, potem na košarko, 
plesne vaje, plezanje, hokej, obisk sorodnikov, obisk 
gledališča, kina, bazena. V šoli jih prav tako ne 
spustimo izpred oči. Ves dopoldanski čas je razporejen 
točno in odmori so namenjeni pripravi na naslednjo 
uro, med malico je učiteljica poleg, torej otroci so 
navajeni neprestanega nadzora in usmerjanja, ko so pa 
trenutek sami, se sprostitev razširi čez mejo dovoljene-
ga. Torej, zaupajmo jim in pustimo, da določen čas 
znajo zapolniti tudi sami. 

Jana Rojc

EKO – Unesco dan

Kaj voda pomeni za zdravje
Iz OŠ Ivana Tavčarja

Spoznavali so naravo in Slovenijo

Kotiček za starše

Najprej je treba premikati čevlje, šele potem računati
O igri lahko preberemo v različnih knjigah zelo veliko, si ogledamo na internetu, 
na TV, preberemo v časopisih, a več kot preberemo, manj vemo, kako pri igri 
usmerjati otroka ali ga pa ne usmerjati. Večkrat ko starši obiščejo seminarje o 
vzgoji in berejo, bolj so razdvojeni, kako je prav. 
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Prva majska sobota je bila hkrati tudi delovno-
športna za vse učence naše šole, ki so na ta dan 
obiskovali okoliške hribe in vršace ter uživali 
v lepotah Škofjeloškega ter Polhograjskega 
hribovja.

Planinski krožek OŠ Poljane in PŠ Javorje je v 
eni od majskih nedelj tudi nastopil na sklepni pri-
reditvi, ki so jo planinci imeli na Blegošu. S pesmijo 
so nastopili v družbi mladih javorskih igralcev Žana 
Pelipenka in Klemna Dolenca. 

Sedmošolci so si ogledali hotaveljsko podjetje 
Marmor, učenci 9. razreda pa so na astronom-
skem večeru pod mentorstvom Jureta Kumra in v 
sodelovanju z Astronomskim društvom Jesenice 
opazovali čuda in čare vesolja.

Učenci 4. razreda matične ter 4. in 5. razreda 
podružnične šole Javorje so obiskali Loški muzej 
s Škoparjevo hišo, osmošolci so dneve dejavnosti 
preživljali v CŠOD Vojsko, najmlajši pa so obiskali 
ljubljanski živalski vrt.

Ker je letošnje leto tudi leto prostovoljstva, smo 
na natečaj Prostovoljstvo Evrope v šoli z naše šole 
poslali zajeten kupček likovnih in literarnih del. Na 
nacionalni nivo so se uvrstili Marcel Šubic, Maja 
Ržen, Žan Potočnik, Žan Pelipenko, Renata Dolenc 
in Marija Možina. 

3. Juniorjev likovni eko natečaj nas je razve-
selil z uvrstitvijo Ajde Marolt iz 5. razreda ter 
Jakoba Petrovčiča in Jake Buha iz 6. razreda. 
Slednja sta za svoj izdelek prejela tudi nagrado 
– ogled vodene gozdne učne poti v pokljuških 
gozdovih in pogostitev.

Dadin likovni natečaj je s temo »Moj dom« k 
sodelovanju privabil učence 8. razredov in 9. b, ki so 
v likovne izdelke vnašali motive iz svojega domačega 
okolja. Izbrana dela so ustvarili: Matjaž Božnar, Da-
vid Demšar, Henrika Peternelj, Tadej Rudolf, Meta 
Gantar in Urban Krajnik. Likovno delo Jake Buha 
je bilo uvrščeno v ožji izbor natečaja Ledena doba, 
ki ga je pripravila OŠ Marije Vere iz Kamnika. V 
petek, 13. maja, je bila v Kamniku otvoritev razstave 
s podelitvijo priznanj. Čestitamo tudi mentoricama 
Mihaeli Žakelj Ogrin in Nini Trček.

Učenci 5. a ter učenci 4. in 5. razreda PŠ Javorje 
so bili v sklopu projekta spodbujanja bralne pis-
menosti Naša mala knjižnica prijetno presenečeni. 
Kot nagrada za detektivsko bralno dejavnost je k 
nam prišla pisateljica Majda Koren, ki je skupaj z 
učenci skuhala juhico pravljic in jih s svojo prisot-
nostjo še kanček bolj navdušila za branje.

Pod organizacijsko roko domačega učitelja 
športne vzgoje Janeza Poljanška smo pripravili 
občinsko prvenstvo Bicikl 2011. V letošnjem 
letu so na prvenstvu sodelovali tudi učenci PŠ 
Sovodenj, PŠ Lučine, PŠ Javorje, OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane. 42 sodelujočih 
kolesarskih navdušencev, starih od 10 do 14 let, ki 
imajo opravljen kolesarski izpit, se je preizkusilo 
najprej v znanju cestno-prometnih predpisov, nato 
so odpeljali vožnjo po središču Poljan in svoje 
spretnosti preizkusili še na kolesarskem poligonu. 
Med 4. in 5. razredi je bil najboljši Marcel Šubic, 
OŠ Poljane, drugo mesto je osvojil Nejc Jereb, 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, in tretje Matic 

Reberšek, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Med starejšimi udeleženci tekmovanja (6.–9. 

razred) je prvo mesto osvojila Eva Krek, OŠ Poljane, 
drugo mesto je pripadlo Matjažu Buhu, OŠ Poljane, 
tretji pa je bil Martin Polenšek, OŠ Poljane. Eva Krek 
se je kot zmagovalka občinskega prvenstva udeležila 
tudi državnega tekmovanja. Tekmovanje Bicikl 
2011 je potekalo pod pokroviteljstvom OŠ Poljane, 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Republike Slovenije in avtošole Praktikum.

Na naši šoli so se zbrali mladi raziskovalci, ki 
so svoja razmišljanja in raziskovanja združevali 
pod okriljem projekta Mladi raziskovalci za razvoj 
Poljanske doline. Mladi raziskovalci OŠ Žiri, OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas in domače osnovne 
šole Poljane so v družbi obeh županov, vseh treh 
ravnateljev ter župnika Jožeta Stržaja prisluhnili 
uvodnim pozdravom, nato pa še klavirskim melo-
dijam izpod prstov pianistk Lucije Bogataj in Kaje 
Slabe. Za prisrčen kulturni program, ki je rast in 
razvoj mladih raziskovalcev osvetlil na hudomušen 
način, je poskrbela šolska gledališka druščina pod 
vodstvom mentorice Nežke Gabrovec. Vrhunec 
prireditve je bila slavnostna podelitev priznanj vsem 
sodelujočim.

Mesec maj se je zaključil v luči zdravja. OŠ 
Poljane je gostila sklepno prireditev 28. tekmovanja 
za čiste in zdrave zobe. Udeležence so nagovo rili 
ravnateljica Metka Debeljak, podžupan občine 
Gorenja vas - Poljane Tomaž Pintar ter direktorica 
škofjeloškega Zdravstvenega doma dr. Sabina Di-
etner. Velika skupina »najboljših med najboljšimi« 
je prisluhnila melodijam malega harmonikarja iz 
PŠ Sovodenj ter budno spremljala plesne korake 
plesalk, ki svoje plesne urice preživljajo pod vod-
stvom mentorice Petre Slabe. Nagrade je najbolj 
vestnim podelila zobozdravnica Karlina Hribar 
ob pomoči Irene Gortnar in Jožice Rant. Uživali 
smo v predstavi o ljubezni in prijateljstvu, ki 
premagata vse tegobe sveta ter na koncu zaplesali 
copatkov ples.

Mateja Tušek

V letošnjem šolskem letu je Razvojna agencija 
Sora na območju LAS loškega pogorja izvajala 
projekt »Babica pripoveduje o zeliščih – Od ust do 
ust«. Projektu smo se pridružile tudi vzgojiteljice 
vrtca Zala in enote Dobrava ter nekaj učiteljic iz 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Obiskovale smo 
delavnice, kjer smo se poučile o vrstah zelišč, o 
tem, kako jih gojiti, kdaj in kako jih nabirati, kaj z 
njimi sploh narediti ter kako jih ponuditi otrokom, 
da jih bodo tudi jedli kot začimbe, pa tudi kot 
zdravilo. Tako je za šolo nastal zeliščni vrt, na 
katerem smo zbrali prek štirideset različnih vrst 
zelišč, ki smo jih dobili v okviru projekta, precej 
pa smo jih vzgojiteljice in učiteljice prinesle od 
doma. Skupaj z otroki smo ga zasadili, za zalivanje 
pa skrbijo otroci iz vrtca. Do poletja bo ob vsaki 
vrsti zelišča stal napis, da si bomo laže zapomnili 
njihova imena. Tako bomo lahko na ogled povabili 

tudi starše in vse, ki jih zelišča zanimajo.
V naslednjem šolskem letu bo na šoli deloval 

krožek, v okviru katerega bomo spoznavali 
zelišča, jih gojili in nabirali, pa tudi pripravili 
kakšno mazilo ali čaj.

Že to pomlad so učenci v oddelkih podaljšanega 
bivanja in otroci iz vrtca nabirali zelišča v naravi. 
Iz posušenih zelišč pripravljene čajne mešanice 
bomo ponudili tudi na bazarju, ki ga vsako leto 
organiziramo v dobrodelne namene. Nekaj čaja 
bomo seveda popili v šoli in v vrtcu.

Predvsem v vrtcu pa zelišča uporabijo tudi kot 
začimbe, vmešajo jih v namaze, iz njih delajo sirupe. 
Pogovarjajo se tudi o tem, kaj lahko s pomočjo 
zelišč pozdravimo. Že naše babice so vedele, kako 
dobra zdravilka in preprečevalka bolezni je narava. 
Prav je, da to znanje ohranimo in ga prenesemo tudi 
na naše otroke.

Zeliščni vrt

Že najmlajši so polni znanja o zeliščih

Iz OŠ Poljane

Srečali so se kolesarji vseh šol v občini
Konec pomladi je v zraku že predpočitniško vzdušje, a mu še ne pustimo zadihati 
s polnimi pljuči. Nacionalna preverjanja znanja, zaključevanje ocen, dnevi de-
javnosti in športne aktivnosti so zapolnjevali vsak delček majskega pomladnega 
doživljanja šolarjev in šolark.

Helena Gorjan
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Črni bezeg (Sambucus nigra) je grmovnica, 
ki zraste do šest metrov visoko. Do 30 cm široko 
deblo ima globoko brazdasto skorjo. Rastlina ni 
posebno okrasna, da bi jo morali imeti na vrtu, 
ima pa omamno dišeč vonj. Liste, cvetove in 
jagode nabiramo daleč stran od prometnega 
vrveža. Pogosto ga najdemo na gozdnih robo-
vih, v vlažnih gozdovih, ob potokih, na posekah, 
jasah, v živih mejah in blizu naselij v nižinah in 
gorskem pasu. Uspeva na globokih do srednje 
globokih, dokaj rodovitnih, peščenih ali na 
povsem ilovnatih tleh. Je pokazatelj z dušikom 
bogatih tal. Navadni bezeg je ena izmed rastlin, 
ki ponujajo hrano največ drobnim in majhnim 
živalim. Cvetove obletavajo čebele, čmrlji in 
hrošči. Na mladih poganjkih se redijo bezgove 
uši, na katerih se pasejo pikapolonice. Prava 
»mizica pogrni se« postane bezeg, ko na njem 
zorijo jagode. Obiskujejo ga številne ptičje 
vrste.

Nabiramo v košaro
Ko se pomlad prevesi v poletje, se bezgovi 

grmi bogato obložijo s cvetjem. Če po ničemer 
drugem, ljudje poznajo bezeg po cvetovih. 
Lahko bi ga zamenjali z divjim bezgom 
pri cvetenju, a nima tako prijetnega vonja, 
jagode divjega so živo rdeče. S košarami in 
škarjami obiskujemo grme po robovih gozdov 
in strižemo belo rumene kobule – v njih je 
združenih na desetine drobnih cvetov. Gospodi-
nje cvetje sušimo za čaj, ga cvremo in iz njega 
pripravljamo sirup in šabeso. Cvetove nabiramo 
na vrhuncu cvetenja. Izberemo sončen dan, ko 
sonce osuši roso in cvetje zadiši. Ne tlačimo ga 
v plastično vrečko, polagajmo ga v košaro ali 
v vrečko iz blaga. Kobule, ki jih ne porabimo 
svežih, damo takoj sušiti. V toplem in suhem 
prostoru jih tanko razprostremo po papirju 
in s škarjami porežemo debele zelene peclje. 
Posušeno cvetje, ki je na dotik krhko, skupaj s 
cvetnim prahom stresemo v posodo in zapremo 
do uporabe. Včasih postane cvetje črno. To se 
zgodi, če nismo nabirali na dan za cvet in nismo 
prav sušili.

Cvetovi, listi, jagode
Cvetovi pospešujejo izkašljevanje, 

pospešujejo krvni obtok in potenje, listi delu-
jejo diuretsko, na koži protivnetno, čaj iz cvetov 
je za lajšanje bronhitisa in infekcije dihalnih 
organov, čaj pomaga pri začetni pljučnici, hu-
dem nahodu, stiski pri dihanju, astmi pa tudi pri 
revmatičnih boleznih. Bezeg med drugim ura-
vnava nivo sladkorja v krvi. Cvetovi namočeni 
v lanenem olju zdravijo razpokano kožo. Pri 
pomanjkljivemu izločanju seča in zmanjšanem 

delovanju ledvic ter za odvajanje nakopičenih 
tekočin v telesu pa je zelo priporočljiv čaj iz 
bezgovih listov. Liste lahko uporabljamo kot 
antiseptični obkladek za rane in za odganjanje 
insektov. Zmečkane liste prevremo v mleku 
in ohlajeno položimo na opekline. Surovih 
bezgovih jagod ne jemo, ker vsebujejo škodljive 
snovi. Uživanje teh povzroči slabost, bruhanje, 
drisko, lahko pa tudi mrzlico. Bezgu naj se 
odpovedo nosečnice, saj lahko uživanje v večjih 
količinah povzroči splav. S pitjem čaja na tešče 
si očistimo kri. Vedno pijmo različne mešanice, 
kadar želimo zdraviti določeno bolezen, pa ne 
pretiravajmo z uživanjem čajev in tinktur več 
kot tri tedne. 

Sveži cvetovi so polni zdravilnih učinkovin, 
tako da se jih uporablja v različnih pripravkih. Iz 
njih lahko delamo sirupe, marmelade, lahko pa 
jih primešamo tudi v kruh, palačinke, biskvite 
ali pa jih ocvremo. Terjaka se ne kuha več, saj s 
kuhanjem uničimo vse vitamine in minerale. 

Če pripravljamo marmelado, moramo ja go-
de bezga kuhati najmanj 30 minut, da uničimo 
strupene učinkovine. 

Mi si že dolga leta gasimo pomladno žejo 
s šabeso. Za pripravo potrebujemo 6 velikih 
cvetov, 5 litrov vode, 1 deciliter vina (ali pol 
decilitra kisa – lahko jabolčnega ali vinskega), 
40 dag sladkorja in 2 bio limoni, narezani na 
kolobarje. Vse sestavine zmešamo in pustimo 
na toplem 24 ur. Nato precedimo, nalijemo v 
steklenice. Nam se zdi najboljša tretji dan. Zelo 
je okusna, če je na cvetovih več rumenega cvet-
nega prahu. Pogosto se mi naredi olje, za kar 
ugotavljam, da dodam preveč cvetov. 

Lahko pa se pripravi tudi bezgov sirup. Za 
pripravo potrebujemo 25 bezgovih cvetov, 3 
kilograme sladkorja, 3 litre vode in 10 deka-

gramov citronske kisline. Cvetove namočimo v 
vodo za 24 ur, nato precedimo in dodamo slad-
kor ter citronsko kislino, vse dobro premešamo 
in pustimo še 24 ur. Vmes mešamo, da se 
sladkor popolnoma stopi. Nato nalijemo v čiste 
steklenice, jih dobro zapremo in shranimo. Za 
boljši okus lahko odvzamemo en liter vode in 
v njej skuhamo močan hibiskusov čaj ali pa 
dodamo ribez. 

Recept za bezgovo marmelado: 0,5 kilogra-
ma bezgovih jagod grobo zmečkamo, kuhamo 
30 minut, dodamo narezane banane. Pokapamo 
z limoninim sokom in zavremo. Nato dodamo 
želirni in vanilijev sladkor ter med mešanjem 
kuhamo še pet minut. 

Lahko pa pripravimo tudi bezgov liker: 4 
lončke bezgovih jagod premešamo s paličnim 
mešalnikom in vremo 30 minut, zmešamo z 2 
lončkoma sladkorja ter pustimo stati eno uro. 
Nato dodamo 4 žlice limoninega soka, cimetove 
palčke in klinčke, 1 lonček prevrete vode in 3 
lončke žganja. Skrbno pokrijemo in pustimo 
stati v hladnem in temnem prostoru. Občasno 
kozarec dobro pretresemo. Po enem mesecu 
vsebino precedimo. Vsak dan pol šilca tega 
likerja prežene vsa prehladna obolenja. 

Jana Rojc

Julija že prvi vzpon za Pokal polanskih puklov
Pokal polanskih puklov je letošnja novost na 

področju športnega udejstvovanja, s katerim 
želijo ŠD Poljane, ŠD Sv. Urban, ŠD Špik in 
ŠDMH prispevati k promociji kolesarstva in Pol-
janske doline nasploh. Pričel se bo s kolesarsko 
dirko na Stari vrh, ki jo bo 16. julija organiziral 
ŠD Poljane. Sledi dirka na Javorč, ki bo pod or-
ganizacijsko roko ŠD Sv. Urban potekala 20. av-
gusta, teden dni kasneje, 27. avgusta pa ŠD Špik 
pripravlja kolesarski vzpon na Pasjo ravan. Pokal 
polanskih puklov se bo zaključil 18. septembra z 
vzponom na Blegoš, ki ga prireja ŠDMH.

Na pokal se ni potrebno prijaviti – velja oblika 
prijav, kot jo ima običajno posamezni organizator 
vzponov. Udeležba je brez dodatne štartnine; 
velja zgolj štartnina posameznega organizatorja. 
Udeleženci pokala bodo vsi, ki se bodo udeležili 
posamezne dirke in pri tem dobili točke, ki se 
bodo med seboj seštevale. Za točkovanje se 
bo uporabil t. i. smučarski sistem. Na vsakem 
vzponu bo točke pridobilo prvih 30 tekmovalcev 

v posamezni kategoriji. Prvi dobi 100 točk, drugi 
80 … V primeru, da bo na posameznem vzponu 
v posamezni kategoriji pet ali manj tekmovalcev, 
se bodo za to kategorijo na omenjenem vzponu 
podelile polovične točke. Ženske se bodo lahko 
pomerile v dveh kategorijah, in sicer do 30 in 
nad 30 let. Moški pa v kategoriji do 30 let, od 31 
do 40 let, od 41 do 50 in nad 50 let. Kriteriji za 
končno razvrstitev pokala (v primeru enakega 
števila točk) so naslednji: število osvojenih točk, 
število štartov v pokalu, število boljših uvrstitev 
in žreb.

Na vsaki tekmi bo prvi v kategoriji dobil maji-
co zmagovalca kategorije ne glede na trenutno 
skupno uvrstitev v pokalu. Na zadnjem vzponu 
pa bodo prvi trije v vsaki kategoriji prejeli pokal 
in praktične nagrade. Več informacij o pokalu 
in posameznih vzponih lahko dobite tudi pri 
navedenih društvih.

Lidija Razložnik

Domača lekarna

Vsestransko uporaben črni bezeg
Težko je napisati kratek članek o tako opevani in zdravilni rastlini. Včasih tako 
cenjeni, da so imeli grm ob vsaki kmečki hiši. Menda je dom varoval pred strelo in 
zlemi duhovi. Z bezgovimi vejami z listi so konjeniki preganjali nadležne muhe.

Vprašanja o zeliščih lahko pošljete na naslov: 
podblegaske.novice@gmail.com, mi pa bomo 

poskušali poiskati odgovore nanje. 

Bezgovi grmi se konec pomladi bogato obložijo 
z belimi cvetovi.
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Končano prvo leto 
košarkarske šole

Končala se je prva sezona košarkarske 
šole, ki je potekala v Gorenji vasi. Kljub le 
trimesečnemu druženju so se učenci razredne 
stopnje zelo navdušili nad tovrstno šolo. Na 
košarkarskih uricah so sodelovali tako deklice 
kot dečki stari med 6 in 10 let. Razdeljeni v tri 
skupine so spoznavali osnove iger z žogo in 
skozi številne igrice doživeli veliko zanimivih 
trenutkov. Medtem ko so se najmlajši veliko 
igrali, so se starejši udeleženci že učili novih 
elementov, ki so sestavni del male košarke.

Ob zaključku so udeleženci prejeli priznanja 
za sodelovanje, ki jih bodo lahko sami še 
polepšali z barvanjem. Vseh 57 prijavljenih 
otrok je obljubilo, da se bodo tudi jeseni, ko 
se prične nova sezona košarkarske šole, vrnili 
pod obroče ter k vadbi povabili še več svojih 
prijateljev. Najbolj zanimivi utrinki iz zadnjega 
treninga so na ogled na facebook strani KK 
Gorenja vas v rubriki »galerija slik«.

Jaka Trček

Obisk je bil verjetno zato nekoliko manjši, kljub 
temu pa se je zbralo zavidljivih 197 tekačev iz vse 
Slovenije, predvsem iz Gorenjske. Tekmovanje 
namreč že vrsto let poleg občinskega prvenstva 
šteje tudi za Gorenjski pokal v rekreativnih tekih.

Najmlajši tekači, razdeljeni v 10 starostnih 
kategorij, so se pomerili na sebi primernih progah v 
okolici dvorca Visoko, medtem ko so se tekačice in 
tekači v članskih kategorijah podali na 9,5 kilometra 
dolgo progo do Žabje vasi in nazaj.

Konkurenca pri članih je bila letos izjemno ka-
kovostna. Po napovedih je bil izboljšan tudi moški 
rekord proge, ki ga je lani postavil Tone Kosmač. 
Nov rekord sedaj znaša 31:04, njegov lastnik pa je 
član domačega ŠD Poljane Peter Oblak iz Dolenje 

Dobrave. Oblak, ki sicer vodi treninge tekaške 
sekcije v Poljanah, je Kosmačev čas izboljšal za 
kar 24 sekund.

Pri dekletih je absolutna zmagovalka postala 
Erika Melihen iz Kranjske Gore, s časom 39:34.

Tekmovanje je štelo tudi za občinsko prven-
stvo, prvaki po posameznih kategorijah pa so 
postali: Ana Marolt, Žiga Podrekar, Eva Krek, Aljaž 
Dolenec, Tina Ržek, Matej Oblak, Jernej Dolenec 
in Anže Čadež v otroških kategorijah ter Marjeta 
Čadež, Peter Oblak in Matjaž Bohinc v članskih 
kategorijah.

Prireditev je na povabilo organizatorja obiskal 
odličen športnik, ultra triatlonec in velik dobrodelnež 
Matej Markovič, ki prav zdaj s svojim projektom 
''Never Give Up'' teče 10 maratonov v 10 dneh 
in zbira donacije za socialno ogrožene in bolne 
otroke. Člani ŠD Poljane smo v ta namen zbrali 
200 evrov in jih donirali omenjenemu projektu ter 
pokazali, da nam ni vseeno za sočloveka v stiski. 
Markovič je v zahvalo vsem trem prvouvrščenim 
v otroških kategorijah podaril zapestnice z napisom 
Never Give up.

Visoški tek je v 13 letih svojega obstoja pre-
rasel v odmevno in privlačno tekmovanje, ki je 
organizacijsko vedno bolj zahtevno. Žalosti nas, 
da Tavčarjev dvorec in okolica vseskozi propa-
data, da ni primerne infrastrukture za organizacijo 
prireditve, predvsem pa, da ni videti luči na koncu 
predora. 

Visoški tek seveda živi in bo živel naprej. Leto, 
ki je pred nami, pa bo tudi leto iskanja nove lokacije 
prireditvenega prostora za 14. izvedbo tega lepega 
tekmovanja.

Gašper Debeljak

Visoški tek

Padel nov rekord proge
Letošnji 13. Visoški tek, ki ga že tradicionalno prireja ŠD Poljane, je bila znova ena 
najodmevnejših športnih prireditev v naših krajih. Kljub izredno slabi vremenski 
napovedi so organizatorji upali na izboljšanje. Na dan prireditve je proti jutru res 
prenehalo deževati in hladno pomladno jutro je postreglo z odličnimi pogoji za tek.

Zmagovalca letošnjega Visoškega teka, Erika 
Melihen in Peter Oblak

60 let PGD Hotavlje
PGD Hotavlje bo v juliju obeležil 60-letnico 

delovanja. Visok jubilej bodo praznovali v dveh 
delih. In sicer 1. julija, ko bo slavnostna akademija 
s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim članom in 
kratkim kulturnim programom. Tu bo vse zbrane 
nagovorila članica UO GZS Martina Jelovčan. 
Akademija, na kateri se bodo zbrali gasilci v 
gasilskih uniformah, bo potekala v Zadružnem 
domu na Hotavljah, in sicer od 20. ure dalje.

Gasilska parada z osrednjim dogajanjem 
na Šupcovem travniku pa bo 10. julija. Zbor 
udeležencev parade bo ob 14.30 uri pred gasils-
kim domom na Hotavljah. Na paradi bodo poleg 
društev iz občinskega poveljstva sodelovala tudi 
društva iz GZ Škofja Loka in sosednja društva. 
Slavnostni govornik bo Jože Smole, predsednik 
GZ Gorenjske, zbrane pa bo nagovoril tudi župan 
Milan Čadež. Sledil bo krajši kulturni program in 
ples s skupino Mambo Kings.

PGD Hotavlje je svoj ustanovni občni zbor 
imel 10. julija 1951 v Zadružnem domu. Leto 
zatem so sprejeli pravila društva. Prvo motorno 
brizgalno je društvo dobilo leta 1953. Gasilski 
dom so svojemu namenu slovesno predali leta 
1970, leto kasneje pa še gasilsko vozilo IMW.  
Več o zgodovini in zanimivostih društva si bo 
moč prebrati v kroniki, ki bo izšla predvidoma 
avgusta.

Lidija Razložnik

Letos smo imeli Podobenci srečo. Tretja nedelja 
v maju je bila sončna in naše četrto srečanje Kul-
turno popoldne na vasi smo pripravili na prostem 
pred brunarico sredi vasi, letos prvič v okviru 
Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar iz Poljan. Joj, 
kako je bilo veselo! Nastopali so pesniki, recitatorji, 
pripovedovalci in glasbeniki z različnimi instru-
menti. Vseh nastopajočih je bilo kar 28. Največ iz 

Kulturno popoldne na vasi

V Podobenu je bilo veselo
domače vasi Podobeno, potem pa še iz okoliških 
vasi Lom, Zakobiljek,Volča, Bedrih, Malenski Vrh, 
Log, Delnice in Jazbine. 

Z zanimanjem smo opazovali malo Jerico s 
saksofonom, številne harmonikaše, lepo je zaz-
venela Denisova kitara, ko je spremljal orglice, 
Barbi (harmonika) in bratec Jure (kitara) sta sploh 
prvič javno nastopala, oče Nejo in sin Tilen sta s 
klarinetom in harmoniko pričarala zvoke znanih 
Primažovih godcev iz Jazbin, Valerija, Žan, Si-
mon in Jože pa so skušali pričarati zvoke bariton 
bataljona in harmonikarjev, slednji so za zaključek 
urezali še skupaj nekaj veselih viž. 

Program sta tudi letos skrbno vodili in pove-
zovali Taša in Ajda.

Mitja in Kovšakov Lojze sta po koncu programa 
vse pogostila s slastnim bogračem. Ni se nam 
treba bati, še bo veselo v Podobenu in druženje 
vaščanov, ki se težko odtrgajo od doma, je tudi 
nekaj vredno!

Jože Dolenec
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Druga izvedba KBK, gorskega teka/hoje iz Kopačnice na Blegoš 
in nazaj, je letos privabila že 98 tekačic in tekačev, ki so imeli ob 
progi tudi številčnejšo podporo navijačev. V ciljno areno se jih je 
srečno vrnilo 96, saj sta dva tekmovalca morala odstopiti. 

S progo je tudi letos naj-
hitreje opravil Simon Alič (ŠRI 
Činmoj Maraton Team), ki mu 
je poleg naziva absolutnega 
zmagovalca KBK pripadlo tudi 
prvo mesto v kategoriji člani od 
40 do 49 let. S časom 1:08:16 je 
za dve minuti in 23 sekund še 
izboljšal svoj lanskoletni rezul-
tat. Med članicami do 39 let si 
je s časom 1:42:14 prvo mesto 
pritekla Sara Jaklič (ŠD Veter). 
V kategoriji starejše članice od 
40 do 49 let je zmagala Mihaela 

Tušar (ŠD Nanos), s časom 1:29:07, in postala absolutna zmagovalka KBK 
med ženskami.

Progo je v kategoriji članov do 39 let najhitreje premagal Martin Štendber 
(Graparski Kerlci), s časom 1:16:42, v kategoriji starejših veteranov od 50 do 59 let 
pa je zmago slavil Miro Sporiš (Etiketa Žiri), s časom 1:25:29. Med veterankami 
nad 50 let je bila najhitrejša Marija Moser (Škofja Loka), s časom 1:58:14. Lojze 
Oblak (ŠDMH) je zmagal v kategoriji veterani nad 60 let, s časom 1:33:06.

Najstarejši tekmovalec letnik 1940, ki je progo pretekel v času 2:00:37, je bil 
Lojze Kovič (Gostilna Pr`Sedmic). 

Veliko tekmovalcev se je tekmovanja udeležilo že drugič, med njimi tudi župan 
Milan Čadež, prvič pa se je na KBK pomeril župan Železnikov Mihael Prevc. 

Lidija Razložnik

KBK

Alič še izboljšal svoj lanskoletni rekord

Najboljši trije v kategoriji starejši člani: Blaž 
Mihelič, Simon Alič in Marjan Šebenik
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