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Iz županovega
dnevnika

• 3. junij: Na obisku
pri umetnikih na Koloniji
Iveta Šubica v Štefanovi
hiši v Poljanah.
• 3. junij: Na tradicionalnem Srečanju citrarjev
na Ermanovcu.
• 4. junij: Na ogledu kritičnih odsekov
državnih cest za asfaltno preplastitev. Naj
prej lahko pričakujemo preplastitev cestišča
na 400-metrskem odseku od Trebije proti
Žirem.
• 5. junij: Na izlet na Bled odpeljal
najboljše učence obeh osnovnih šol.
• 8. junij: Na valeti devetošolcev OŠ
Poljane.
• 11. junij: Na podelitvi priznanj MEPI
– ustvarjalni mednarodni program za mlade
– v Škofji Loki.
• 13. junij: Ob velikem športnem uspehu
v NHL poslal čestitko Anžetu Kopitarju v
svojem in v imenu občine Gorenja vas Poljane.
• 14. junij: Krstil letalno napravo Polan
ska leteča Julija, ki se je udeležila tekmovanje Redbull Flugtag v Ljubljani.
• 15. junij: Na valeti devetošolcev v OŠ
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.
• 16. junij: Uspešno sedmič premagal
Gorski maraton štirih občin GM4O.
• 20. junij: Z Razvojno agencijo Sora na
ogledu podjetniškega inkubatorja v Sežani.
• 20. Junij: Na sestanku s predstavniki
AMD Zvezda glede GHD Lučine 2012.
• 21. junij: Na prireditvi ob zaključku
šolskega leta in ob dnevu državnosti v OŠ
Poljane.
• 22. junij: Na obisku v sosednji občini
Dobrova - Polhov Gradec ob njihovem
občinskem prazniku.
• 23. junij: Slovesno odprl vrata Tavčar
jevega dvorca in s tem tudi razstavo o Ivanu
Tavčarju ter letni vrt. Tudi na hokejskonogometnem turnirju v Lazah, kamor je
prišla v goste tudi državna hokejska repre
zentanca.
• 24. junij: Na odprtju novega nogometnega igrišča v Žireh.
• 24. Junij: Na prireditvi ob dnevu
državnosti v Novi Oselici.
• 27. junij: Na simpoziju »Kako odpadek
postane surovina« v Celju.
• 28. junij: S predsednikom KS Javorje
na ogledu napredovanja del na vodovodu
Četena Ravan–Zapreval in gradnje kanalizacije Javorje.
• 30. junij: Na prireditvi Dan športa in
zabave v Gorenji vasi.
Županov izbor

Poročilo z 11. redne občinske seje

Odkupujejo se še zadnja zemljišča
za gorenjevaško obvoznico
Seja se je pričela s pobudami, predlogi in
vprašanji občinskih svetnikov. Janeza Arnolja
je zanimalo trenutno stanje na Visokem, Mirjana Možina pa je vprašala, kakšno je stanje v
toplicah v Kopačnici. Več o tem si lahko preberete na strani 11. Dlje so se svetniki zadržali
pri razpravi glede bankomata in odpiralnega
časa pošte na Sovodnju, saj po besedah Marka
Kržišnika ljudje sprašujejo, odgovora na
vprašanja pa ne dobijo. Kot je pojasnil župan,
občina nima vpliva na delovanje pošte, upali
pa so, da jim bo na Sovodnju uspelo priti do
bankomata. O možnosti postavitve bankomata
Gorenjske banke na Sovodnju se bo pozanimal
Jure Krvina. Stanko Bajt je povedal, da so
že podali pripombo na Pošto Slovenije glede
odpiralnega časa v popoldanskem času, saj je
po novem pošta odprta od 15. do 17. ure, kar pa
večini prebivalcev Sovodnja predstavlja težavo.
Pošta Slovenije je omenjeno pripombo zavrnila.
Alenka Krmelj se je strinjala z Kržišnikom
in povprašala o možnosti premestitve enega
izmed štirih bankomatov med Gorenjo vasjo
in Poljanami.
Žana Mahniča je zanimalo, kaj se dogaja
na obvoznici v Gorenji vasi. Župan je pojasnil,
da se na projektu intenzivno dela, v postopku
odkupa so še zadnja potrebna zemljišča. Mahnič
ni bil zadovoljen z odgovorom glede razdeljevanja sredstev društvom, saj po njegovem
mnenju dobijo finančna sredstva prepozno. Na
prejšnji seji je podal predlog, naj bodo razpisi
prihodnje leto objavljeni že februarja in sredstva
razdeljena marca ali najkasneje aprila, torej
hitreje in prej kot pretekla leta. Svetnik še predlaga, naj občina v proračunu za prihodnje leto
nameni sredstva za obnovo javne razsvetljave
po celotni občini.
Mirjano Možina je zanimalo, ali so obnovitvena dela in popravila na poslovilnem
objektu v Stari Oselici že gotova. Odgovor je
bil pritrdilen.

Spremembe pri urejanju prostora
okrog šole

Svetniki so se seznanili z dopolnjenim
osnutkom odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV
20-4 Gorenja vas. Kot je povedal predstavnik Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, je osnutek
podoben prejšnjemu, upoštevane pa so pripombe
glede umestitve ceste od šole neposredno do
zdravstvenega doma, ki je po novem ni več. Vse
parkirne površine za potrebe šole in predvidene
športne dvorane so namreč predvidene na igrišču
pred sedanjo šolo in ne več za šolsko stavbo,

zato se bo promet še naprej v celoti navezoval
na obstoječo cesto preko Trate.
Boga Žuna je zanimalo, kako je s pešpotjo na
relaciji Blata–šola. Janez Brežnik je pojasnil, da
je od Blat do zdravstvenega doma predvidena
nova povezovalna pot, od tu pa šolska pešpot
vodi ob obstoječi cesti preko Trate, tako kot
doslej, kar je usklajeno tudi z osnovno šolo.
Mahnič je podal pripombo, ker ni predvideno
igrišče za nogomet. Po besedah Brežnika se v
načrt lahko doda tudi to igrišče.
Svetniki so se seznanili s poročiloma STC
Stari vrh za leto 2011 in Bioenergetike Todraž
za leto 2011 ter tarifnim pravilnikom za dobavo
in odjem toplote iz omrežja za GC Todraž.
Predstavljeno je bilo tudi poročilo nadzornega
odbora občine o opravljenem nadzoru.
Nataša Kopač je predstavila projekt REAAL
– energetsko sanacijo OŠ Poljane, ki bo potekala
v treh fazah, in sicer od preureditve kotlovnice in
izgradnje zalogovnika sekancev do zamenjave oken
in postavitve fotonapetostne elektrarne. Investicija
bo predvidoma zaključena do konca avgusta.
Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka,
Gorenja vas - Poljane in Žiri je bil sprejet v
trenutku. Svetnike je zanimalo le, ali bodo
nastale kakšne finančne posledice zaradi tega.
Več o tem na sosednji strani.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih
vodovodov na območju občine je predstavila
Kristina Knific, ki je pojasnila, da je z odlokom
o oskrbi s pitno vodo določen sprejem omenjenega pravilnika, ki vsebuje tehnične zahteve
za gradnjo javnih vodovodov. Med svetniki se
je razvila razprava o tem, ali je potrebno pri
gradnji hišnega priključka predložiti geodetski
posnetek ali skico. Presodili so, da je potrebno
predložiti geodetski posnetek, saj skica ne more
nadomestiti geodetskega posnetka zaradi sprememb v prostoru. Vložen je bil tudi amandma na
56. člen pravilnika, in sicer so svetniki potrdili,
da je izvajalec priklopa dolžan ustrezno dokumentirati izvedeno traso priključka. Nesmiselno
pa je to zahtevati od lastnika v roku 30 dni, kot
je bilo sprva zapisano v pravilniku.
Svetniki so se seznanili še z odstopom
občinskega svetnika Borisa Jurjeviča Janše,
ki je bil v tem mandatu edini predstavnik KS
Lučine. Nadomestila ga je Lucija Kavčič iz
Žirovskega Vrha. Za člana odbora za šolstvo,
kulturo in šport je občinski svet imenoval
Gašperja Debeljaka iz Poljan.
Po končani seji so si svetniki v Štefanovi hiši
ogledali še razstavo, ki je posvečena spominu
na Toneta Logondra.
Lidija Razložnik
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Medobčinski inšpektorat

Po petih letih delovanja so ga ukinili
Po nekaj manj kot petih letih delovanja medobčinskega inšpektorata so tudi
svetniki na seji Občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane sprejeli predlog odloka o njegovi ukinitvi. Glavna razloga za to sta narava obravnavanih
prekrškov, ki bi jih lahko izvajali za to usposobljeni zaposleni v občinskih upravah, in neekonomičnost glede na obseg zabeleženih obravnavanih zadev.
Leta 2007 so občine Škofja Loka, Gorenja
vas - Poljane in Žiri ustanovile medobčinski
inšpektorat. V sklopu skupne občinske uprave
sta skupaj delovala inšpektorat in redarstvo.
Ustanovljen je bil z namenom izvajanja nalog
inšpekcijskega nadzora, nalog, ki so v pristojnosti
redarstva, in izvajanja upravnih in prekrškovnih
postopkov. Medobčinski inšpektorat je vodil
inšpektor Viktor Mikek, zaposleni so bili trije
redarji, sedež pa je bil v Škofji Loki.
Sredstva za delo inšpektorata so zagotavljale
občine ustanoviteljice glede na število prebivalcev posamezne občine. Tako je Občina Škofja
Loka prispevala 64,75 odstotka, Občina Gorenja
vas - Poljane 20,76 odstotka in Občina Žiri 14,49
odstotka sredstev. Lani je v naši občini znašal
celoten strošek medobčinskega inšpektorata 7.376
evrov, dejanski odhodek pa je znašal 3.333 evrov.
Razliko je sofinanciralo Ministrstvo za pravosodje
in javno upravo iz naslova skupnega opravljanja
nalog občinske uprave, ki kot stimulacija pripada
občinam, ki ustanovijo skupne občinske uprave.

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če bi
z njim želeli govoriti na občini, se prej najavite
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-83100 in povejte, 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.
M. B.

Občine ustanoviteljice so iz letnih poročil
in analiz stanja inšpekcijskih in prekrškovnih
zadev, ki jih je pripravil medobčinski inšpektorat,
ugotovile, da v posameznih občinah ni zaznati
kršitev predpisov s področja nadzora v takem
obsegu, da bi bil inšpektorat ekonomsko
upravičen organ. Iz poročila za leto 2011 je razvidno, da je za našo občino večinoma opravljal
naloge nadzora in izdal opozorila. Naloge so se
nanašale predvsem na odlaganje in ločevanje
komunalnih odpadkov ter odlaganje odpadkov
na površinah, ki za to niso predvidene. Vseh pet
let je inšpektorat občasno izvajal tudi nadzor
nad plačevanjem turističnih taks. Inšpektor je
imel v naši občini uradne ure ob torkih, kot je
povedala Elizabeta Rakovec z Občine Gorenja
vas - Poljane, pa je bil pogosto odsoten.
Občine ustanoviteljice so ugotovile, da so
bili prekrški, ki jih je inšpektorat obravnaval v
zadnjih petih letih, take narave, da bi jih lahko
izvajali za to usposobljeni zaposleni v občinskih
upravah. Tudi zaradi neekonomičnosti glede
na obseg zabeleženih obravnavanih zadev pa
so se nato odločile za ukinitev medobčinskega
inšpektorata in predlagale razveljavitev Odloka
o medobčinskem inšpektoratu. Ugotovile so
tudi, da je z ekonomskega vidika tudi delovno
mesto inšpektorja nesmotrno za organ tako
majhnega obsega.
In kako bo zdaj potekalo opravljanje nadzora
in redarske službe? »Začasno bomo na občini
sami opravljali naloge izdaje opozoril, optimalno
rešitev glede nalog iz okvira pooblastil po Zakonu
o inšpekcijskem nadzoru pa še proučujemo«, je

povedala Elizabeta Rakovec in dodala: »Trije redarji se bodo predvidoma prezaposlili v občinsko
upravo Občine Škofja Loka, za Občino Gorenja
vas – Poljane pa so doslej opravljali delo po
vsakokratnem dogovoru. V zadnjem času so
opravljali zlasti kontrolo pravilnega ločevanja
odpadkov ter nadzorovali mirujoči promet in
spoštovanje prometne signalizacije v okolici šol
in stanovanjskih blokov.«
Glede na navedeno se postavlja vprašanje,
ali smo občani tako lepo vzgojeni, da delamo
tako malo prekrškov in skrbimo, da je okolje
čisto in odpadki ločeni, ali pa inšpektorja ni bilo
na terenu, tako kot ga ni bilo pogosto v pisarni.
Odgovor gotovo pozna vsak zase. Zato tudi v
prihodnje sami čim bolj skrbimo za red, denar
za njegovo vzpostavljanje pa raje porabimo za
lepše in koristnejše stvari.
Tadeja Šubic

Ne zamudite razgrnitve
OPPN za del Gorenje vasi
Občinski podrobni prostorski načrt za del
Gorenje vasi – okolico zdravstvenega doma
in osnovne šole – je že razgrnjen v prostorih
občine Gorenja vas - Poljane. Predstavljena je
predlagana ureditev na območju osnovne šole,
kjer je predvidena gradnja nove telovadnice,
igrišč in parkirišč, umestitev doma starejših
občanov poleg zdravstvenega doma, posta
vitev novih stanovanjskih blokov ter spreme
njeno prometno ureditev za ta del Gorenje vasi.
To bo priložnost za vse občane, da si ogledajo
predvideno ureditev območja in v razpisanem
roku nato tudi podajo pripombe, predloge ali
dopolnitve. Po končanju javne razgrnitve, ki
traja do 21. avgusta, to ne bo več mogoče.
T. D.

Lucija Kavčič, nova občinska svetnica

Foto iz osebnega arhiva

Lucija Kavčič, kan
didatka tretje volilne
enote na listi SDS, je
z odstopom Borisa
Jurjeviča Janše posta
la nova občinska svet
nica. Kot je pojasnila,
bo v danem mandatu
poskušala delovati na
čim širšem področju.
Veliko časa bo na
menila kulturi, turizmu
in podjetništvu, kar so področja, na katerih je tudi
sicer aktivna in jih dobro pozna. Pravi, da se bo
trudila delovati v dobro občanov, zato poziva
vse, ki imajo kakšen predlog ali usmeritev, ki
se jim zdi pomembna in potrebna v občini, naj
se obrnejo nanjo in bodo s skupnimi močmi
poskušali stvari zapeljati v pravo smer, če bo to
le mogoče. Lucija Kavčič si želi, da bi se raven
kulture v občini dvignila, saj je ta pomembna za

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla
21 septembra. Vaše prispevke pričakujemo do
1. septembra 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!

»zdravo« življenje. Poleg tega velik pomen daje
tudi narodni in krajevni zavesti. Želi si, da bi se
vsak občan zavedal in bil ponosen, da živi v Pol
janski dolini, ki je polna možnosti in priložnosti za
razvoj, predvsem na področju turizma.
»Vsi se bomo morali začeti zavedati, da
moramo sami več narediti za svoj kraj, saj bomo
s tem širili dober glas, vanj privabili več ljudi in
počasi bo razvoj šel sam po sebi v pravo smer,«
meni nova svetnica. Zavzemala se bo za med
sebojno povezovanje društev v občini, ki so še
do nedavnega delovala vsako zase, zdaj pa že
počasi sodelujejo. Spodbujala bo ljudi, da se
odločijo za samostojno pot podjetništva ali pa
za druge dopolnilne dejavnosti. Kot pravi, je
zaposlitev vse manj in žal ne pomaga tarnati, če
sam ne storiš ničesar za to, da bi bilo bolje. »V
tem mandatu bi rada ljudi spodbudila, da bodo
pričeli misliti inovativno ter znali iz tega, kar imajo,
potegniti čim več,« je strnila Lucija Kavčič.
Lidija Razložnik
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Dvorec Visoko

Četrto obdobje dvorca začeli z odpr
Foto: Milka Burnik

V drugi polovici junija je s prireditvijo ob uradnem odprtju letnega vrta in spo
minskih sob dvorec na Visokem spet dobil nekaj življenja, ki so ga mnogi, vsaj
v turističnem smislu, zelo pogrešali že vrsto let. Na slovesnosti so se domačemu
županu Milanu Čadežu pridružili tudi škofjeloški župan Miha Ješe, v. d. direktorice Direktorata za kulturno dediščino Damjana Pečnik, delegacija iz Frei
singa z nadžupanom Tobiasom Eschenbacherjem in Dietrom Thalhammerjem,
delegacija iz Maasmechelna in vodja Jef Albrechts ter delegacija iz Tabora.

Lep uvod sta v prirejenem odlomku Cvetja v
jeseni pod mentorstvom učiteljice Mateje Tušek
pripravila učenca OŠ Poljane Klemen Dolenc
in Žan Pelipenko, ki ju je na citrah spremljala
Barbara Dolenc. Uršula Ramoveš je s Fanti iz
Jazbecove grape nekajkrat v svojevrstno čuteči
pevski izpovedi obogatila program. S prizorom
s tematske Poti skozi Zalo sta se predstavila
člana TD Žirovski vrh. Plesni pari javorske
folklorne skupine pod vodstvom Mihele Kokelj
pa so navzoče v mislih spet popeljali na filmsko
upodobitev plesa Mete in Janeza na Gori.
Čar vsemu doživetju so dajali številni
Tavčarjevi odlomki o njem in ženi Franici, ki jih
je izbrala, vpletla v potek dogajanja in doživeto
posredovala moderatorka Mateja Tušek. Po
slovesno prerezanem traku smo ji prisotni v
mislih pritrjevali, ko je izrazila misel: »Da bi
se po tolikih letih osamljenosti dvorec resnično
zbujal v lepši jutri in da bi živel s krajem in
zanj, bi resnično potrebovali božji blagoslov.«
Opravil ga je brat Jurij Štravs.

Tri obdobja dvorca Visoko

V prvem so kmetovali in gospodarili Kalani, drugega sta zaznamovala Ivan Tavčar in
žena Franica, v tretjem je vse skupaj prešlo v
javno last.
Damjana Pediček Terseglav iz Zavoda
za varovanje kulturne dediščine Slovenije,
Območne enote Ljubljana je zapisala: »Dvorec
Visoko štejemo med najpomembnejše arhitekturne spomenike. Pomeni višek kmečkega
stavbarstva, ki izraža gospodarsko moč in
duhovno obzorje najbogatejše kmečke plasti v
drugi polovici 18. stoletja v Sloveniji. Današnja
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podoba enega najpomembnejših kmečkih gospodarstev Poljanske doline je posledica postopnega
oblikovanja od prve omembe v virih 13. stoletja
do zadnjih sprememb v 19. stoletju. Stavbnemu
razvoju dvorca lahko sledimo od sredine 17.
stoletja, ko je posestvo kupil Filip Kalan, več
podatkov pa imamo o obdobju naslednjega podjetnega gospodarja Jurija Kalana. Ta je posestvo
prevzel leta 1726, najprej obnovil in povečal hlev
ter naročil nekemu furlanskemu stavbeniku obokanje kašče s centralnim stebrom in štukaturno
dekoracijo. Takrat je kašča izgubila svoj gospodarski pomen in postala reprezentančna jedilnica
in sestavni del večjega stanovanjskega objekta.
Najobsežnejše posege so izvedli Kalani sredi
19. stoletja, ko je posestvo po stagnaciji znova
oživelo. Leta 1835 je Johan Kalan ponovno
povečal in popolnoma obnovil hlev v za tiste
čase zelo napredno obliko. Leta 1851 je prenovil
stanovanjsko poslopje. Ohranil je severno stran
stavbe z veliko jedilnico, prenovil kuhinjo, na
zahodni strani prizidal dva velika prostora,
jedilnico za posle in poslovni prostor, in morda
nadzidal objekt za eno etažo. Tudi zunanjost
se je preoblikovala v duhu in modi sredine 19.
stoletja s pilastri, profiliranimi okenskimi okviri
in bogatimi okenskimi mrežami. Posestvo je
pričelo v drugi polovici 19. stoletja propadati in
leta 1893 ga je kupi Ivan Tavčar, ki je o prvotnih
lastnikih Kalanih napisal Visoško kroniko, ene
ga najbolj znanih slovenskih romanov. V letih
1987–1989 uspešno začeta prenova dvorca žal
ni bila dokončana, obnovljena pa je bila celotna
fasada s prezentirano zgodnjo gradbeno fazo
prvotne kašče, izdelano novo ostrešje in delno na
novo pozidano gospodarsko poslopje.«

Visoška Ivan in Franja

Vezne besede programa so nas spomnile, da
je za okovano kljuko visoškega dvorca prijelo
mnogo dlani. Nekatere so se potne otrle ob
irhaste hlače, druge so nanjo nežno pritisnile z
belo rokavico, mala otroška dlan brez mezinca
je nemo kričala k odpuščanju za krajo, slabotna
roka Kosmovega Janeza je v letu 1921 odprla
duri povabljenim na sedemdesetletnico. Igriva
dlan zadnje gospodarice pa je bila v tem segmentu ena najpomembnejših, saj je prav njena
dota botrovala, da je pisatelj kupil dvorec sredi
domače doline. Omikana, ljubezniva, zgovorna
in družabno okretna Franica, kasneje Franja, dr.
Tavčarjeva, je bila zadnja gostiteljica visoškega
dvorca. Ivan in Franica, dekliško Košenini, sta
po skupni življenjski poti plula povezano in
dopolnjujoče, saj ju je poleg ljubezni in družine
povezovalo tudi delo. Z Ivanovo pomočjo je
Franja vstopila v krog ljudi, ki ji je bil v pomoč
pri njenem humanitarnem in društvenem delovanju. Franja pa je vzajemnost njune zveze
dopolnjevala z vlogo svetovalke in raziskovalke
pri literarnem ustvarjanju. Po arhivskih fondih
14. in 15. stoletja je raziskovala zgodovino
družine Kalan, kar je Tavčarju koristilo pri
pisanju Visoške kronike. Pomagala mu je pri
organizaciji dogodkov in pri volilni kampanji.
Skupaj sta socialno in materialno pomagala
številnim slovenskim umetnikom; Ivani Kobilici, Otonu Župančiču in drugim.

Bilo je nekoč

Ivan Tavčar je rad in pogosto pisal podlistke. V podlistku, ki je bil 21. septembra 1900
objavljen v Slovenskem narodu pod naslovom
Poljanska idila, se mu je zapisalo naslednje:
»Sredi tihe, za promet malo porabljene doline
znajdeš se naenkrat v najživahnejšem mravljišču,
v najglasnejšem gnezdu. Stari, s slikami kar
prevlečeni graščinici brižinskih škofov se gotovo
ni sanjalo, da bode tako hrupno družbo prekrivala s svojo streho. To ti je v njej najrazličnejše
mladine, ki daje duška svoji prostosti, včasih pa
tudi svoji razposajenosti. In pred hišo se vrše
najrazličnejše telesne igre, v prvi vrsti seveda
moderni tenis, pri katerem je tak krik in vrišč,
da bi lahko oglušil. Poleg igre je glavni šport
kopanje in tudi ribarjenje. Slednje se je poprijelo
starih in mladih v tolikšni meri, da bi sam mojster
vseh rib, cesarski svetnik Franke komaj še zasačil
kakega sulca v vsej Poljanščici … Tisti pa, ki ne
najdejo veselja pri ribarjenju in imajo zadosti
potrpežljivosti, tisti lazijo vse dopoldne po gozdu
in iščejo gob, katere se potem na umeten način
pripravijo in servirajo pri obedu.«

Zgodovina na panojih

Pripravljavka razstave Nada Filipič Jesenko
je povedala, da je o tako raznoliki osebi, kot je
bil Tavčar, težko pisati ter izbrati in strniti v pregleden manjši prostor vso množico virov o njem
kot literatu, politiku, odvetniku, publicistu.
Veliko virov so dobili s Kosmove domačije, saj
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rtjem spominskih sob in letnega vrta

Odlomek iz povesti Cvetje v jeseni sta odlično
odigrala osnovnošolca Žan Pelipenko in Klemen Dolenc.
so imeli stike s Tavčarjevimi sinovi Antejem,
Franetom, Ivom in Igorjem. Nekaj virov, npr.
časopisnih člankov o propadanju dvorca je ime
la Nada v svojem arhivu, določene razglednice
je črpala iz Gorenjskega in Loškega muzeja.
Uvodni del je posvečen Tavčarju, predvsem
njegovemu delovanju v Ljubljani in Poljanski
dolini. Drugi del predstavlja ženo Franjo kot
vsesplošno politično aktivno močno žensko.
Zadnji del pa prinaša njegov rod in usodno
nesrečo Tavčarjevih vnukov.
V veži bodo svoj prostor dobili Kalani, razvoj
domačije, dvorca in nekdanja revitalizacija objektov. To sta tudi edina prostora, ki bosta dana na
ogled, za obnovitev vseh drugih soban pa bo naj
prej treba zbrati velike količine denarja. Mogoče
se bo kdaj našel za obnovitev t. i. škofove sobe
s številnimi lepimi štukaturami »škofjeloškega
baroka«. Soba bi lahko služila tudi kot poročna
dvorana. Po pripovedovanju naj bi v njej nekoč
prenočeval freisinški škof, zato tako ime.

Pomagali so od ideje do izvedbe

Župan Milan Čadež je po prireditvi strnil
občutke. »Čeprav vse misli še niso zbrane,
vem, da so me v vseh letih županovanja nekatere situacije izučile, da so najbolj zanesljive
tiste izvedbe, ko Poljanci sedemo skupaj, se
dogovorimo in naredimo. Če je cilj jasen, je
tudi pot enostavna. Takrat gredo vse sile v
pozitivno smer. Zelo sem zadovoljen, da se
je ta zgodba tako razvila. Leto 2012 zato ni
naključje, saj je pred stotimi leti Tavčar začel
županovati v Ljubljani in je tudi ta obletnica
pripomogla k razvoju projekta. Ko sem videl
obisk v preteklih dneh in danes, sem prepričan
o pravilni odločitvi.«
Na Visokem so uredili tudi novo makadamsko cesto in parkirišče. »V soglasju z Zavodom
za gozdove Slovenije, KE Poljane in Zavodom
za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, so
posekali nekaj dreves in grmovnic, med njimi
tudi neavtohtoni negnoj. Poseg je bil izveden
v skladu s popisom dreves, ki je bil izdelan v
času, ko se je načrtovala gozdna učna pot,« je
pojasnil Bogo Žun, vodja KE Poljane.
Čeprav je župan večkrat poudaril, da se
je združila pozitivna energija in so se zgodili
premiki na bolje, so za urejeno okolico in druga

nujna obnovitvena dela zaslužni tudi sponzor
ji: Elektro Gorenjska za predelavo omarice,
montažo števca in izvedbo neposrednega
priključka na omrežje, Instalaterstvo Stanislav
Krek za napeljavo vodovoda in postavitev
sanitarij, Topos Hotavlje za nasipni material in
Zidarstvo Marko Božnar za ureditev dvorišča.
Zahvalil se je še Občini Škofja Loka za sodelovanje pri dovoljenjih in soglasjih, UE Škofja
Loka, Zavodu za varstvo kulturne dediščine za
svetovanje in pomoč pri ureditvi in izvajalcem
del: projektantu Gea Consult, Štefanu Kožuhu
za lesna obrtniška dela, Janezu Špiku za slikopleskarska dela, Zavodu za gozdove, enoti
Poljane, in Bogu Žunu ter Ivanu Šubicu za
sečnjo dreves in druga gozdarska dela, Boštjanu

Poljanšku oz. gostilni Na Vidmu za ideje in
sodelovanje, Tomažu Poljanšku za posek
grmovja in omogočen pogled na Tavčarjevo
grobnico, sosedu Mateju Demšarju in družini
za sodelovanje in potrpljenje, vsem sodelujočim
ter Borisu Oblaku in Mateji Tušek za pripravo
in izvedbo kulturnega programa ter Kulturnemu
društvu dr. Ivan Tavčar Poljane za postavitev
razstave, posebej Izidorju Jesenku, Nadi Filipič
Jesenko in Kosmovim domačim.
Tako si zdaj obiskovalci lahko ogledajo
razstavo v vzhodni sobi in veži, v suhih dneh
pa še posedijo ob mizah v senci dreves in se
pustijo postreči osebju gostilničarja Boštjana
Poljanška.
Milka Burnik

Odprtje brunarice Pr’ TopliČAR-ju

Iz prihodnosti so se ozrli na
nastajajočo turistično ponudbo
Uradno odprtje brunarice Pr’ TopliČAR-ju v dolini Kopačnice, kjer se je zbralo
več kot 150 obiskovalcev, je spremljal tudi krajši zabavno-kulturni program. Za
presenečenje in piko na -i dogodku je poskrbel Hotaveljčan Miran Šinkovec, ki
je uradni del zaključil s skokom v testni bajer in požel val navdušenja.
V kratki zabavni igri so se igralci preselili
v leto 2030, ko je naša občina turistično že
zelo dobro razvita. S polno paro obratujejo
toplice, ki poleg bazenov nudijo tudi hotele
na izredno visokem nivoju. Topla voda potuje
po ceveh do bazenov na Hotavlje in naprej na
Visoko. Makovice, kjer so prav tako bazeni, pa
so raj za ekoletoviščarje. Kraje pod Blegošem
dnevno obiskuje veliko turistov, med drugimi
tudi avtobusi Angležev in Japoncev. Z Blegoša
do Kopačnice in naprej pa ni potrebno več peš,
s kolesom ali z avtom, temveč se je mogoče
pripeljati tudi že s toboganom.
»Kelnarca«, predsednik KS in novinarka, ki
so jih upodobili Andreja Kokalj, Roman Demšar
in Lidija Razložnik, ki je poskrbela tudi za pripra
vo in izvedbo celotnega programa, se spomnijo
tudi na leto odprtja brunarice, kako je brunarica
nastala in pridobitve v neposredni okolici. Ne
pozabijo na čase, ko domačija pr’ Topličarju še
ni bila v lasti občine in še ni bilo vrtine, temveč le
kad, ljudje pa so že vedeli, da je tam topla voda.
Ko je bil postavljen testni bajer, so prebivalci
Kopačnice pričeli z kopanjem na prvi dan novega
leta – in dogodek je postal tradicija.
Pomemben pečat toplicam dajejo tudi
dejstva, da so v dolini Kopačnice v 18. in 19.
stoletju že obratovale toplice, ki jih je upravljala
freisinška posest, ter da so se tja hodili kopat in
zdravit težave s kožo tudi idrijski knapi.
Brunarica Pr’ TopliČAR-ju bo obratovala vsak dan
od 8. ure zjutraj do poznega večera,
tudi ob koncih tedna in za praznike.

Poleg turistične razvitosti se naša občina v
letu 2030 ponaša s trgovskim centrom izdelkov
in pridelkov poljanskih kmetov in z novimi
obrtnimi conami, razširila so se vsa občinska
podjetja, ponovno bo potrebno širiti šolo.
Po končani igri je sledil uradni del, v katerem
so nastopili plesalke PS Step in Hotaveljski
kvintet. Župan Milan Čadež je v svojem govoru obiskovalcem osvetlil dogodke iz daljne
preteklosti, ko se je topli in zdravilni vrelec
že izkoriščal, ter prizadevanja in dela občine
do letošnjega leta. Zahvalil se je tudi vsem, ki
so kakor koli pomagali pri zasnovi in izvedbi
nove turistične točke, in sicer Ivanu Hribarju
iz podjetja Zarja Kovis Kamnik za pomoč in
svetovanje pri prvih korakih projekta, Idi
Kristan, prejšnji lastnici lokacije pr’ Topličarju
za sodelovanje pri prodaji, Gostilni Lipan, predvsem Janezu Filipiču, ki bo upravljal brunarico,
ter izvajalcem za hitro in kakovostno izvedbo
vseh gradbenih in obrtniških del, ki so bila
potrebna, in sicer Janezu Drmota za mizarska
in tesarska dela, Toposu Hotavlje za gradbena
in zemeljska dela ter ureditev okolice, Marku
Peternelu za projektiranje brunarice in stro
kovno pomoč, Romanu Demšarju za strokovno
pomoč pri elektroinštalaterskih delih in Elektru
Primorska za sodelovanje pri napeljavi elektrike
do Topličarja.
Sledila sta blagoslovitev brunarice, ki jo je
izvedel župnik Jože Stržaj iz Poljan, ter uradno
odprtje, nadaljevalo pa se je z druženjem ob
dobri hrani in pijači.
Tina Dolenc
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Prireditve ob dnevu državnosti

Prireditev v znamenju medgeneracijske solidarnosti

Gospa je imela le za hišo mir, da je lahko »posurfala« po spletu.
Prireditev, katere rdeča nit je bilo med
drugim tudi evropsko leto medgeneracijske
solidarnosti in aktivnega staranja, je zbrane
pritegnila in nasmejala. Aktivna gospa na pragu
jeseni, ki jo je odlično upodobila Urša Peternel,
je obiskovalcem pripovedovala o dogajanju v
občini, izpostavila zadnje odmevnejše občinske
projekte, kot so otvoritev občinskega kolesarskega kroga, odprtje dvorca na Visokem
in toplice v Kopačnici. Prav tako je zbranim
predstavila svoj pogled nanje, saj je bila nad
videnim in slišanim navdušena. V okviru aktivnosti evropskega leta se je tudi sama udeležila
računalniškega opismevanja ter se tako naučila

nekaj računalniških osnov in brskanja po
spletu. Kot je hudomušno dodala, se sama že
dovolj aktivno stara in ne potrebuje nobenega
dogodka, kot je evropsko leto medgeneracijske
solidarnosti in aktivnega staranja. Kritična je
bila tudi do mladih, ki z odhodom iz Poljanske
doline pozabijo svoj domači jezik, zato sama
vnukom ob diplomi podari slovar poljanskega
narečja in zgoščenko Štedientov. Podpira sodobno tehnologijo, ki olajša marsikatero zagato,
po drugi strani pa je doprinesla tudi k temu, da
si ljudje ne znajo več pogledati v oči in se na
glas pozdraviti. Prav tako po njenem mnenju ne
potrebuje nešteto prijateljev na raznih socialnih
omrežjih, če ne bi imela nekaj tistih, s katerimi
lahko gre na pravi izlet, se razume in se ima z
njimi lepo. Za konec pa poudarila, da moramo
biti veseli, da imamo svojo državo, čeprav
trenutno stanje ni ravno najboljše, imamo svoj
jezik, kar bi morali bolj spoštovati, prav tako pa
bi morali bolj spoštovati tudi drug drugega. Skratka, občinstvu je nanizala kar nekaj iztočnic,
vrednih premisleka.
Predsednik KS Gorenja vas Roman Demšar
pa je v svojem govoru opisal nekaj delovnih
dni, ko se je službeno mudil v Ljubljani in
nato v krajih pod Blegošem, ter tako osvetlil
razmišljanje, način življenja in odnose med
ljudmi v mestu in na vasi. Ti se nedvomno
razlikujejo, prav tako kot se razlikujejo in
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Na predvečer dneva državnosti so se na vaškem trgu v Gorenji vasi zbrale
občanke in občani ter tako obeležili 21. rojstni dan naše domovine. Poleg
krajše igrane igre in nastopa Štedientov, plesnega dua Metulj in PS Step so si
obiskovalci lahko ogledali še razstavo KUD Trata in poskusili domače dobrote,
ki jih je za to priložnost pripravila Stanka Homec.

Mladi plesalki Pia Tavčar in Eva Bašelj sta
poželi bučen aplavz.
imajo drugačen pomen vrednote. Svoj govor je
zaključil s pomenljivo in resnično mislijo, da je
v naših krajih veliko otrok in prav zaradi njih
je prav, da človek dela in je pošten. Pod idejno
zasnovo programa so se podpisali Urša Peternel,
Lidija Razložnik in Miran Pondelek, ki je tudi
poskrbel za organizacijo prireditve.
Lidija Razložnik

Ob dnevu državnosti

»Drevesa se v viharju svojih korenin zavedo«
Po maši je ob lipi samostojnosti v središču
Poljan sledila proslava s kulturnim programom.
Zbrane je pozdravil predsednik KS Poljane
Tone Debeljak, slavnostni govornik pa je bil
letos Andrej Šter, poslanec v Skupščini Republike Slovenije, ki je bil izvoljen na prvih
demokratičnih volitvah, in nekdanji minister.
Kot je dejal na začetku, Poljane in Šmartin pri
Kranju, od koder prihaja, povezuje skupna preteklost, saj sta bila oba kraja nekdaj del loškega
gospostva. Slavnostni govornik se je predvsem
spominjal preteklosti, polpreteklih dogodkov in
»Človek je edino živo bitje, ki neguje spomine. Kdor
spomine izgubi, mu manjka pomemben del sebe. Vez
s preteklostjo je zato še kako pomembna za ohranjanje
lastne in domovinske zavesti. In zato se danes
spominjamo časov pred 21 leti in še dlje nazaj,« je bilo
tudi eno od sporočil proslave ob dnevu državnosti.
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časov obdobja osamosvajanja. Slovenci smo se
v tistih težkih, a zelo pomembnih časih, zavedali
pomena samostojnosti, in kot je zaključil Andrej
Šter, velja tudi za Slovence, da se »drevesa v
viharju svojih korenin zavedo«.
Kulturni program so sooblikovali solist Tine
Čarman, Godalni trio, Javorski pevci in učenci
OŠ Poljane. Program je povezovala Jerneja
Bonča, članica Kulturnega društva dr. Ivan
Tavčar iz Poljan. Letošnja priznanja KS je podelil
predsednik KS Tone Debeljak. Prejeli sta ga
družina Podobnik iz Poljan za zelo uspešno delo
celotne družine in vsakega posameznega člana
v Prostovoljnem gasilskem društvu Poljane ter
družina Klinec, prav tako iz Poljan, za najbolj
športno družino v KS Poljane. Kar trije od petih
otrok so smučarski skakalci z odličnimi rezultati,
tudi z mladinskega svetovnega prvenstva.
Sledila je podelitev diplom fotografom na

Foto: Tadeja Šubic

V Poljanah se je kot že več let zapored praznovanje pričelo z mašo za domovino
v župnijski cerkvi sv. Martina. Letos jo je daroval domačin pater Jurij Štravs
in se s ponosom povrnil na ta dan pred enaindvajsetimi leti, ki se ga tako kot
mnogi izmed nas še živo spominja.

V preddverju kulturnega doma so odprli
razstavo fotografij 20 avtorjev.
7. društveni razstavi članov Kulturnega društva
dr. Ivan Tavčar Poljane in odprtje razstave
fotografij 20 avtorjev v preddverju kulturnega
doma. Seveda pa so skavti medtem v večernem
mraku prižgali tradicionalni kres, ki se ga
najbolj razveselijo otroci, s svojim ognjem pa
doda dogodku čarobni pridih kresne noči.
Po proslavi je sledilo veselo druženje ob
kresu in domačih dobrotah. Za letošnji program
so poskrbeli KS Poljane, Občina Gorenja vas Poljane, OŠ Poljane in krajevna društva.
Tadeja Šubic

Slikarska razstava

Poljanski umetniki razstavljajo v Štefanovi hiši
Junija in julija Štefanova hiša gosti prvo organizirano razstavo poljanskih umetnikov, ki ustvarjajo pod okriljem KUD Trata, likovne sekcije DPŽ Blegoš in
slikarske šole ME VI ART. Poleg so se pridružili tudi umetniki, ki sicer ne delujejo
v Poljanski dolini, svoja umetniška dela pa radi predstavijo tudi širši okolici.
Na pobudo Jane Rojc in Tadeje Šubic so umetniki na ogled postavili slike po lastni izbiri. Razstava
je posvečena akademskemu kiparju Tonetu Logondru, saj letos mineva 80 let od njegovega rojstva.
Logonder je med drugim poučeval tudi likovno
vzgojo v gorenjevaški osnovni šoli in marsikdo
izmed razstavljalcev je bil njegov učenec.
Odprtje razstave je privabilo veliko ljubiteljev
umetnosti, ki so si z zanimanjem ogledali vsako od
razstavljenih slik, ki so bile postavljene z željo po

vnosu kulture v kraje pod Blegošem. Vse zbrane
je pozdravil upravitelj Štefanove hiše Boris Oblak
ter jim namenil nekaj besed. Za glasbeni vložek sta
poskrbeli Hana Kavčič na flavti in Živa Bohinc na
violini. Razstava je na ogled vse do konca julija.

Napovedujejo že nove razstave

Omenjena razstava je dokaz, da Poljanska dolina
skriva ogromno talentiranih umetnikov, ki rišejo za
svojo dušo in sprostitev, izpod njihovih čopičev in

rok pa nastajajo čudovite in neponovljive slike. KUD
Trata sicer čakata pestro poletje in jesen, saj pripravljajo kar nekaj dogodkov. Konec julija bodo svoja
slikarska dela postavili na ogled na prireditvi Praznik
žetve na Žirovskem vrhu. Septembra bodo mesec dni
razstavljali na domačiji Marka Freliha na Meji pri
Kranju. Razstava na temo utrinkov iz Poljanske doline pa bo na ogled konec novembra. Glede na to, da
imajo umetniki željo po nenehnem izobraževanju, se
bodo že v septembru pričele likovne delavnice v OŠ
Ivana Tavčarja, kasneje pa še v Poljanah. Namen teh
delavnic je med drugim tudi izpopolnjevanje talenta
in druženje, umetniki pa želijo s svojimi umetniškimi
deli tudi pritegniti pogled vseh občanov.
Lidija Razložnik
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Na območju celotne Slovenije je Pošta
Slovenije spremenila oziroma močno skrajšala
delovni čas več poštnih uradov. V Pošti Slo
venije navajajo, da zaradi boljše prilagoditve
svojih zmogljivosti potrebam strank. Krajani,
uporabniki poštnih storitev manjših poštnih
uradov, kot sta v naši občini na Sovodnju in v
Poljanah, pa smo prepričani, da je to le prva
lepo zveneča in zavajajoča razlaga, ki bo v
nadaljevanju počasi vodila v zaprtje podobnih
poštnih poslovalnic. Če že zdaj niso bili zado
voljni s številom strank, bo poslej le še slabše.
Zavrnili so prošnjo krajevne skupnosti po
premiku odpiralnega časa na 14. uro, ko gredo
delavci iz tovarn, češ da mora biti enotno po
vsej Sloveniji. Na Sovodnju tudi še nič ne kaže,
da bi dobili bankomat, sploh pa ne poštnega,
ker je premalo dvigov. Na odgovore bank
še čakajo. Ljudje, prej navajeni mimogrede
stopiti še na pošto, od 2. julija pritiskajo na
kljuko zaklenjenih vrat, berejo nov delovni čas
in hkrati razmišljajo, ali bodo prišli ponovno
ali se zapeljali v Žiri ali Gorenjo vas. Le kako
naj z razumevanjem sprejmemo obvestilo, na
katerem piše, da so novi delovni časi določeni
v urah, ki nam uporabnikom poštnih storitev
praviloma kar najbolj ustrezajo, če stojimo pred
zaklenjenimi vrati?!
Milka Burnik
Delovni čas pošte na Sovodnju in v Poljanah:
ponedeljek, sreda, petek od 15.00 do 17.00,
torek in četrtek od 9.00 do 11.00,
sobota od 8.00 do 9.00.

Ob dnevu državnosti

V Novi Oselici svečano že
dan pred dnevom državnosti

Koledar včasih le postreže z dela prostim dnevom tudi pred državnim praznikom.
Tega smo bili letos veseli tudi organizatorji pohoda ob rapalski meji in prireditve
pod starima lipama v Novi Oselici.

Foto: Milka Burnik

Delovni časi pošt
prilagojeni potrebam
strank?

Pohodniki ob rapalski meji
Na poznopopoldanski nedeljski pohod je
sicer krenilo le nekaj deset pohodnikov. Člani
turističnega društva in šole Sovodenj smo poskrbeli
za igrane prizore kontrabanta s konji ali brez njih,
nameravane sečnje lesa ob meji in osvajanja kontrabantarice Mice s strani financarja in graničarja
ter za razlago meje, mejnikov in dogodkov.
Sledila je sveta maša za domovino, potem pa
še kulturni program. Klopi pod lipama je zasedlo
veliko večje število ljudi kot lani, kar je pohvalno,
saj je bilo v takem vzdušju tudi lažje nastopati
domačim kulturnim skupinam. Zapeli so pevci
mešanega cerkvenega zbora, Korenine društva
upokojencev in pevke Grabljice. Igralci kulturnega
društva so se v skeču dotaknili skrhanih medsosed-

skih odnosov ob pridelavi vrtnin v senci palčka.
Učenci sovodenjske šole so program obogatili z
recitacijo in ga poživili z igranjem znanih skladb na
harmoniko, tudi v duetu. Župan Milan Čadež se je
kot slavnostni govornik dotaknil osrednje državne
proslave in vseh polemik okrog nje, ki ljudi po
nepotrebnem vznemirjajo in delijo, namesto da
bi jih povezovale. Tudi letos je program z vezno
besedo obogatila Štefka Eržen, ki je med drugim
želela prisotne z zgodbo o dveh miškah, ki sta
padli v smetano, rešila pa se je samo vztrajna,
spodbuditi k posnemanju te lastnosti v razmerah,
v kakršnih smo pristali po dobrih dveh desetletjih
samostojnosti.
Milka Burnik

Tematske poti

V zgodbe odete poti
V drugi polovici aprila smo na Razvojni agenciji Sora v enoti Turizem Škofja
Loka pričeli izvajati projekt LEADER »V zgodbe odete poti«. S projektom želimo
v sodelovanju z lokalnimi društvi nadgraditi tematske poti na ravni vsebine in
dogajanja na poteh in tako obogatene turistične produkte aktivno vključiti v
turistično ponudbo škofjeloškega območja.
Partnerji v projektu, s katerimi bomo
skupaj pripravljali vsebine tematskih poti, so
TD Škofja Loka, TD Sorica, KTD Zali Log,
Društvo za razvoj podeželja Resje, TD Sovodenj, TD Žiri in KTD Vigenjc. V projektu
bomo pripravili tudi izobraževanje za lokalne
turistične vodnike s poudarkom na tematskih
poteh, ki ga bo izvedel projektni partner Ljudska univerza Škofja Loka. Med projektom bomo
posvetili pozornost tudi promociji in pripravam
na trženje novih tematskih poti.
Projekt je razdeljen na dve fazi. V prvi fazi
projekta smo v sodelovanju s TD Škofja Loka
pripravili tematsko pot Pot v Puštal, v drugi
fazi projekta pa bomo vsebinsko nadgradili
še več tematskih poti. V Občini Gorenja vas Poljane bomo pri pripravi tematskih poti sode-
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lovali z Društvom za razvoj podeželja Resje in
Turističnim društvom Sovodenj.

Pot poljanskih dobrot

Na pobudo Občine Gorenja vas - Poljane
bomo skupaj z Društvom za razvoj podeželja
Resje pripravili tematsko pot Pot poljanskih
dobrot, ki bo med sabo povezala ponudnike
domačih dobrot na območju občine. Na tematski poti bodo obiskovalci spoznavali lokalno
kulinarično dediščino in aktualno ponudbo.
Zaradi razgibanega terena in velike raztresenosti ponudnikov bo pot razdeljena v več etap,
ki jih bo mogoče obiskati peš, s kolesom ali
z avtomobilom in ki bodo obiskovalcu poleg
kulinarike predstavile tudi druge zanimivosti
v okolici.

Ob rapalski meji

S Turističnim društvom Sovodenj pa bomo
sodelovali pri pripravi poti Ob rapalski meji. Pot
bo potekala v dveh odsekih, ki bosta imela stično
točko na Mrzlem vrhu, pripravo drugega odseka
pa bo prevzelo Turistično društvo Žiri. Društvi
bosta sodelovali tako pri vsebinski zasnovi
tematske poti kot pri izvedbi dogodkov in vodenih
ogledov poti. Pri pripravi poti ne želimo poudarjati
meje kot ločevalnega elementa, ampak nas bodo
zanimale zgodbe o življenju ljudi ob meji.
S celostno urejenimi tematskimi potmi, na
katerih se bodo odvijali tudi razni dogodki in
pohodi, želimo domačinom in turistom ponuditi
še več možnosti za aktivno preživljanje prostega
časa, kjer bodo lahko preko zanimivih zgodb na
prijeten način spoznavali naravno in kulturno
dediščino škofjeloškega območja.
Več informacij o projektu lahko dobite na
Turizmu Škofja Loka na telefonski številki
04/51 70 607 ali po elektronski pošti marija.
demsar@skofja-loka.com.
Marija Demšar

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Vrednotenje je pokazalo, da javna
kanalizacija ekonomsko ni upravičena
Na področju Lučin, Dolgih Njiv in Sovodnja bodo morali lastniki objektov
do konca leta 2017 postaviti male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali
nepretočne greznice tako kot povsod drugod v občini, kjer ni predvidena gradnja
javnega kanalizacijskega omrežja.
Tako je zapisano v Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
za območje Občine Gorenja vas - Poljane, v
katerem je podrobno za vsako naselje v občini
posebej razdelano, kakšen tip ureditve odvajanja
komunalne odpadne vode je najbolj primeren.
Kot smo že zapisali v prejšnji številki
Podblegaških novice, je izgradnja javnega
kanalizacijskega omrežja obvezna v naseljih,
kjer gostota poselitve na hektar presega 20

populacijskih enot oziroma znaša več kot
10 v krajih, ki ležijo na vodovarstvenih ali
občutljivih območjih. Kjer pa je gostota
poselitve med 10 in 20 populacijskih enot, je
potrebna ekonomsko preveritev upravičenosti
gradnje javne kanalizacije.
V to kategorijo spadajo tudi aglomeracije
Lučine in Dolge Njive ter Sovodenj, kjer bi bila
gradnja sicer možna, če je tehnično izvedljiva in
ekonomsko upravičena. Zato so izdelali vrednotenje

Možni tipi odvajanja komunalne vode in predvideni stroški zanje po posameznih naseljih
naselje

Lučine

Dolge Njive

Sovodenj

število
objektov

št. populac.
enot v
objektih

61

206
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0

14
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3

3

48

189
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24

način odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode
javno kanaliz. omrežje
MKČN
nepretočne greznice
MKČN
nepretočne greznice
zasebno kanaliz. omrežje
MKČN
nepretočne greznice
MKČN
nepretočne greznice
javno kanaliz. omrežje
MKČN
nepretočne greznice
MKČN
nepretočne greznice

predvidena
skupna vrednost
investicije (€)
692.373
257.000
289.200
4.000
4.200
244.261
61.200
72.000
12.000
12.600
694.737
199.800
221.400
24.000
25.200

Ena populacijska enota je enota za obremenitev vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan.

Vir: Operativni program za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju občine GVP

PD Gorenja vas

Nov fotografski natečaj
V hribih je lepo – planinski izlet
PD Gorenja vas po uspešno izvedenem prvem fotografskem natečaju že vabi na
drugi nagradni natečaj z naslovom V hribih je lepo – planinski izlet. V obdobju
od 1. julija letos do 5. januarja prihodnjega leta imajo vsi fotografski navdušenci
več kot dovolj možnosti v fotografski objektiv ujeti svoj utrinek s planinskega
izleta v lastni organizaciji, s prijatelji ali v organizaciji planinskega društva.
Poslane fotografije naj prikazujejo motiv z
izleta v domače ali tuje gore in hribe. Zaželene
so fotografije, na katerih so tudi sopotniki na
poti, oziroma soudeleženci pohajkovanj, pla
ninske postojanke, bivaki, zanimivi pogledi na
preplezane smeri, utrinki z označenih poti, brezpotij … Prav tako je dobrodošla predstavitev
zanimivosti, ki jo pohodniki srečajo na izletu
in jih ostane v lepem spominu. Fotografije z
zahtevanimi podatki (naslov fotografije, kratek
opis, ter kontaktni podatki pošiljatelja) je
potrebno poslati najkasneje do 5. januarja 2013
na elektronski naslov: pd.natecaj@gmail.com.
Vsak avtor lahko pošlje do dvajset fotografij.
Izbrane fotografije bodo razstavljene v avli
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, najboljše pa

tudi nagrajene. Avtor najboljše fotografije bo
prejel letno članarino (B-članstvo), najem koče
na Jelencih za dva dneva (v poletnem času ali po
dogovoru) in planinski izlet v organizaciji PD
Gorenja vas po izbiri. Drugouvrščeni bo prejel
letno članarino (B-članstvo) in planinski izlet
v organizaciji PD Gorenja vas po izbiri, tretji
pa letno članarino PD (B-članstvo).
Dodatne informacije, pobude in pomoč pri prijavi na natečaj po e-pošti: pd.natecaj@gmail.com.
Pravila glede prijav na natečaj so na voljo na
spletni strani društva: www.pdgorenjavas.com.
Glede na to, da bo odprtje razstave tudi letos
sovpadlo z rednim občnim zborom društva, so k
sodelovanju še posebej vabljeni vsi člani društva.
Lidija Razložnik

Nepretočne greznice le ponekod
Gradnja nepretočnih greznic je sicer dovoljena le
ob izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev. V
operativnem programu pa je tudi zapisano, da je z
vidika ekonomske upravičenosti najbolj utemeljena
rešitev odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
preko individualnih MKČN. »Ugotovitev ne temelji zgolj
na stroških začetne investicije, temveč tudi na stroških,
ki so povezani z vzdrževanjem in upravljanjem.
Individualne MKČN praviloma izkazujejo nižje
stroške od nepretočnih greznic,« so zapisali snovalci
operativnega programa, podjetje Oikos. Kljub temu se
je treba zavedati, da zakonodaja ustrezno odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode nalaga lastnikom
stavb, ki se v nekaterih primerih (npr. redka obiskanost
objekta in posledično ekstremno majhne obremenitve)
lahko odločijo tudi za nepretočne greznice, če so za to
izpolnjene vse zakonske zahteve, kar pa se ugotavlja
za vsak primer posebej.

investicije, ki je zapisano v operativnem programu
in ki kaže, da bi vlaganja v javno kanalizacijsko
omrežje v teh naseljih nekajkrat presegla vlaganja
v MKČN. »Neodgovorno je obljubljati nekaj, v
kar se je že v začetku dvomilo, da je izvedljivo.
Potrebna je realna in trezna presoja glede na to, da
so finančna sredstva omejena,« je pojasnila Kristina
Knific, vodja občinskega oddelka za okolje, prostor
in infrastrukturo. Dodala je še, da je na območjih,
kjer se gradi kanalizacijsko omrežje, priklop nanj
obvezen in s tem za lastnika objekta tudi plačilo
komunalnega prispevka in izgradnja hišnega
priključka. Lastniki MKČN pa lahko pridobijo
subvencije za izgradnjo, ki jih podeljujeta Eko sklad
in občina. Vrednotenje različnih načinov odvajanja
in čiščenja komunalne vode po posameznih naseljih
je navedeno v tabeli.
Ekonomsko vrednotenje sicer obsega zgolj
vrednosti, vezane na izvedbo investicij, in ne
stroškov, povezanih z vzdrževanjem in obratovanjem posameznih variantnih rešitev, je še zapisano v
operativnem programu. Tako predstavljeni stroški
predstavljajo le stroške investicije v izgradnjo individualne MKČN (gradbena dela, nakup MKČN,
njena vgradnja in priklop na objekt z 10-metrsko
povezovalno cevjo in kablom). Stroški obratovanja
in vzdrževanja pa se razlikujejo glede na vrsto
MKČN, sestavo vod, ki se vanjo odvajajo, in
števila PE, ki odpadne vode odvaja v MKČN, in
posledičnega števila praznjenj. Velja tudi opozorilo,
da navedena analiza stroškov temelji na splošnih
podatkih, njen namen pa je le predstavitev, kar pa
ne more nadomestiti dejanske primerjave stroškov
in pričakovanih stroškov, ki jih bo individualni
investitor ocenil v svojem primeru.
Tina Dolenc

Seznam MKČN, ki ustrezajo predpisom
V pomoč pri odločitvi, katero MKČN izbrati, je strokovna
komisija Zbornice komunalnega gospodarstva pripravila
seznam MKČN, ki ustrezajo vsem predpisom. Komisija
na podlagi predloga ponudnikov oziroma dobaviteljev
MKČN pregleda ustrezno dokumentacijo naprav, ki so
na prodaj v Sloveniji, in ustrezne naprave nato uvrsti
na seznam. Seznam, ki je dostopen na www.gzs.si/slo/
panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005, se
zato sproti dopolnjuje.
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Teden vseživljenjskega učenja

Ljudje navdušeni nad obilico aktivnosti
Letošnje leto je evropsko leto medgeneracijske solidarnosti in aktivnega staranja, v
okviru katerega po vsej Sloveniji potekajo številne aktivnosti. Tudi v naši občini ni
bilo nič drugače. Glede na to, da je maja potekal tudi teden vseživljenjskega učenja
(TVU), so bile aktivnosti v naši občini združene z aktivnostmi evropskega leta.
Tako se je v maju in juniju na območju
občine zvrstilo 40 dogodkov, tako kulturnih, glasbenih, umetniških, športnih,
izobraževalnih in drugih – skratka, obilica
zanimivih dogodkov in prav vsakdo je lahko
našel kaj zase. Kot je povedala Jana Rojc,
pobudnica aktivnosti v naši občini, so bile vse
aktivnosti in dogodki zelo dobro organizirani
in izvedeni. Nekateri dogodki so pritegnili več

pozornosti in obiska, drugi manj, se je pa lahko
vsak občan, ne glede na starost in izobrazbo,
naučil in spoznal veliko novega, se poleg tega
še zabaval in užival v družbi drugih obiskovalcev dogodkov. »Želim si, da bi se ljudje med
sabo medgeneracijsko veliko povezovali, da bi
se učili drug od drugega, da bi si dali veliko
brez posebnih finančnih stroškov. Prav tako
si želim, da bi se kultura v občini razvijala

Strankarski kotiček

Lidija Razložnik

Strankarski kotiček

Seja Slovenske
demokratske
mladine v naši občini

Kopalni dan
v Portorožu

Ko je Slovenija praznovala 21. obletnico svoje
samostojnosti, je podmladek SDS, Občinski
odbor Slovenske demokratske mladine Gorenja
vas - Poljane, organiziral kopalni dan na slovenski
obali. Odpravili smo se v Portorož. Avtobus je v
jutranjih urah svojo pot začel v Poljanski dolini,
nato pa kopanja željne pobral še v Ljubljani.
V Portorož smo prispeli ravno v času, ko se je
soncu uspelo prebiti skozi oblake. Vreme je bilo
ravno pravšnje za skok v morje, ki je imelo prav
osvežilno temperaturo. Še prej pa smo v čast naši
državi na plaži izobesili slovensko zastavo. Žal

tako uspešno kot šport. Ljudje na prireditvah
so izžarevali prav posebno energijo, in prav
to me je osrečevalo pri razmišljanju o poteku
celotnega dogajanja. Pohvaliti je treba vsa
društva, skupine, sekcije in njihove vodje za
organizacijo prireditev, delavnic, srečanj, kajti
vse so izvedli prostovoljno in zelo uspešno.
Zahvala velja šoli za uporabo prostorov in
podporo pri izvajanju TVU, RK za kritje
stroškov zeliščarske delavnice in občini za
kritje plačila barv za likovne delavnice, ki smo
jih organizirali za otroke in odrasle,« je po
koncu dogajanja občutke strnila Jana Rojc.

smo med vožnjo skozi Portorož opazili, da slo
venskih zastav praktično ni bilo izobešenih. Dan
smo izkoristili za kopanje v morju, medsebojno
druženje, sončenje … Ob 19. uri smo se odpravili
proti domu, na poti v Ljubljano pa smo se na
Kozini ustavili v pivovarni in gostilni Mahnič,
kjer smo imeli odlično večerjo ob vrčku domačega
piva – prvega na Primorskem. V poznih večernih
urah, ko smo se vrnili v Ljubljano, smo sklenili,
da prihodnje leto zopet organiziramo izlet in se ga
udeležimo v še večjem številu.

Sredi junija je potekala 18. redna seja
izvršilnega odbora Slovenske demokratske
mladine (SDM), podmladka SDS, na nacionalni ravni. Tokrat se je vodstvo podmladka
največje vladne stranke na povabilo člana IO
SDM na nacionalni ravni in predsednika OO
SDM Gorenja vas - Poljane Žana Mahniča
sestalo v lovski koči na Javorču. Člani IO smo
se seznanili, da je trenutno ustanovljenih 87
občinskih odborov SDM po vsej Sloveniji in
12 regijskih koordinacij. Podali smo soglasje
novoizvoljeni predsednici Posavske regijske
koordinacije SDM in predsednici Obljubljanske
regijske koordinacije SDM. Dogovorili smo se
glede programa poletnega tabora SDM, ki bo že
drugo leto zapored potekal v Dolenjskih Topli-

OO SDM Gorenja vas - Poljane

Ste kje opazili ogrožene vrste hroščev?
Zavod RS za varstvo narave je tudi letos
na svoji spletni objavil poziv javnosti, naj jim
sporoči podatke o pojavljanju štirih vrst lažje
prepoznavnih, a ogroženih hroščev. Podatke o
pojavljanju lahko vpišete na spletnem portalu
www.sporocivrsto.si. Tam je tudi na voljo več
informacij o teh v Evropi redkih in ogroženih
žuželkah. Podatke o pojavljanju z natančno
lokacijo najdbe, datumom in fotografijo
hroščev lahko pošljete tudi na naslov: martin.
vernik@zrsvn.si.
T. D.
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cah med 20. in 22. julijem. Predstavljen je bil
tudi koncept športnih iger in aktivnosti SDM,
ki bodo potekale v sklopu tabora SDS v Lepeni.
Pregledali smo seznam aktivnosti, ki jih bomo
izvedli v okviru kampanje za predsedniške
volitve. Po zaključeni seji nas je župan Občine
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež odpeljal na
ogled obrambnega sistema Rupnikove linije,
kjer smo si ogledali utrdbo Goli vrh.
OO SDM Gorenja vas - Poljane

Turizem

Nove turistične točke
v občini privabljajo občane in turiste
Kopalci in obiskovalci toplic v Kopačnici so se razveselili dodatne ponudbe v
okolici testnega bajerja. V začetku julija je bil dokončno postavljen manjši objekt,
ki nudi streho vrtini in pripadajoči opremi, služi pa tudi kot servisni objekt oziroma
manjši gostinski objekt, ki so ga poimenovali brunarica pri TopliČAR-ju.

dolgo in v teh krajih poznano tradicijo. Visoko
je poznano ne zgolj po našem rojaku Ivanu
Tavčarju, temveč tudi po arhitekturi dvorca.
Nedvomno pa ljudi na Visoko privablja mir. V
toplicah pa so se več kot 200 let kopali oziroma
zdravili idrijski knapi, ki so bolehali za kožnimi
boleznimi. Obstoječi občinski kolesarski
krog že sam po sebi povezuje obe lokaciji.
»Občanom priporočam, da prikolesarijo od
doma na Visoko, se naužijejo miru in potem nadaljujejo kolesarjenje ali tek proti Kopačnici,«
je še povedal župan.

Velika obiskanost Rupnikove linije
Pred dvema letoma je občina postavila testni
bajer za testiranje vrtine. Vzporedno so potekale
aktivnosti na testnem bajerju, ki omogoča testiranje vrtine ob stalnem pretoku vode, kar je
osnova za opazovanje, če so pritisk, pretok in
temperature vode konstantni. Voda je bila dana
tudi v balneološko analizo. Leto kasneje se je v
toplicah zvrstilo veliko število občanov in drugih,
ki so se prišli kopat, saj voda vsebuje žveplene
soli, ki pozitivno vplivajo na človekovo kožo.
Kot pojasnjuje župan, je bilo potrebno vrtino
in opremo zaščititi. Kot primerna rešitev se je
pokazala izgradnja enostavnega objekta, brunarice, znotraj katere bo mogoče napraviti še kaj
več, in glede na izkušnje iz preteklega leta je bila
možnost gostinske ponudbe na mestu. Občina je
v letošnjem letu uredila še okolico bazena, leto
prej je postavila tudi igrala za otroke, ki so najbolj
množični obiskovalci testnega bajerja.
»Pozabili nismo niti na starše, ki spremljajo
otroke in ne gredo vsi v vodo. Tako smo se
dogovorili s TD Slajka Hotavlje in gostilno
Lipan, da organizirajo ponudbo za starše in
otroke. Dogovorili smo se še za postavitev dveh
kabin za preoblačenje, sanitarij, lesenih miz ter
klopi,« je še povedal župan.
Kot pojasnjuje Janez Filipič iz gostilne Lipan,
bo gostinska ponudba osvežujoča in vezana na
povpraševanje – tako tudi delovni čas, seveda pa
je tovrstna dejavnost odvisna od sezone in vremena. Za praznike in konce tedna bo brunarica
odprta od jutra do večera. Filipič je s prvimi dne
vi obratovanja brunarice več kot zadovoljen, saj
so ljudje novo ponudbo sprejeli z navdušenjem.
Poudaril je, da ljudje glede na hiter tempo
življenja potrebujejo okolje, v katerem se lahko
sprostijo in v miru spijejo kavo. Na travniku pod
bajerjem je mogoče postaviti tudi šotor.

Nova lokacija RAS
Razvojna agencija Sora od 9. julija deluje
na novi lokaciji, in sicer v 3. nadstropju Up
ravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2.
Poslovna enota Turizem Škofja Loka ostaja
na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki.
L. R.

Želja po povezovanju Visoko–Kopačnica

»Svojim gostom na Visokem rad predstavim
novo ponudbo naše občine, med katerimi je
nedvomno tudi Kopačnica. Obiskovalci, ki
pridejo na Visoko, so navdušeni nad njegovim
odprtjem in me velikokrat povprašajo, kaj je še
novega v naši občini. Občina je tako za Visoko
kot Kopačnico naredila izjemno veliko. Želje
glede povezovanja Visokega in Kopačnice so.
Konkretnih predlogov še nimamo izdelanih, se
pa porajajo, kot npr. športni dogodki,« je povedal Boštjan Poljanšek iz gostilne Na Vidmu.
Za pravo idejo obiskovalci vedno pokažejo
navdušenje in jo lahko še razvijejo.
Kot je pojasnil župan, sta obe lokaciji za
občino izjemno pomembni, saj imata zelo

Kot je znano, je občina pridobila potencialnega investitorja, ki je pripravljen pri Topličarju
narediti projekt, ki je vpet v lokalno okolje in
ga ne obremenjuje z veliki stavbami, prav tako
na istih lokacijah ostanejo vse obstoječe stavbe.
Nad potencialnim razvojnim investitorjem in
idejno zasnovo je navdušena tudi komisija, ki je
zadolžena za razvoj omenjenega območja.
V zadnjih mesecih občina beleži tudi velik
porast obiskovalcev v bunkerjih Rupnikove
linije. Po zagotovilu župana bo občina na
vseh treh turističnih točkah vsako leto dodala
kakšno novost, pri tem pa ne bosta zaostajala
niti ponudnika gostinskih storitev. Cilj občine
je spodbuditi vse tiste, ki se ukvarjajo s katero
od turistično zanimivih dejavnosti, da na tem
naredijo še več. S tem se odpirajo tudi nova
delovna mesta.
Lidija Razložnik

Bronasta priznanja za program MEPI
Letos se je na osnovni šoli
Ivana Tavčarja Gorenja vas
prvič odvijal program MEPI
– mednarodno priznanje za
mlade. Program omogoča, da
čim bolj dejavno in ustvarjalno
preživimo prosti čas. MEPI
je namenjen mladim med
štirinajstim in petindvajsetim
letom starosti, ki si želijo novih
izkušenj, prijateljev, uspeha
in zadovoljstva, predvsem
pa priznanj z mednarodno
veljavo.
Program je bil prvič pred Člani pustolovske odprave MEPI iz Gorenje vasi
stavljen v Veliki Britaniji leta
1956 kot »priznanje vojvode Edinburškega«, in prehodili petindvajset kilometrov brez pomoči
soproga kraljice Elizabete II. Danes je program zunanjega sveta. Poskusno odpravo smo opravili
prisoten v več kot sto državah sveta. Obstajajo na Gorenjskem, pravo odpravo pa smo izvedli
bronasta, srebrna in zlata stopnja, za katere je na Primorskem.
Na zaključku programa MEPI so nam na OŠ
treba opraviti določene naloge in doseči zastav
ljene cilje. Mladi se izpopolnjujejo na področju Loka Mesto podelili bronasta priznanja. Iz Gore
veščin, prostovoljnega dela, rekreativnega športa nje vasi smo na tej stopnji uspešno opravili pro
gram: Eva Peternelj, Aleša Istenič, Tina Rihtaršič,
in pustolovskih odprav.
Odprava je najbolj zanimiv del MEPI-ja. Na Lucija Podobnik, Kaja Slabe in Jaka Oblak.
Kaja Slabe
bronasti stopnji smo dva dneva preživeli v naravi
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Izpostavljanje soncu

Zaščitimo sebe in predvsem otroke
pred sončnimi opeklinami
Pri Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj smo vključeni v projekt Zdrava šola in
bili smo povabljeni na seminar o zaščiti pred soncem. Dobili smo nekaj zgibank, a
ne dovolj, da bi jih vsi otroci odnesli domov, zato objavljamp kratek povzetek.
Veliko je člankov v različnih revijah, na televiziji, radiu, a kljub temu ljudje ne upoštevamo
nevarnosti izpostavljanja močnemu opoldanskemu
soncu. Če ne čutimo potrebe, da sebi ohranimo lepo
in zdravo kožo, poskrbimo predvsem za otroke.
Njihova koža je nežna in velika izpostavljenost
UV-žarkom je povezana z večjo možnostjo razvoja
kožnega raka. Pogosto smo soncu izpostavljeni
naključno: na sprehodih, pri rekreaciji, pri delu na
prostem, pri počivanju. Sončno sevanje vsebuje
ultravijolično sevanje, ki je škodljivo in ga naša
čutila ne zaznajo. UV-sevanje povzroči opekline in
poznejše posledice, kot so staranje kože, poškodbe
oči, kožnega raka. V Sloveniji je vsako leto več
kot 500 primerov črnega raka in 1500 drugih vrst
kožnega raka pri moških in ženskah, pa tudi pri
otrocih. Prijateljica dela na oddelku bolnikov z
rakom in nekaj najhujšega ji je sprejeti in opazovati
otroke in mlade z rakom, zato kožnega preprečimo,
saj imamo možnost. Otrok naj nikoli ne opeče
sonce. Vedno jih dobro namažite z visokim faktorjem. Čeprav pravijo, da so tudi v kremah z
zelo visokim faktorjem škodljive snovi, je vredno
razmisliti, kaj je bolje. Poleg tega se na trgu dobijo
tudi zelo kakovostne kreme.

Upoštevajte UV-indeks

Potrebno je slediti poročilom glede UVindeksa, da se lahko glede na stopnjo ustrezno

pripravimo. Minimalna in nizka stopnja UVindeksa je od 0 do 4, zmerna od 5 do 6, visoka
in zelo visoka od 7 do 15. Pri minimalni in nizki
imamo sončna očala in namazati se je potrebno s
kremo z nižjim zaščitnim faktorjem. Pri zmerni
imamo klobuk ali drugo zaščitno sredstvo za obraz
in celoten zgornji del telesa, pri visoki in zmerni
pa gremo v senco in uporabljamo kremo s faktorjem 30 in več. Na soncu naj bi bili do enajste ure
zjutraj in od šestnajste ure popoldne, čez popoldne
pa se umaknemo v notranje prostore s klimo ali
pod košate krošnje dišečih dreves. Nanos kreme
naj bi bil bolj debel in ponovimo ga vsaki dve uri
oziroma po plavanju. Staranje kože lahko delno
zaustavimo, če z zaščito pred soncem začnemo
v otroštvu in jo izvajamo vse življenje. Pazimo
na otroke, ki se igrajo cele dneve brezskrbnih
počitnic na trampolinu, v peskovniku, v bazenu,
na igriščih. Poskrbimo za njihovo zaščito, saj se
otroci ne bodo sami namazali, nadeli klobučka,
oblekli dolgih rokavov čez že opečeno kožo,
poskrbeli za očala, ne bodo sami iskali senčnika.
Vedeti moramo, da se zaradi odboja od skal, snega,
betona ali vode UV-sevanje močno okrepi.

Sproži nastajanje vitamina D

Sonce sicer ima tudi svoje dobre plati – rabi ga
vsak od nas, da si »napolni baterije«, le pravo mero
moramo imeti. Ni nam potrebno uživati vitamina D,

ker ga dobimo, če smo na soncu. Raziskave pravijo,
da vitamin D lahko učinkovito zavira razvoj raka,
osteoporozo in depresijo. Najbolj naraven in enostaven način, da svojemu telesu zagotovimo dovolj
vitamina D, je varna izpostavitev sončnim žarkom.
Znanstveniki potrjujejo pomembno vlogo sončne
svetlobe in njenega blagodejnega delovanja na celotno telo. Ker poleti več časa preživimo na soncu,
je napočil pravi trenutek za »nabiranje« vitamina D,
vendar moramo biti pozorni na zaščito.

Brez sonca ni življenja

»Sonce« dobimo tudi v hrani, zato se potrudimo, da kupimo čim manj umetno pridelane
hrane, saj je na kameni volni pridelana solata
in pod lučko vzrejena perutnina mrtva hrana.
Na solato pa dajmo veliko cvetov kapucinke,
ognjiča, timijana, ožepka, drobnjaka, kajti
v teh cvetovih je veliko svetlobe. Če pa nas
je sonce kljub vsej previdnosti in preventivi opeklo, pa lahko posežemo po naravnih
hladilnih učinkovinah, kot so navadni jogurt,
šentjanževo olje (paziti moramo, da nismo
namazani s šentjanževim oljem na soncu, kajti
takrat nas lahko sonce močno opeče), s polaganjem kislega zelja, sicer pa je na razpolago
mnogo krem iz čajevca in aloe, ki bodo otroku
pomagale pri boleči opeklini. Rjava barva ni več
v modi, kot je bila v naših mladih letih. Vsak je
vprašal: ali nisi ravnokar z morja, kje imaš pa
barvo? Le pazimo na otroško kožo, saj smo na
svojo povsem premalo.
Jana Rojc

Državno računalniško tekmovanje

Z računalniki skozi okna

Letos smo na OŠ Jela Janežiča že petič zapored skupaj z Zvezo za tehnično
kulturo Slovenije (ZOTKS) organizirali državno računalniško tekmovanje Z
računalniki skozi okna za učence, ki obiskujejo posebni program. Udeležili so
se ga učenci iz 16 slovenskih šol.

Učenci so tekmovali v dveh kategorijah.
Prva kategorija je bila urejanje besedil v Wordu.
Učenci so najprej izkazali organizacijo na
računalniku, iskanje dokumenta, prepis besedila, urejanje po navodilih in vstavljanje slike.
Dodatna naloga za boljše in hitrejše je bila ob-
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likovanje tabele po navodilih. Druga kategorija
je bila sestavljanje elektronske sestavljanke, ki
je bila izbrana iz internetne strani. Učenci so
nalogo reševali na računalniku, kasneje pa je
njihove izdelke ocenila strokovna komisija, ki
so jo sestavljali učitelji računalništva različnih
šol ter naši učitelji, ki so organizirali tekmovanje. Na podlagi pridobljenih točk so učenci
dobili priznanja in nagrade, ki so vedno bogate,
da spodbujajo nadaljnje delo.
Namen tekmovanja je bilo dokazovanje
uporabnega vsakodnevnega znanja, ki je del
najsplošnejše izobrazbe, po tekmovanju pa
tudi druženje in izmenjava izkušenj tekmovalcev in mentorjev. Tekmovanje je za učence
možnost, da dokažejo, da so sposobni tudi
dela z računalniki, ki so v današnji družbi
nepogrešljiv pripomoček. Poleg tega pa tudi ti
učenci tako kot vsi njihovi vrstniki radi delajo z

računalnikom. Del uporabnega najosnovnejšega
znanja predstavlja zapis kratkih besedil in
sporočil, uporaba svetovnega spleta za iskanje
informacij. Uporaba je popolnoma individuali
zirana in elementarna, vendar učenca kot po
sameznika umešča v aktualni čas informacijske
tehnologije.
Zaradi dobre računalniške opremljenosti
šole, ki je rezultat razpisov MŠŠ in sofinanciranja občin ustanoviteljic, je šola lahko pos
tala začetnica in glavna organizatorka državnih
tekmovanj na področju računalništva za otroke
s posebnimi potrebami. Poleg občin nam vsako
leto pomagajo tudi različni donatarji.
Ob zaključni slovesni podelitvi priznanj smo
tudi tokrat pripravili pester program. Zbrane so
nagovorili ravnateljica OŠ Jela Janežiča Marjeta
Šmid, župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in predstavnica ZOTKS Mija Kordež.
Zaplesala je folklorna skupina naših učencev,
že drugič pa sta dogajanje popestrila glasbenika
Valerija in Jože Dolenec.
Jana Dolenec, Andreja R. Mladenović,
Helena Zupančič

Novice iz OŠ Ivana Tavčarja

V Kopru je potekalo državno prvenstvo v atletiki za osnovne šole, kamor se je uvrstilo sedem
učencev naše šole. Najboljša dosežka sta bila
četrto mesto Štefana Osredkarja v skoku v daljino
pri starejših dečkih, skočil je 605 cm, in pa tretje
mesto v štafeti 4 x 100 m, ki so ga s časom 47 minut
in 50 sekund osvojili Marko Klemenčič, Klemen
Demšar, Jure Kokelj in Štefan Osredkar.
Na nagradnem natečaju za najbolj športno šolo,
ki ga razpisuje Zavod za šport RS Planica, je naša
šola dosegla štirinajsto mesto in prejela priznanje
ter praktično nagrado. Učenka Elizabeta Brence je
dobila še priznanje za »fair play«.
V tekmovanju za najboljšega športnika in
športnico šole po pravilniku ŠD Blegoš so si nagrade razdelili Marko Klemenčič za prvo, David
Pintar za drugo in Jure Kokelj za tretje mesto. Pri
športnicah pa Manca Jezeršek za prvo, Kaja Slabe
za drugo in Aleša Istenič za tretje mesto.
V Poljanah so učenci petega razreda matične
šole in obeh podružnic sodelovali na atletskem
tekmovanju. Domov so prinesli več medalj in
pokalov iz različnih disciplin.
Mesec junij je bil tudi v znamenju zaključnih
ekskurzij in športnih dejavnosti za razredno stopnjo.
Tretješolci so se odpravili na Gorenjsko. Prva postaja je bil grad Kamen pri Begunjah. Po vodenem
ogledu in predstavitvi življenja na gradu nekoč, so
bili tudi sami sprejeti med viteze, za kar so se morali
potruditi s kar najbolj izvirno poslikanimi ščiti.
Obiskali so letališče v Lescah, kjer so jih navdušili
padalci in letala različnih vrst. Zapeljali so se do
bližnje Vrbe, kjer so si ogledali Prešernovo rojstno
hišo in spoznali delček življenja našega največjega
pesnika ter utrip tistega časa. Posedli so se okrog
stare lipe, kjer so se nekoč zbirali vaški veljaki. Za
zaključek so se ustavili še v Kovaškem muzeju v

Kropi ter spoznali vigenjc, edino v celoti ohranjeno
kovačnico za ročno kovanje žebljev. Kovati so
poskusili tudi sami, a ni bilo tako enostavno. Za
spomin je vsak dobil svoj žebelj.
Učenci tretjega razreda so imeli še pohod,
obiskali pa so tudi čebelarja. Osmošolci so spoznavali okolico Polhovega Gradca in se povzpeli na
Grmado in Mačkov greben.
Učenci devetega razreda so se z valeto dokončno
poslovili od osnovnošolskih klopi. Po besedah
ravnatelja Izidorja Selaka je bila to izjemna gene
racija devetošolcev glede na učni uspeh in dosežke
na različnih tekmovanjih. Kar devet jih je imelo vse
predmete ocenjeno odlično. Njihov trud je nagradil
tudi župan Milan Čadež. Uspešne in zaslužne
učence obeh šol v občini je skupaj z ravnateljema
odpeljal na sankanje na Stražo nad Bledom.
Pridružili so se še osmošolci, ki so na različnih
področjih dosegli eno zlato ali dve srebrni priznanji
ali bili v športu oziroma glasbi državni prvaki.
Zadnji šolski teden je bil precej kulturno obarvan. Kulturno društvo Koroška Bela je gostovalo
s predstavo Volk in sedem kozličkov. Nad polurno
predstavo so bili gledalci zelo navdušeni. Eden od
poznih popoldnevov pa je bil pevsko in plesno
obarvan, saj sta prepevala otroški in mladinski
zbor, plesale pa različne plesne skupine. Ob tej
priložnosti so bili obiskovalci že pred glavnim
vhodom šole deležni presenečenja ob novih
štirih stenskih panojev. Na njih je v sliki in besedi
opisano življenje dr. Ivana Tavčarja, po katerem
ima od leta 1971 šola v Gorenji vasi tudi ime.
V nagovoru je ravnatelj Izidor Selak navedel
Tavčarjeve življenjske dosežke in se zahvalil
ožjemu šolskemu timu za pripravo opisa življenjske
poti rojaka. V kulturnem programu so sodelovali
mladi plesalci šolske folklorne skupine, učenca

Vrtec Sovodenj

Ohranjanje ljudskega izročila v vrtcu
V vrtcu na Sovodnju smo letošnje leto v vse aktivnosti in življenje vključili spoznavanje
slovenskega ljudskega izročila. Brali smo slovenske ljudske pravljice, spoznavali
ljudske junake, peli pesmi, plesali ter pekli različne potice in peciva, značilna za naše
kraje. Spoznavali smo tudi ljudska glasbila in se družili s citrarko, ki nam je igrala
na citre in harmoniko, ter z orgličarji, ki so nam predstavili različne vrste orglic.
Septembra
smo obiskali
Kekčevo deželo,
kjer smo se
družili s Kekcem
in Mojco ter njunimi prijatelji.
Kot vsako leto
smo tudi letos z
otroki drugega
starostnega obdobja preživeli
noč v vrtcu. Večer
smo preživeli s Folklorno skupino Sovodenj, katere člani so nam pokazali nekaj venčkov plesov,
svoja oblačila, delovna in plesna, ter glasbila, s
katerimi zaigrajo glasbo. Tudi mi smo zaplesali z
njimi in preživel prav lep večer.

V naslednjem dnevu so se nam pridružili še
straši in mlajši otroci. Z otroki smo se predstavili
s kratkim program, razdelili pa smo jim tudi pohvale za uspehe pri branju in v športnih aktivnostih.
Zapele so tudi pevke Grabljice, katerih poslanstvo
je ohranjanje starih slovenskih ljudskih pesmi. Nato
smo se razdelili v skupine in se preizkusili v kvizu o
poznavanju ljudskega izročila. Pri tem smo se zelo
zabavali in uživali v druženju med seboj. Poskrbeli
smo tudi za lačne želodčke: kuharica Metka nam
je skuhala ričet, posladkali pa smo se s poticami,
ki so jih spekli pridni starši naših otrok.
Tako je za nami še eno uspešno šolsko leto in
prijetno srečanje z otroki in njihovimi starši. Vesela
sem, da tako otroci kot starši radi prihajajo na skup
na srečanja, da se vsi skupaj malo ustavimo in se
družimo v prijetnem in sproščenem vzdušju.
Sonja Bevk, vodja Vrtca Sovodenj

Foto: Ana Dolenc

Mesec junij bil je živ, športen in igriv

Medalje in pokal tudi za učence PŠ Sovodenj
sta prebrala odlomek iz Visoške kronike, citrarka
Barbara Dolenec pa je zaigrala odlomek iz filma
Cvetje v jeseni.
Učencem od šestega do osmega razreda so bila
podeljena tudi priznanja.
Nekateri razredi so izpeljali posebno slovo
od šolskega leta. Učenci 2. a so imeli zaključek z
nastopom za starše v šolski avli. Pripravili so kratek
program s pesmicami, plesi in pantomimo, ki so
jo morali izvesti starši, ter kratkim filmčkom na
diaprojekciji. Učenci 2. b so vzeli pot pod noge in
na enournem sprehodu spoznavali Hlavče Njive.
Pri Rezki so se najprej odžejali, nato pa starše
razveselili s kratkim kulturnim programom, v
katerega so vključili tudi njih. Na koncu so učenci
in starši s pesmico za slovo presenetili še učiteljico.
Druženje je bilo sproščeno in zelo prijetno. Starši so
povedali, da so jim takšni zaključki všeč, saj vidijo
svoje otroke tudi nastopati.
Skupaj so šolsko leto zaključili tudi učenci,
njihovi starši in učiteljice s Podružnične šole Sovodenj. Na tradicionalni celodnevni ekskurziji so
odkrili nekaj značilnosti Bele krajine in se veselili
podeljenih spričeval, priznanj, pohval, diplom in
kolajn.
Medtem ko bodo učenci uživali zaslužene
počitnice, ravnatelj in (nekateri) učitelji pa
razmišljali o novem šolskem koledarju, urniku
in z ministrstva dodeljenem številu ur za oddelke
podaljšanega bivanja, šolska stavba ne bo samevala. Adaptacija kletne učilnice je stekla takoj po
koncu pouka. Povečana in polepšana bo pričakala
učiteljico angleščine in njene učence. Šolo bodo
obiskali tudi krovci. Letos poleti bodo zamenjali
drugo tretjino strešne kritine in pod njo vgradili
toplotno izolacijo. Dela bodo stala okrog trideset
tisoč evrov. Mizarji pa bodo na celotnem spodnjem
hodniku predmetne stopnje zamenjali podboje in
vratna krila.
Milka Burnik
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Iz OŠ Ivana Tavčarja

Med gorami in Glas devetih
Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas smo v prvih junijskih dneh izdali
dve šolski glasili: Med gorami in Glas devetih.
Prvega smo podnaslovili Zbornik literarnih
prispevkov, saj se v njem predstavljajo učenci
od prvega do devetega razreda z raznovrstnimi
pesmimi, spisi, kratko prozo, razmišljanji,
pisanjem v poljanskem narečju in z ilustracijami. Časopis je prejela vsaka družina, ki ima
otroka na osnovni šoli.
Vsebino je v uvodniku predstavil glavni
urednik Jernej Jereb iz sedmega razreda: »Pri
interesni dejavnosti šolski časopis smo dobili
idejo, da bi v šolskem letu 2011/2012 naredili
literarno glasilo. V njem bi se učenci naše šole
predstavili kot avtorji pesmi, proze in dramskih
besedil. Naš cilj je bil odkriti talente in ljubitelje
literarnega ustvarjanja ali vsaj poigravanje z
besedami, verzi in s prozo.

Ekodejavnosti na OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas že tretje leto
s svojimi dejavnostmi uspešno sodeluje v pro
gramu Ekošole, ki je mednarodno prepoznan
in uveljavljen program za spodbujanje vzgoje
in izobraževanja za trajnostni razvoj. Temelji
na metodologiji sedmih korakov, ki določajo
postopek dela in aktivnosti, na podlagi ka
terih ustanova po dveletnem uvajanju pridobi
mednarodno priznani znak, zeleno zastavo,
oziroma ga ohranja z izvajanjem aktivnosti
po predpisanem programu dela za določeno
šolsko leto.
Šolsko leto 2011/12 je predstavljalo leto,
ko smo začeli s pripravljalno fazo na nov
koncept dela ekošole. Treba je bilo izdelati
okoljski pregled, s pomočjo katerega smo
dobili jasno sliko nad trenutnim stanjem in
dogajanjem pri okoljskih tematikah v ustanovi
in njeni okolici. Sodelovali smo v treh projektih,
ki so zajemali ekološke vsebine. V evropskem
tednu zmanjševanja odpadkov smo izpeljali
ozaveščevalno akcijo. Učenci razredne stopnje
so na stojnicah bolšjega sejma sovrstnikom
ponudili igrače, ki jih sami ne uporabljajo več.
Prav tako so bili učenci zelo uspešni v ekokvizu.
Zmagali so na regijskem tekmovanju in si tako
prislužili vstopnico za državno tekmovanje, ki
je bilo aprila v Ljubljani. V projektu Ekobranje
za ekoživljenje so krepili svojo ekološko zavest
s pomočjo knjige. Naša šola se je prav tako
udeležila akcije Očistimo Slovenijo 2012. Zbirali
smo odpadni papir, sodelovali v akciji zbiranja
odpadnih oblačil in izvedli številne zanimive
dejavnosti z ekološko tematiko v okviru ekod
neva, ki se je odvijal za vse učence od prvega
do devetega razreda
V iztekajočem se šolskem letu je šola
uspešno izpeljala vse predvidene aktivnosti.
Zahvala za to gre vsem učencem, zaposlenim
in zunanjim sodelavcem, ki so s svojim delom,
podporo in predlogi prispevali svoj delež k
delovanju programa.
Kati Mezeg
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Učiteljice so spodbujale svoje učence k ustvarjalnemu pisanju, zbirale prispevke, jih uredile
in poslale uredništvu. Nekatera besedila ne
spadajo v čisto literaturo, ampak se ji približujejo
oziroma se navezujejo nanjo. Učenci, katerih
prispevke smo objavili, so stari od sedem do petnajst let, zato so prispevki zelo raznovrstni.
Med zapisi izstopajo pesmi Anje Eržen iz
osmega razreda in kratki zgodbi Urše Juhant
iz devetega razreda. Urša tudi sama ilustrira
svoja dela. Obema se pozna, da pišeta iz sebe
in zaradi sebe, ne le tega, kar predvideva učni
načrt. Mlajši se bodo v veščinah pisanja še urili.
Želimo jim srečno pot v umetniško ustvarjanje.
Upamo, da jim bodo objave v našem glasilu
vzpodbuda za nadaljnje pisanje pesmi in proze.
Mogoče se bo kdo lotil dramskih besedil, ki
v našem zborniku, žal, niso zastopana. Naj
pojasnim še kazalo nadnaslovov. Če bi v njem
popisali vse naslove in vse avtorje, bi bilo leto zelo obširno in nepregledno. Zato smo se
odločili, da razdelimo prispevke na tri dele:
poezijo (Povem ti pesmico), prozo (Povem ti
zgodbico) in na besedila v narečju (Povem ti
po domače). Posamezni del je razdeljen na razrede, prozni del pa zajema še posebne tematske
sklope: Detektivske zgodbe, Povedke in bajke,
Humoreske, Nesreče v gorah, Sodobna kratka
mladinska proza (dve zgodbi Urše Juhant) in
Razmišljanja o romanu Na zeleno vejo.

Zahvaljujemo se mentoricam in likovnemu
pedagogu za prispevke, hvaležni pa smo tudi
sponzorjem, ki so v težkih kriznih časih podprli
našo dejavnost.«

Glas devetih o tem, kdo je kdo

Drugi časopis je nastal zavoljo spominov, ki
jih učenci vsako leto strnejo v Glasu devetih.
Čas hitro beži in glasilo, ki je izšlo, je polno
novičk o tem, kdo je kdo. Ko se bodo učenci
zbirali k obletnicam in drugim dogodkom, ki jih
bodo povezovali v prihodnosti, jim bo gotovo
prišel še kako prav. Nastajanje glasila je bilo
pestro. Uskladiti toliko želja in idej je umetnost,
ki jo zmoremo opraviti le s sodelovanjem in
potrpežljivostjo. Učenci so pripravili gradivo, se
fotografirali in iskali posebnosti svojih oddelkov. Ni enostavno povedati nekaj o skupnosti, ki
se želi pokazati kot neponovljiva. In kaj pravijo,
kdo so? Spoznati jih bo po veselju, ki je značilno
za 9. a, 9. b je zabaven in svojevrsten. Tu so se
skrivali glasbeniki, umetniki, športniki. 9. c pa
meni, da so najboljši. Zaslovel je s postavnimi
fanti in energičnimi dekleti.
Nina Dolenc in Jana Rihtaršič

PŠ Lučine

Ekološki, kulturni in športni utrinki
Šolsko leto se je zaključilo uspešno za vse učence naše šole. Še v zadnjih tednih in dnevih
pa smo poleg pridobivanja ocen pozornost namenjali tudi drugim dejavnostim.
Vse leto smo se z različnimi dejavnostmi
trudili obdržati ekozastavo. Uspelo nam je z
dobrimi ozaveščevalnimi akcijami. Skozi vse
leto smo tako učenci in njihovi starši kot tudi
zaposleni skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov,
zmanjševanje količine odpadkov, varčevanje
z vodo, elektriko … Zbirali smo izrabljene
tonerje, kartuše in trakove, zamaške. V evropskem tednu zmanjševanja odpadkov smo organizirali sejem rabljenih igrač, ki so po uspešni
menjavi našle nove lastnike. V prednovoletnih
delavnicah smo izdelovali novoletne voščilnice,
adventne venčke in druge okraske. Priključili
smo se vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo.
Smeti smo pobirali v okolici Lučin. Iz odpadne embalaže so učenci izdelovali gibljive
igrače. Petošolci so si ogledali zbirni center v
Todražu. Vsi so sodelovali v akciji Ekobranje za
ekoživljenje. Ekozastava v prostorih naše šole
nas bo na zdrav način življenja opominjala tudi
v naslednjem šolskem letu.
S prireditvijo za starše smo se poslovili
od tega šolskega leta. S plesi, pesmimi, dramatizacijami, nastopom Orffovih instrumentalistov in minuto do zmage smo se približali

zasluženim počitnicam. Minuto do zmage so
izvrstno izpeljali tretje- in četrtošolci. Sledil je
še ogled razstave slik, ki so jih učenci ustvarili v
mali slikarski šoli pod vodstvom Jane Rojc.
Posebno presenečenje pa so petošolcem
pripravili starši. Po naporni zaključni ekskurziji
so pričakali svoje otroke na lučinskem igrišču
športno pripravljeni za nogometni dvoboj.
Tekma je bila zelo zanimiva, vsi so se športno
borili in se trudili premagati nasprotnike. Po
mnenju otrok je bil zanje to najboljši zaključek
in slovo od lučinske šole. Rezultat se je po
strelih enajstmetrovk prevesil v korist otrok.
Peciva, soka in sladoleda pa tudi ni manjkalo.
Naporen je bil še naslednji dan. V Poljanah
so se petošolci udeležili atletskega tekmovanja
za pokal šol Poljanske doline. Zadovoljstvo,
da jim je uspelo osvojiti nekaj medalj in se
pomeriti med sebi enakimi, pa jih je v športnem
duhu še dodatno motiviralo.
V teh dneh se je začela prenova šole, ki bo
150-letnico organiziranega šolstva v Lučinah
pričakala z novo fasado in novo streho, o čemer
bomo še poročali.
Martina Jelovčan

Novice iz OŠ Poljane

Konec dober, vse dobro

Junij, zadnji mesec pouka, ni minil le v znamenju nabiranja, popravljanja in
zaključevanja ocen, ampak so učenci imeli dovolj časa tudi za druge vsebine.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti je letos že devetič podelil naziv kulturna šola. Letos je kriterije z lahkoto izpolnila
tudi naša šola in tako za obdobje 2012–2015
pridobila naziv »kulturna šola«, na kar smo zelo
ponosni. Pokazali smo, da z lastno ustvarjalnostjo in trudom ter pod vodstvom predanih
mentorjev nastajajo kakovostne prireditve,
dramski, pevski in plesni nastopi, literarni in
likovni izdelki, raziskovalne naloge, razstave
… To se odraža tudi v številnih priznanjih in
nagradah, ki so jih prejeli učenci.
V tednu vseživljenjskega učenja smo pripravili kulturno-rekreativno obarvan program z
naslovom Med freskami slikarja Iveta Šubica.
Učiteljici Nežka Gabrovec in Barbara Tavčar
sta za učence pripravili sprehod po Poljanah, na
katerem so si ogledali najznamenitejše freske
Iveta Šubica, ki jih je podaril rojstnemu kraju.
Učenci so tako imeli priložnost spoznati delček
zelo pomembne kulturne dediščine in si ogledati
freske Agate, sv. Jurija, Kmečko alegorijo, sv.
Krištofa, Poljansko vstajo, Pomladno alegorijo,
Alegorijo štirih letnih časov in rojstno hišo umetnika − Dovjakov mlin. Bilo je prav zabavno.
Učenci, ki so predstavljali freske na poti skozi
Poljane, Predmost in Hotovljo, so opravili
odlično delo in upamo, da bodo v prihodnosti
imeli na učno pot Iveta Šubica priložnost popeljati tudi druge obiskovalce Poljan.

Nadarjeni učenci so obiskali festival eksperimentov in znanosti v Ljubljani, ki ima
zabavno ime Znanstival. Na različnih mostovih, kot so Mesarski most, Tromostovje in
Čevljarski most, so spoznali različne eksperimente. Najzanimivejši se jim je zdel eksperiment s tekočim dušikom in vrelo vodo. Naredili
so tudi svoja posebna letala.
Zagotovo pa je šport tisti, ki po napornem
pouku učence najbolj sprosti. Učenci 1. triletja
so se urili v rolanju. Po uvodnem predavanju o
varnosti pri rolanju so pod vodstvom strokovno
usposobljenih vaditeljev nato v skupinah glede na
predznanje osvajali praktična znanja. Vsi učenci
so uspešno prevozili poligon in s tem opravili
ravnotežno nalogo za zlati sonček. Na koncu je
sledil še kviz, na katerem so skupine dokazale, da
so se vsi veliko naučili o varnem rolanju.
Naši športni pedagogi so s pomočjo nekaterih učiteljic, obeh hišnikov in štirih učenk
uspešno organizirali prvo atletsko tekmovanje
na šolskem stadionu. Pripravili so dva troboja
šol iz Poljanske doline. Prvi boj je potekal
med podružničnimi šolami Javorje, Lučine in
Sovodenj, drugi pa med OŠ Žiri, Gorenja vas
in Poljane. Atleti, samo iz petih razredov, so
se pomerili med seboj v teku na 60 m, v metu
»žvižgača«, v skoku v višino in daljino ter v
teku na 600 m. V drugem delu tekmovanja pa
so pokazali svoje spretnosti z žogo v igri »med
dvema ognjema«. Med vrstniki iz naše doline
je potekal resnično zagrizen, a pošten boj. Na
turnirju z žogo je med podružnicami zmagala
PŠ Sovodenj pred PŠ Lučine in PŠ Javorje. Med
OŠ pa so pokal prejeli učenci iz Žirov. Drugi
so bili učenci iz Gorenje vasi in tretji gostitelji.
Na skupnem tekmovanju atletike (deklice in
dečki) ter igre z žogo so bili najuspešnejši
petošolci Žirovci, na drugo mesto so se uvrstili
naši učenci in na tretje mesto učenke in učenci
OŠ Ivana Tavčarja.
Veliko športa so izkusili učenci osmih razredov, ki so v tednu med 4. in 8. junijem preživeli

šolo v naravi v Kranjski Gori. Bili so v Planici
in pri jezeru Jasna, šli so na veliko pohodov – na
Zelence, v Triglavski narodni park, v sredogorje. Poleg tega pa so tudi kolesarili, se vozili s
kanuji, kurili ogenj in se učili. Zvečer so imeli
na sporedu zabavne in spoznavne večere, saj je
poleg njih bila v domu tudi šola s Ptuja.
V začetku junija je župan Milan Čadež pova
bil učence osmega in devetega razreda obeh
osnovnih šol, ki so osvojili vsaj eno zlato ali pa
več srebrnih priznanj, ter tiste, ki so imeli same
dobre ocene, na izlet na Bled. Odšli so tudi na
poletno sankanje na Stražo, kjer so se po mnenju
vseh imeli zelo dobro, in na okusno kosilo.
Posebno pozornost junija namenimo učenkam in učencem 9. razreda, ki so
že septembra začeli zbirati denar za izdajo
šolskega glasila, valeto in šolo v naravi na
Rogli. Organizirali so dva nogometna in en
košarkaški turnir, zbirali so star papir ter pisali
prošnje sponzorjem. V začetku junija pa so se
vsi lepi, urejeni in ponosni predstavili na valeti
v kulturnem domu v Poljanah.
Na šoli smo z zaključno prireditvijo naredili
slovesen zaključek pouka v tem šolskem letu
za vse ter počastili dan državnosti. Prizorišče je
s pomočjo učencev uredila učiteljica Mihaela
Žakelj Ogrin in sploh nismo imeli občutka,
da smo v telovadnici. Sredi »odra« se je bohotil velik šopek kresnika, okrog njega pa so

postavili freske, ki so jih izdelali učenci. Na
mreži zadaj so bila obešena številna likovna
dela, ki so skozi celo leto nastajala pri pouku.
V svojem nagovoru je župan Milan Čadež
poudaril pomen šolanja, znanja in domoljubja
ter spregovoril o dnevu državnosti. Program,
ki je sledil, je med prizori ljudske zgodbe o
Kurentu, ki jo je z učenci izbirnega predmeta
gledališki klub dramsko priredila učiteljica
Nežka Gabrovec, predstavil dogajanje, delo
in dosežke naših učencev. Nekateri učenci so
tudi prebrali svoja literarna besedila. Program
so popestrili tudi kitaristki Maša Stanonik in
Aleksandra Logar iz 6. b, šolski zbori pod vodstvom učitelja Matjaža Slabeta ter plesalke pod
vodstvom Petre Slabe. Po govoru ravnateljice
Metke Debeljak, ki je šolarje s svojimi mislimi
pospremila v počitnice, je sledila še podelitev
priznanj učencem, ki so bili v svojih oddelkih
izbrani za vzorne, ter tistim, ki so bili v šolskem
letu 2011/2012 najuspešnejši na različnih
področjih.
Bernarda Pintar
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LD Gorenja vas

Lovci kosili v deželi gamsov

Foto: Mojca Stržinar

Člani Lovske družine Gorenja vas so se že tradicionalno, dvanajstič po vrsti,
zbrali na Makovicah. Namen srečanja je poleg druženja tudi obujanje starih
kmečkih običajev – košnje – ter prenašanje znanja na mlajše rodove. Košnja
vsako leto privabi tudi okoliške kmete in prijatelje lovce iz drugih slovenskih
lovskih družin. Na dokaj strmem pobočju je okoli 40 koscev košnjo opravilo v
uri in pol, manjkale pa niso niti grabljice.

Lidija Razložnik

Lovci so v Makovicah poprijeli za kose, pomagale pa so jim tudi grabljice.

Tabor na Jelencih je super

Letos nam je nagajalo vreme in tabor smo lahko izvedli šele v začetku
julija. Vodili sva ga Jana Rojc in Lucija Tomc. Na srečo so nam starši poslali
zelo pridne otroke, zato smo lahko izvedli, kar je bilo v planu in še malo
več: prepevali smo, risali, raziskovali rastline in živali, nabirali zelišča za
čaj, kuhali makarone, pekli hrenovke na ognju, se bojevali s storži, iskali
skriti zaklad, poslušali pravljice, se obmetavali z blazinami, sestavili svojo
himno, opazovali škrate, spoznavali minerale, sestavljali zapestnice, se igrali
in zabavali brez televizije in računalnikov daleč stran od prometnih cest v
eni najlepših koč v Sloveniji. Hvala planincem in vsem sodelujočim za
prijaznosti, ki smo je bili deležni: Alenka Pivk, Franci Fortuna, Bogo Žun,
Roman Pagon, Ajda Rojc, Gorazd Tomc, Jože Rojc, Polona Mlinar, Mateja
Žun, Zorka Šturm, Mojca Novak, Darja Krek.
J. R.
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Del posušenega sena nato spravijo in ga, ko
si živali ne morejo same poiskati hrane, razdelijo
po bližnjih krmilnicah. Po končani košnji je sledil
krajši kulturni program, ki ga je sooblikoval
sekstet Odoika iz Žažarja, ki je z ubranim in
hudomušnim petjem nasmejala vse zbrane. Predsednik LD Gorenja vas Daniel Vehar je v krajšem
nagovoru pozdravil vse zbrane, se jim zahvalil
za sodelovanje ter poudaril, da je lov tudi skrb za
naravo in gojitev ter ne zgolj plenitev, kot si ljudje
včasih radi razlagamo. Po končanem programu je
sledilo prijetno druženje ob dobrotah z žara.
LD Gorenja vas, ki deluje od leta 1946 in
združuje 58 članov, ima poleg bivaka na Makovicah še enega na Blegošu, lovski dom v Gorenji
vasi in kočo na Javorču. Lovci imajo v lasti tudi
dve njivi, na kateri pridelujejo hrano za divjad.
Vsako jesen organizirajo izobraževanja za nove
člane, lovske čuvaje in lovske mentorje, zato so
vsi, ki bi radi postali del lovske družine, lepo vabljeni, da se jim pridružijo. Poseben dogodek je
strelsko tekmovanje v spomin na Borisa Pivka za
prehodni pokal in medalje. Pozimi lovce čaka tudi
zimski lovski krst, s katerim krstijo nove člane.

Foto meseca
Na Mlaki pr’Jejlar že od leta 1980 kuhajo kopo na istem mestu, je
k poslani fotografiji pripisala avtorica. Naredili so jo iz stotih kubičnih
metrov lesa, zakurili so jo pred nekaj dnevi, kuhala se bo približno tri tedne.
Pripravljena bo pred dnevom oglarjev na Starem vrhu. Za oglarje pravijo:
»Hlače ima strgane, z ogljem namazane,« je še napisala Karla.
Lucija Kavčič je poslala sliko njihove Tinkare, ki je na Žirovskem Vrhu
preverjala zrelost žita, Eva Reven pa je fotografirala Nejo, ki je čisto sama
zlezla v košaro, ven pa ji je morala pomagati teta.
Zanimive fotografije, ki bodo nastale čez poletje, pošljite na naslov
podblegaske.novice@gmail.com in na kratko napišite, kako so nastale.
Za objavo mora imeti slika dovolj veliko ločljivost.
M. B.

Domača lekarna

Grozdje za čiščenje telesa
Pričela sem iskati literaturo, kjer bi dobila
podatke o koristnosti trte oziroma grozdja, in ugotovila, da jih ima mnogo. Grozdje je zelo učinkovit
čistilec organizma, pomaga pri hujšanju, je
izredno dobra hrana za živce, možgane, zobe in
kosti. Poznamo različne vrste grozdja, od svetle do
temne sorte, s peškami in brez. V naših krajih najbolje uspeva Izabela. Grozdje sodi med najstarejše
vrste sadja, kar jih je človek gojil. Egipčani, Grki
in Rimljani so vzgajali in plemenitili vinske trte,
da bi pridobivali zdravilni grozdni sok. Danes pa
grozdje poznajo po vsem svetu.
Grozdje pri nas dozori med koncem avgusta
in začetkom oktobra. Pobiranje grozdja imenujemo trgatev, ki je v vinorodnih krajih pove
zana z različnimi ljudskimi običaji. Grozdje se
uporablja pri proizvodnji vina, sokov, vinskega
kisa, penine in drugih pijač. Vsebuje izredno
dragocene sestavine, na primer grozdni sladkor, pomembne minerale, kot so kalij, kalcij,
fosfor, beljakovine, sadne kisline, aromatične
substance, vitamina B in C. Pozitivno deluje
na črevesje in ledvica ter je učinkovito proti
kopičenju sečne kisline, putiki in arteriosklerozi. Uživamo ga lahko surovega, suhega, v
pecivih ali ga uporabimo za vino, sok ali kis.

Preprosto do okusnega soka

Pri teti Ančki v Kranju sem vedno spila celo
steklenico grozdnega soka pa tudi za domov mi
ni pozabila dati še kakšne. No, sedaj bom lahko
po njenem receptu naredila to okusno pijačo. Na
sokovnik skuham sok in kar vročega nalijem v

steklenice ter hitro zaprem. Steklenice počasi
hladim, zato jih zavijem v debelo odejo. Tako
pripravljen sok lahko ostane istega okusa več
let. Mora pa biti pravo dišeče grozdje. Tisto
namizno iz trgovine ne pričara tako okusnega
soka. Lahko pa naberemo grozdne jagode in
jih shranimo v zamrzovalniku in iz njih kuhamo čaj, ki ima ohlajen okus kot sok. Preden
čaj precedimo, jagode dobro premečkamo s
stiskačem za pire, lahko dodamo malo sladkorja
in cimeta.

Shujševalne kure z grozdjem

Namesto shujševalne kure s tabletami ali
drugimi preparati, ki jih je na tržišču polno, raje
naredimo grozdno kuro. Dva tedna jemo samo
grozdje brez pešk in kožice, vsak dan od enega
do treh kilogramov, vmes pa lahko uživamo še
črn kruh in pijemo zeliščni čaj. Zelo uspešno
bi bilo, če bi imeli pred začetkom dan ali dva
posta, saj se tako začne prebava hitreje urejati.
Kura pa ne pomaga le pri hujšanju, temveč
tudi pri odpravljanju vodenih oteklin na nogah
in rokah, revmatičnih težav, vnetij, mozoljev
in izpuščajev. Kdor pa misli, da tako dolge
grozdne kure ne rabi, pa naj zdrži vsaj tri dneve.
Na dan naj poje dva do tri kilograme grozdja in
ničesar drugega in tako se bo rešil nakopičene
nesnage v telesu. Telo bo bolj odporno za zimski čas. Pozdravimo lahko kronične driske ali
zaprtje, preprečimo lahko nastajanje žolčnih
in ledvičnih kamnov. Z grozdno kuro si lahko
zdravimo poapnelost žil – arteriosklerozo – in

Foto: Tina Dolenc

Eno dveletno vejico trte sem lani navezala na balkonsko ograjo in že lani je
bilo obilo pridelka, letos pa to rastlino občudujem in ne morem verjeti, da bo
tako bogato obrodila. Prej pa mnogo let nič, ker smo imeli trto predvsem zaradi
sence in ni bila tako močno osvetljena s soncem.

tudi začetni stadij raka. Vinski kis ustavlja
krvavitve in driske, obkladki s kisom znižujejo
vročino, zdravijo kraste in lišaje. S pitjem kisa
po malih žličkah nekajkrat na dan preženemo
gliste. Ker ne smem uporabljati kupljenega
mehčalca, v pralni stroj dodajam kis, ki je
naravni mehčalec pa tudi posušeno perilo nikoli
več nima neprijetnega vonja.
Grozdje je lahko tako uporabno in zdravilno,
hkrati pa povzroči toliko neprespanih noči,
žalosti in bolečine. Alkoholizem ohromi živce,
uniči možgane, alkohol povzroči mnoge bolezni
grla, srca, želodca, črevesja. Na našem koncu
alkoholizem še ni taka težava, na Dolenjskem
menda otroci za žejo pijejo vino. Upam, da je
to, kar mi je povedala sošolka, bil le hec. Na
začetku mojega službovanja je deklica rekla, da
je zdaj nič več ne meče božjast, odkar ji doma
ne dajejo alkohola, da bi bolj pridno spala. No,
upam, da je bil tudi to hec.
Jana Rojc

Leguojma po Polansk

Dons, ke sestaulam tale pisajne, je biu an zuoparn dapoune. Prosvieta j djala,
de ona že ni uoržah za tu, de sa daržaune kase prazne, in se j spuntala. Žienske
sa kričale, možakarji nergal, karavana u šla pa gvišn naprej. Če pošteni ledje
niemaj kej dat, im tut cesarjove sluge niemama kej uziet, al kok? Use lep in
prou, de b le otroc tu čim mejn opčotil, jest praum.
Ke j že dan tak čudn, nej bo še rubrika. Ta
rajža ma pruobal orztoumačt par proletarskih.

za kiere tuki še viedl niesma. Gvišn boma
narajmal na še kešn slučaj.

štrajk

štrajkbrehar

Besieda sma duobl ot tam, kuodar je bla že
ulik pred nam industrija, bel natank z Niemčije.
Pa vondar der Streik ni ta prava niemška besieda, sposuojena je z angliešne. Besieda strike
parvotn pomien »udar«, pride od glagola to
strike »udariti, treščiti«. Ta konkretn pomen
je besieda dobila l. 1768 u Londonu, ke sa se
spuntal mornarji in »potoukl« jadra na sojih
ladjah. Se prau grie za čist slengusk izraz, ke
j duobu miest u knižn jeziku.
Knjižna besieda stavka sa si naši slouničarji
sposodil od Čiehu (stávka). Tu sa počiel strašn
radi, Čiehi sa bel tiste cajte edini od naših
žlahtnku, ke sa že miel soje besiede za stvari,

»Stavkokaz«. Pride od niemške besiede
Streikbrecher (Streik = stavka, brechen = lomiti, prekršiti, prekiniti). In če sa že knižna stavka
uziel od Čiehu, zakej ne bi še stavkokaza? Par
neh je besieda skor identična, Stávkokaz.

šparajne

Naute varjiel, tut ta besieda j niemška.
Šparat, šparajne, šparun in druge use pridej od
niemške sparen »varčevati«. Slovejnsk jesk ni
edin, ke ma besieda za ta pomen sposuojen od
Niemcu, kar ni čist neč čudn, jel. Šparat je ukop
z usem spelankam ena zmed narbel tardouratnih
niemških popačenk in močn dvuomm, de ja bo

kedi nadomestila varčevati. Če ne zarad druzga pa zarad tega, ke j tuok naukrietna.

sindikat

Donšn pomen parhaja od Francuozu. Tam
syndicat pomien »interesn združejne«, ne nujn
sam dielucu. Besieda pride od garške syndikos
»zagovornik, advokat, predstavnik«.

punt

Učas sa djal punt, dons štrajk, demonstracije, protesti pa tok naprej. Besieda pride
od niemške Bund, ke u originalu pomien »vez,
zveza, povezava«, lohk tut čist u materijalnmu
smislu, rečima par tekstilu al pa knigah. U useh
primierah parhaja od glagola binden »vezati«.
Par nam se j besieda uvelaula za cajta kmiečkih
uporu. Kmietje sa miel skupne interese pret
feudalcam, začiel sa ustanaulat kmiečke zvieze,
Bunde. Punt sam po seb na pomien neč nasilnga
in lohk rečema, de j donšn toumačejne napčn.
Upima, de le nabo tuok hod, ket prauja. Marbet se ma pa bel radi miel, če ma miel mejn.
Martin Oblak, martin.oblak@os-ivantavcar.si
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Etnološke prireditve

Praznik žetve, Dan
oglarjev in Semanji dan
Preko poletja se bo v naši občini zvrstilo kar nekaj prireditev,
med katerimi poseben pečat občini in krajem pod Blegošem
dajejo tudi bogate in zanimive etnološke prireditve.
28. in 29. julija bo na Žirovskem vrhu že 15. Praznik žetve, ki ga
organizira TD Žirovski vrh. Sobotni večer, ki nosi podnaslov Lepo je res
na deželi, bo v znamenju domače kmečke igre z naslovom »Ljubezen
na seniku«. Sledila bo veselica z ansamblom Gadi. V nedeljo dopoldne, ob 9. in 11. uri, je možen organiziran ogled utrdbe Rupnikove
linije na Golem vrhu. Prav tako se bo v dopoldanskem času odvijala
demonstracija kmečkih in gozdarskih strojev Agromehanike Kranj in
drugih ponudnikov. Ob 12. 30 sledi odprtje razstave umetniških del
Društva podeželskih žena Blegoš med bukvami na Kekčevem griču.
Uro in pol kasneje si bo mogoče ogledati prikaz kmečkih opravil in
del, povezanih z žetvijo. V popoldanskem času, od 15.30 dalje, bodo
obiskovalci lahko spremljali zabaven program – parodijo TV oddaje
z naslovom Buh pomagej!. Za ples in dobro vzdušje bodo poskrbeli
Mladi godci.
5. avgusta bo pestro in zanimivo na Grebljici pod Starim vrhom,
kjer bo prireditev poimenovana Dan oglarjev. V etnografskem delu
bodo domačini in člani TD Stari vrh prikazali star postopek pridobivanja in uporabe oglja iz časov, ko še ni bilo moderne mehanizacije.
Prikazali bodo delo drvarjev, pripravo drv za kopo z ročnim orodjem,
delo oglarjev, postavljanje, kuhanje in trganje kope. Obiskovalci bodo
lahko videli tudi, kako se oglje uporablja v kovaštvu. Na ogled bo
razstava starih motornih žag, orodja in traktorjev. V zabavnem delu
prireditve bodo organizatorji poskrbeli za pokušino domačih dobrot,
tudi koparskih žgancev, črnega »kofeta« in »tazelenga«, prave oglarske
pijače. Potekalo bo tudi tekmovanje dvojic v »pajsanju hloda«. Za
dobro vzdušje in ples bodo skrbeli Joc Band, ansambel Saša Avsenika
in skupina Strmina.
TD Slajka Hotavlje vabi 11. avgusta od 20. ure dalje na Večer slovenskih podoknic in uprizoritev veseloigre v domačem jeziku avtorice
Anice Dvojmoč. V programu se bodo predstavili tudi domači glasbeniki
in pevci. Ansambel Saša Avsenika pa bo poskrbel za vse željne plesa
in zabave. Dan kasneje se bo Semanji dan pričel s sv. mašo v cerkvi
sv. Lovrenca, nato bo sledil sprevod na zgornji del Hotavelj, kjer bo
druženje vaščanov ob domači hrani in pijači. Od 18. ure dalje bo obiskovalce zabaval ansambel Petra Finka. Obe prireditvi letos potekata na
novi lokaciji – Šinkucovem travniku.
Lidija Razložnik

Turističnoinformacijska točka
na novi lokaciji
Občina Gorenja vas - Poljane se je zaradi slabše obiskanosti
turističnoinformacijske točke (TIT) v Poljanah (nasproti gostilne Videm) v
juniju odločila za preselitev na novo, primernejšo lokacijo, to je v rojstno
hišo slikarjev Šubic oziroma Štefanovo hišo. Po besedah upravitelja Borisa
Oblaka Štefanova hiša postaja najpomembnejša kulturna točka v Poljanah
in stičišče kulturnih in turističnih vezi ter s prevzemom TIT pod svojo streho
že v osnovi prevzema tudi informiranje obiskovalcev o turističnih krajih/
znamenitostih/zanimivostih ter ponudnikih storitev s področja kulture in
turizma v Poljanski dolini. Vrata TIT bodo odprta od ponedeljka do petka
od 8. do18. ure ter ob sobotah in nedeljah od 9. do 13. ure. Dodatne
informacije glede TIT so na voljo na telefonski številki 059 250 549. Poleg
informacij in gradiv (zemljevidov, zloženk, prospektov, razglednic) bo v
prihodnje možno dobiti tudi kakovostne spominke in izdelke domače obrti.
Kot je povedal Oblak, bodo v kratkem postavljene tudi uradne table in
oznake, ki bodo obiskovalce napotile do novo lokacijo TIT.
L. R.
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Kam julija, avgusta in septembra?

• 25. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Organizira RAS.
• 28. julij ob 19.30 uri: Lepo je res na deželi – kmečka igra z naslovom »Ljubezen
na seniku«, nato veselica z ansamblom Gadi. Organizira TD Žirovski vrh.
• 29. julij od 10. ure dalje: Praznik žetve na Žirovskem vrhu – celodnevni program – demonstracije delovanja kmečkih in gozdarskih strojev, prikazi starih del in
običajev, zabaven šov – parodija oddaje Na zdravje – Buh pomagej!, številni ansambli
... Organizira TD Žirovski vrh.
• 29. julij ob 9. in 11. uri: Ogled slemenske utrdbe Rupnikove linije na Golem
vrhu. Organizira TD Žirovski vrh.
• 29. julij: Prevzem novega gasilskega praporja in veselica z ansamblom Pogum
ter Rebeko Dremelj. Organizira PGD Poljane.
• 1. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Organizira RAS.
• 3. avgust: Šundar pod gričem, v bunkerju na Golem vrhu, pripravlja Martin
Kloboves
• 5. avgust: Vzpon na Pasjo ravan – pokal polanskih puklov. Dodatne informacije
pri Mihu Aliču na telefonski številki 031/607-479. Organizira ŠD Špik Lučine.
• 5. avgust od 12. ure dalje: Dan oglarjev na Starem vrhu in veselica z Joc bandom, ansamblom Saša Avsenika in skupino Strmina. Organizira TD Stari vrh.
• 8. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Organizira RAS.
• 9. avgust: Pohod na Krniško glavico (Jof di Sompdogna). Delno zahtevna
označena pot, skupni čas hoje pet ur. Dodatne informacije in prijave pri Tinetu Bogataju
na telefonski številki 040/377-356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 10. do 12. avgust: 8. GHD Lučine 2012. Organizira Avto-moto društvo
Zvezda.
• 11. avgust od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem
trgu v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 11. avgust ob 20. uri: Večer slovenskih podoknic, veseloigra v poljanskem
jeziku in veselica z ansamblom Saša Avsenika na Šinkucovem travniku. Organizira
TD Slajka Hotavlje.
• 12. avgust: Semanji dan na Hotavljah. Dopoldan maša v cerkvi sv. Lovrenca
nato druženje. Od 18. ure dalje veselica z ansamblom Petra Finka na Šinkucovem
travniku. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 18. avgust: Vzpon na Javorč – pokal polanskih puklov. Dodatne informacije
pri Blažu Možini, na telefonski številki 031/383-324. Organizira ŠD Sv. Urban.
• 19.avgust: Pohod na Ljubelj – Košutica. Zahtevna označena pot, skupni čas
hoje pet ur. Dodatne informacije in prijave pri Cenetu Črešnovarju na telefonski številki
031/768-898. Organizira PD Gorenja vas.
• 22. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Organizira RAS.
• 26. avgust: Rovtarski bal, Grebljica pod Starim vrhom, prireja Društvo
Rovtarji
• 26. avgust med 13. in 15. uro: Rekreatur, Visoko pri Tavčarjevem dvorcu. Tretja
etapa štiridnevne turistično-popotniške kolesarske dirke po stranskih slovenskih cestah
(zmaga ekipa, ki je najbližje povprečnemu času vožnje vseh ekip) bo potekala tudi
po Poljanski dolini, predvidoma 320 kolesarjev se bo ustavilo tudi na Visokem, kjer
bo kratek program. Več na www.rekreatur.si
• 29. avgust od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Organizira RAS.
• 2. september: Pohod na Kurji vrh (Martuljkova skupina). Zahtevna
neoznačena pot, skupni čas hoje šest ur. Dodatne informacije in prijave pri Matjažu
Mraku na telefonski številki 031/891-762. Organizira PD Gorenja vas.
• 5. september od 16 do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Organizira RAS.
• 8. september od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na
vaškem trgu v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 12. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Organizira RAS.
• 13. september: Pohod na Veliko planino. Delno zahtevna označena pot, skupni
čas hoje pet ur. Dodatne informacije in prijave pri Tinetu Bogataju na telefonski številki
040/377-356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 19. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Organizira RAS.
• 23. september: Vzpon na Blegoš – pokal polanskih puklov. Dodatne informacije pri Aljažu Gamsetu na telefonski številki 031/510-201. Organizira ŠDMH.
• 26. september od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji
Loki. Organizira RAS.

Ulična košarka

Matej Krmelj najboljši v metu trojk

Foto: Ciril Krmelj

S finalnim turnirjem na Prešernovem trgu se je v začetku julija zaključila deveta
sezona Samsung državnega prvenstva v ulični košarki, ki obsega pet turnirjev.

Matej Krmelj pri izvajanju meta
Ljubitelje košarke, ki so v poletnem sončnem
vremenu z zanimanjem spremljali boje na
igrišču, tudi tokrat niso ostali ravnodušni. Že
tako vroče ozračje so s svojimi vragolijami
dodatno segrevali najboljši slovenski »uličarji«,
ki so na vsakem koraku skušali prikazati največ,
kar zmorejo.
Med njimi so bili v mladinski konkurenci
(stari do 18 let) tudi igralci ekipe The Winners,
ki jo sestavljajo Nejc Iskra, Tjaž Rotar, Domen
Demšar in Matej Krmelj – zadnja dva sta člana
KK Gorenja vas. Ekipa je z letošnjim letom
zaključila tekmovanja v mlajših kategorijah, ki
so ji skozi celotno štiriletno udeležbo prinesla
polno uspehov. V mladinski konkurenci so
že pred dvema letoma osvojili končno drugo

mesto, lani so sodelovali na štirih turnirjih in
le na enem končali na drugem mestu, ostale tri
so zmagali, vključno s finalnim, in tako postali
državni prvaki.
Letošnje leto so odlično začeli in z rekordno
finalno zmago 22:9 že po slabih sedmih minutah
predčasno končali turnir FIBA Europe 3on3
pred častno tribuno, na kateri je poleg celotnega
vodstva Košarkarske zveze Slovenije zanimivo
tekmovanje spremljal tudi predsednik FIBA
Europe Olaruf Rafnsson. V tekmovanju metanja
trojk je na tem turnirju zmagal tudi član zmagovite ekipe The Winners Matej Krmelj.
Po lepem začetku sezone je hitro prišla
streznitev v obliki poškodbe zelo pomembnega
igralca Tjaža Rotarja iz Jesenic. Na treningu

KK Gorenja vas

Mladi košarkarji so uživali na taboru v Pineti

S koncem šolskega leta se je končalo drugo leto košarkarske šole v Gorenji vasi,
ki jo obiskujejo otroci od 1. do 5. razreda OŠ Ivana Tavčarja. V primerjavi z
lanskim letom smo letos postregli s številnimi novostmi.

Foto: arhiv KK Gorenja vas

Tako so mladi košarkarji
predstavili svoje znanje širši
javnosti na članskih tekmah v
Poljanah, odigrali so tudi prvo
pravo tekmo proti OŠ Žiri,
ob začetku počitnic pa se je
sedem fantov, starih od osem do
dvanajst let, prvič udeležilo poletnega košarkarskega tabora v
Pineti, ki ga organizira Društvo
Košarka kranjskih osnovnih
šol. Na taboru so fantje trenirali
dvakrat dnevno, igrali nočne
tekme ter se hladili v morju.
Tekmovali so tudi v igri ena na
ena, v prostih metih ter v metu Luka Oblak in Luka Stanonik (prvi in drugi z desne) sta se na
za tri točke. Gorenjevaščani so taboru odrezala najbolje.
se dobro odrezali, saj je Luka Oblak zmagal v Ožbolt, ki je vsakemu udeležencu tabora podaril
igri ena na ena za fante letnika 2002 in 2003, avtogram. Košarkarska šola Gorenja vas bo
Luka Stanonik pa je bil najboljši na taboru v svoje delovanje v naslednji sezoni dvignila še
metu za tri točke. Poleg treningov in tekem na višjo raven, saj se bomo vključili v tekmoso mladi košarkarji uživali tudi v lunaparku, vanje v kategoriji U-10 v okviru lige kranjskih
na pikniku so jedli školjke in ribe, za nagrado osnovnih šol.
Jaka Trček
pa jih je obiskal slovenski reprezentant Sašo

naslednji dan po zmagoslavju se je tako hudo
poškodoval, da je moral na operacijo stopala,
in s tem je bilo konec njegove mladinske ulične
kariere. Preostala trojica se je borila po najboljših
močeh, vendar ni zmogla več kot do tretjega mesta v Mariboru in finalnem turnirju v Ljubljani.
Sanje o nastopu na svetovnem prvenstvu v Sevilli
konec septembra se jim tako niso uresničile, za
boljšo voljo v ekipi pa je z zmago v absolutni
konkurenci preostalih zmagovalcev turnirjev v
metanju trojk poskrbel Krmelj Matej.
Ekipa The Winners ima že tudi svoje naslednike, saj so letos v Kopru prvič pokazali svoje
znanje v kadetski konkurenci (igralci do 16 let)
tudi David Pintar, Aljaž Mravlja in Jure Kokelj.
Ekipa Wild Ones je namreč osvojila tretje mesto
in tako lahko z optimizmom pričakuje prihodnje
poletje in nove ulične spopade pod koši.
Ciril Krmelj

Floorball

Zmagovalci jubilejne
floorball lige so PHH
Jazbeci
Maja in junija se je na igrišču za
Zadružnim domov Hotavlje odvijala
jubilejna, deseta občinska floorball
poletna liga, ki jo je organiziralo
ŠDMH. Sodelovalo je šest ekip iz
Hotavelj, Gorenje vasi, Poljan, Trebije
in Podgore.
Prvo mesto so po šestih letih ponovno osvojili
člani domače ekipe PHH Jazbeci. Drugo mesto
je osvojila ekipa Šalabajzerji iz Poljan, tretja pa
je bila ekipa Hipiji, ki je stala na zmagovalni
stopnički prejšnji dve sezoni. Na zaključku lige
so se igralci, ki so jih k sodelovanju prijavile
letošnje ekipe in deset najboljših strelcev lige
vseh časov, pomerili tudi v streljanju penalov
in natančnosti streljanja na gol. Pri zadnjem je
bil najboljši Miloš Krek, član ekipe Združejne
salamandru, pri streljanju penalov pa Martin Tomažin, član Polanske bande. Naslov
najboljšega strelca letošnje lige je osvojil Sašo
Bizjak, ekipa PHH Jazbeci. Kot je povedal Niko
Stržinar, je na vseh dosedanjih ligah sodelovalo
več kot 300 igralk in igralcev, kar kaže na bogato
in pestro zgodovino lige. Najboljši igralci lige,
vsi iz domače občine, še vedno predstavljajo
jedra najboljših floorball ekip v slovenskem
državnem prvenstvu. Na podelitvi je organizator vsem sodelujočim ekipam podelil nagrade.
Najboljša ekipa je prejela v enoletno varstvo
tudi prehodni pokal, na katerem so zapisane vse
zmagovalne ekipe dosedanjih izvedb. Nagrade
je podelil vodja lige Niko Stržinar, prehodni
pokal pa je zmagovalni ekipi predal župan Milan
Čadež, ki tudi sam sodeluje pri omenjeni ligi.
Rezultati letošnje lige in vseh preteklih so na
voljo na spletni strani www.sdmh.si.
Lidija Razložnik
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Laze so bile v znamenju nogometa,
balinanja in zabave

HK Acroni Jesenice, slovenska hokejska reprezentanca in ŠD Gamsi po končanem turnirju
V nadaljevanju so se v nogometnem turnirju za
Športno prireditev, ki so jo Gamsi gostili drugo
leto zapored, sta predsednik ŠD Gamsi Laze Dušan zmago borili člani HK Acroni Jesenice, slovenske
Ribič ter župan Milan Čadež najprej uradno odprla. hokejske reprezentance in ŠD Gamsi Laze. HDD
Hokejiste in druge sodelujoče ekipe so na priredit- Telemach Olimpija se dogodka na Lazah zaradi
veni prostor pospremile mažoretke iz Železnikov poroke enega izmed igralcev ni mogel udeležiti,
ter plesalke PS Step junior. Predsednik ŠD Gamsi kar je obiskovalcem in navijačem pojasnil Robert
je podelil priznanja tistim, ki imajo posebne zasluge Verlič, član upravnega odbora HDD Telemach
pri ustanovitvi ŠD Gamsi. To so Štefan Šinkovec, Olimpija. Na mednarodnem turnirju v malem
Izidor Selak in Niko Štajer. Po uradnem delu je nogometu so svoje barve branile ekipe Viljamovka,
sledila prijateljska tekma med slovensko in hrvaško Dinamo, Grožnjan, Trezni per caso, HK Jesenice in
ekipo, s katero je ŠD Gamsi Laze obeležilo deset gostitelj ŠD Gamsi. Po dolgem in napetem turnirju
let športnega udejstvovanja in povezovanja članov je zmagala ekipa ŠD Gamsi Laze, drugo mesto so
iz Poljanske doline in s Cerkljanskega.
osvojili člani HK Jesenice, tretje pa ekipa Dinama
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iz Umaga. Naj strelec vseh tekem je poslal Anže
Kuralt, HK Acroni Jesenice, naj strelec turnirja pa
član ŠD Gamsi Marko Miklavčič.

Balinali so v spomin na Tomaža Koširja

Vzporedno je potekal tudi mednarodni
turnir v balinanju, v spomin na Tomaža Koširja,
prizadevnega člana ŠD Gamsi in ljubitelja balinanja. Medalje najboljšim trem dvojicam MM,
Štamperle in Čop, je podelila mama pokojnega
Tomaža Anica Košir.
Za dobro vzdušje in vrtenje glasbe po okusu
obiskovalcev je skrbel DJ Pero, s svojimi
plesnimi nastopi pa so športno prireditev
sooblikovale mažoretke iz Železnikov in plesalke plesnih skupin Step in Step junior. Med
prireditvijo je organizator podelil kar nekaj
nagrad. Obiskovalci so lahko srečo iskali na
srečelovu in se preizkusili v ugibanju, koliko
tehta lesena vrtna garnitura, ki jo je prav za to
priložnost izdelal Dušan Ribič.
»Zadovoljen sem z organizacijo in s celotnim
potekom prireditve. Tudi vreme nam je zelo dobro
služilo in pripomoglo k obiskanosti in uspešni
izvedbi prireditve. Izredno sem vesel, da so k nam
v goste prišle ekipe, s katerimi sodelujemo že kar
nekaj let. Prav tako pa sem vesel, da so člani HK
Jesenice izrazili željo, da bi z nami igrali tudi na
mednarodnem turnirju ter tako pri nas ostali skoraj
do konca prireditve,« je po končanem spektaklu
občutke strnil Dušan Ribič.
Lidija Razložnik

Dirko letos organizira AMD Zvezda
Avto-moto društvo Zvezda iz Ljubljane bo od 10. do 12. avgusta organiziralo
mednarodno avtomobilistično gorsko hitrostno dirko GHD Lučine 2012. Za
organizacijo smo se odločili zaradi novice, da Motoklub Buhc ne bo organiziral
dirke in zaradi županove želje, da se prireditev v Poljanski dolini obdrži.
Dirka se točkuje za FIA mednarodno gorsko
hitrostno dirko – Hillclimb Challenge, FIA evropski pokal v gorskem avtomobilizmu – Hillclimb
Cup, FIA mednarodni gorski pokal centralno
evropske cone CEZ, Državno prvenstvo Avstrije
v gorskem hitrostnem avtomobilizmu, odprto
Viktor Oblak, ki je zaslužen, da GHD Lučine sploh
obstaja in je bil vse do lanskega leta vodilna sila
prireditve, je izrazil prepričanje, da bo novi organizator
dirko korektno izpeljal. Ponovil je, da letos pri prireditvi
AMD Buhc ne bo sodelovalo – Motoklub Buhc, v okviru
katerega so GHD organizirali, ne obstaja več. »Dela s
prireditvijo je bilo čedalje več, vedno manj je bilo ljudi,
ki so bili pripravljeni sodelovati pri organizaciji, denarja
pa čedalje manj. Zato smo se odločili GHD Lučine
odstopiti drugemu organizatorju, AMD Zvezdi. Predali
smo jim vso dokumentacijo,« je dejal Oblak, dodal
pa, da so si za naprej pustili zadeve odprte, torej ne
izključuje možnosti, da bi organizacijo tekmovanja v
prihodnosti spet prevzeli domačini.
M. B.
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državno prvenstvo Slovenije v gorskem hitrostnem avtomobilizmu in pokalna prvenstva AŠ
2005 v gorskem hitrostnem avtomobilizmu.
Osrednji prireditveni prostor bo v Todražu,
kjer bo na parkirišču pred rudnikom (RŽV)
servisna cona. V petek bodo v Todražu tehnični
pregledi in verifikacija voznikov. V soboto bodo
od 11. ure dalje potekali trije uradni treningi, v
nedeljo pa je ob 10. uri na sporedu prva vožnja.
Ob 12.45 je predvideno uradno odprtje dirke in
nato še dve vožnji: ob 13.30 in ob 15.30.
Letošnja izvedba GHD Lučine bo že
deseta po vrsti, tudi tokrat pa pričakujemo
okoli sto tekmovalcev iz različnih držav. Med
najatraktivnejše zagotovo sodijo vozniki v
dirkalnikih z več kot 450 konjskih moči. Ne
smemo pozabiti tudi voznikov prototipov in bolidov v kategoriji formule 2000 in formule 3000,
ki so tudi najhitrejši na tovrstnih dirkah.
Ljubitelji avtomobilskega športa boste imeli
tudi letos posebno priložnost, da si iz neposredne

Foto iz arhiva AMD Zvezda

Foto: Monika Ribič

Nogometno-hokejski spektakel, ki ga je organiziralo ŠD Gamsi Laze, je na prireditveni prostor na Lazah privabil več kot 200 obiskovalcev in ljubiteljev ter
navijačev HK Acroni Jesenice in HDD Telemach Olimpija. Hokejisti so ledeno
ploskev zamenjali za zelenico ter se pomerili v nogometu.

bližine ogledate vozila in vožnje vrhunskih
domačih in tujih voznikov. Za obiskovalce bo
urejena pot skozi bokse do starta in naprej, poskrbljeno pa bo tudi za gostinsko ponudbo.
Zaradi dosedanjega dobrega sodelovanja z
lokalno skupnostjo in v upanju, da se ta ohrani
tudi v prihodnje, smo se v AMD Zvezda odločili,
da bomo krajanom ob progi in iz bližnjih vasi
omogočili nakup dvodnevnih kart v predprodaji
po znižani ceni. Karte bodo v predprodaji od
4. do 9. avgusta pri PGD Lučine. Za otroke in
mladino do 15. leta bo vstop prost.
AMD Zvezda se iskreno zahvaljuje vsem
krajanom, lastnikom zemljišč, sponzorjem
in donatorjem, ki so do zdaj pripomogli k
letošnji izvedbi te velike prireditve. Avtošport
je privlačen in hkrati nevaren šport, zato
vse obiskovalce naprošamo za dosledno
upoštevanje opozoril in navodil uradnih oseb
na prireditvenem prostor in ob progi.
Samo Golobič, predsednik AMD Zvezda

