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• RŽV: Sanacija Boršta v vsakem primeru bo!
• Na plazu Laze bodo z deli pričeli poleti
• Pošta: Po paket na Sovodnju v Mercator
• Obeležili smo 100-letnico Londonskega sporazuma
• K medvedki je romalo kar 250 pohodnikov
• Jordanija: Dežela pristne gostoljubnosti
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Iz županovega
dnevnika
• 16. 4. – Prehodili smo
zadnjo etapo nastajajočega
pohodniškega kroga po
občini. Celoten krog bo
dolg okrog 90 kilometrov
in potrebno bo premagati dobrih 5.000
metrov vzponov in spustov, razdeljen pa bo
na več etap.
• 26. 4. – Strokovno srečanje ob stoletnici
podpisa Londonskega sporazuma in odprtje
tematske poti Po sledeh gradnje Rupnikove
linije. Obiskovalci so bili navdušeni nad
povedanim in prikazanim, poseben pečat pa
je dal France Tomšič – Žvižgovčev France
iz Brezovice, ki je leta 1939 služil vojaščino
v Gorenji vasi in gradil bunkerje.
• 30. 4. – Na kresovanju na Sovodnju
in Visokem.
• 2. 5. – Na pohodu skozi Zalo.
• 4. 5. – Na uradnem odprtju Pošte Sovodenj v Mercatorju. Prepričan sem, da je
to dobra poteza vseh udeleženih.
• 5. 5. – Na sestanku na MOP glede
plazu Laze, obljubljena so sredstva za prvi
korak sanacije, objaviti moramo še razpis za
statično ureditev ogrožene hiše, postavitev
novega gospodarskega poslopja in izdelavo
treh vrtin za zajem vode, da bi zmanjšali
hitrost plazenja.
• 6. 5. – Obisk ministrice za okolje in
prostor ge. Irene Majcen v RŽV. Zadovoljen
sem, da je bila občina prvič povabljena k
sodelovanju. Dogovorili smo se za prenos
odlagališča Jazbec na upravljanje ARAO
do 1. 7., ogledali smo si drenažni rov pod
odlagališčem Boršt. V juliju sledi ponovni
obisk, na katerem naj bi določili nove ukrepe
v zvezi s plazenjem Boršta.
• 10. 5. – Na sajenju krompirja po starem
ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem, ki se ga
je udeležilo lepo število obiskovalcev.
• 13. 5. – Obisk pri ministrici za kulturo
Julijani Bizjak Mlakar s poslancem Žanom
Mahničem glede naslednjih tem:
- uvrstitev Dvorca Visoko med kulturne
spomenike državnega pomena;
- predstavitev gradbenega dovoljenja
za ureditev hleva v večnamenski prostor,
za ta namen smo zaprosili za interventna
sredstva;
- predstavitev problematike s slabimi
strehami na vseh objektih, predvsem na
kozolcu.
• 21. 5. – Na redni letni skupščini
družbenikov Radia Sora. Uredništvo se
stalno trudi obdržati poslušalce in pridobiti
širši krog poslušanosti.
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Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini
(v začasnih prostorih v Todražu), se prej najavite
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-831-00 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.

Naslednja številka: 17. julija
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 30. junija po elektronski pošti
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov:
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate
tudi informacije o prireditvah, ki jih organizirate.
Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu,
ne bo mogoče objaviti!
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Poročilo s 5. redne seje

Tokrat o dveh odlokih o vodi ter poročilih
Svetniki so tokrat največ časa namenili dvema odlokoma o oskrbi s pitno vodo
v občini. Prisluhnili so še poročilom, ki smo jih pripravili pristojni za STC Stari
vrh, Kulturni center slikarjev Šubic in Podblegaške novice.
V prvi obravnavi so sprejeli Osnutek odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas - Poljane ter Osnutek odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje obvezne gospodarske
javne službe Oskrba s pitno vodo in oba dali v
enomesečno obravnavo.
Kot smo pisali že v prejšnji številki, je bilo
v odločbi o pridobitvi evropskih sredstev za
obnovo vodovoda pogoj, da naša in škofjeloška
občina za opravljanje obvezne javne gospodarske službe izbereta skupnega upravljavca.
Glede na to, da je trenutno veljavni Odlok o
oskrbi s pitno vodo iz leta 2009 in da so bile
v tem na nacionalni ravni obsežne spremembe
veljavne zakonodaje, kot pojasnjujejo na
občinski upravi, bi bil vsakršen poseg v veljavni
odlok z namenom uskladitve odloka z veljavnimi predpisi in odlokom škofjeloške občine
zaradi preobsežnosti sprememb in dopolnitev
nepregleden. Ravno zato so občinskemu svetu
predlagali sprejem novega odloka.
Odlok je bilo treba uskladiti z uredbo o
oskrbi s pitno vodo, ki velja za vodovodni
sistem od Trebije do občinske meje v Poljanah
in vodovodne podsisteme Trebija–Podgora,
Trebija–Gorenja vas–Todraž.
Do nadaljnjega bo odlok nadomestil obstoječega
za celotno oskrbo s pitno vodo za območje naše
občine. Škofja Loka ima identičnega.
Občina bo javno službo oskrbe s pitno vodo
še naprej v pretežnem delu izvajala v režijskem
obratu, na koncesioniran način pa bo prešla
na podlagi predlaganega odloka v delu, ki se
nanaša na opredeljeno koncesijsko območje.
Občini bosta po uveljavitvi obeh odlokov oblikovali skupno komisijo in pričeli s postopkom
razpisa oddaje koncesije. Zato naj bi bil odlok
sprejet v enakem besedilu, predvsem v tistem delu,
ki se nanaša na obveznosti koncesionarja. Izbrali
bosta enega upravljavca oziroma koncesionarja,
ki bo določen najkasneje ob zaključku del – torej
še letos. Odlok bo podlaga ne le za izbiro koncesionarja, ampak tudi za določanje cen.

Če bi … bi

V. d. direktorja STC Stari vrh, Janez Pelipenko,
je predstavil poročilo za preteklo sezono in jo
ocenil kot povprečno. Skupno so gostili 43.000
smučarjev, našteli 80 smučarski dni in 75 nočnih
smuk. Zaposlenih ostaja 5 delavcev, prenesena
izguba pa znaša dobrega pol milijona evrov. Janez
Arnolj je opozoril, da so že na odboru za gospodarstvo prosili za odgovor na nekatera vprašanja,
ki pa jih svetniki niso dobili (predvsem o visokih
stroških dela, o razmerju vloženih sredstev obeh
občin solastnic, kam je šlo 24.000 evrov vloženega
denarja naše občine ...). Janez Pelipenko je zatrdil,
da bo odgovore na vsa vprašanja poslal svetnikom
naknadno. Pojasnil je še, da so imeli za lani
»300.000 do 350.000 evrov stroškov, 400.000
evrov pa realizacije. Če bi se pa sezona prej začela
in bi bili vikendi lepši, bi pa lahko bilo še dodatnih
100.000 evrov realizacije.«

Poslovanje STC
lahko ogrozi katerikoli upnik

Svetnik Jure Krvina je bil kljub pozitivnim obetom kritičen: »Dejstvo je, da smo kapital pojedli
in smo po zakonu insolventni. Poslovanje lahko
ogrozi katerikoli upnik, ki lahko predlaga stečaj
podjetja. To je upravičena bojazen.« Dodal pa je
še: »Finančno breme je prehudo. Družba bi fino
poslovala, če ne bi bilo dolga. Skrbi me pogodba
s Hypom, ali bomo pravočasno odplačevali obveznosti. Zamujali smo že pri prvem obroku.« Na
to je Pelipenko odgovoril, da so z vsemi upniki v
dogovarjanjih glede poplačila dolgov in da bojazni
za stečaj ni. Krvina je pripomnil, da bodo morali
poskusiti nekaj novega, kar je podkrepil z besedami: »Če ne bo zadeva funkcionirala 365 dni na
leto, jo lahko zaključimo.« Župan se je strinjal, da
»podjetje mora na svojih površinah iskati lastne
prihodke,« spomnil pa še, da so redki svetniki, ki
sedijo v aktualnem občinskem svetu in so pred
»desetimi leti z lahkoto potrjevali na občinskem
svetu nakup šestsedežnice.« Priznal je: »Storjena
je bila napaka. Lokalno okolje ne živi za podjetje,
ampak za svoj žep. Zgodbo bo treba obrniti.«
Kar je podkrepil še s primerom: »Vemo, kaj se je
zgodilo, ko je počepnila žičnica Kanin. Jaz upam,
da bo tudi v naše konce prišlo razumevanje in da
se bo začelo delati za podjetje.«
Mirjana Možina, ki se je obregnila že ob
poslovodske izkaze, je poudarila še: »Stanje res
ni rožnato. Treba bo stopiti skupaj.« Krvina je
pri potrjevanju poročila ostal vzdržan, saj ga z
vizijo vodstvo družbe očitno ni prepričalo.

Kulturni center slikarjev Šubic

Poročilo je predstavil upravitelj Boris Oblak.
Lani so začeli z obnovo prostorov drugega
nadstropja, kar še ni dokončano. Organizacija
raznovrstnih kulturnih dogodkov na razstavnem,
ustvarjalnem, pedagoškem področju je privabila
lepo število obiskovalcev, njihovo število se je
v primerjavi z 2013 več kot podvojilo. Za pri
merjavo: leta 2012 je bilo gostov 1791, predlani
2474. Veliko pozornosti so namenili povezo-

vanju kulturnega centra z ostalimi kulturnimi
in turističnimi točkami, dogodki in ponudniki
v Poljanski dolini. Zaradi nepopolnega delovanja (zbirka še ni dokončana) je bilo, je pojasnil
Oblak, nepopolno tudi zagotavljanje finančne
samostojnosti centra. Posebej jim prav tako niso
šla na roko dela na cestišču pred centrom. Bruto
odhodkov je bilo nekaj več kot 92.000 evrov,
bruto prihodkov pa slaba dva tisočaka. Dolga
pot bo torej še do tega, da bo center lahko pokril
stroške delovanja, a dejstvo je, da bo šele letos
v drugi polovici leta polno zaživel. Oblak je pojasnil, da »nastaja center ustvarjalne dinamične
interaktivne dejavnosti. Tu nastaja aleja znamenitih Poljancev v karikaturah. Nastaja muzej,
ki ni zgrajen na tekstih, ampak na doživetjih.
Prepoznavni smo na celotnem Škofjeloškem in
širše, še preden smo zares v celoti odprti.«
Mirjana Možina je opozorila, da se bo dejavnost
zagotovo zelo povečala, zato morata biti transpa
rentnost in sledljivost javnih financ urejeni. Ciril
Alič je opozoril, da so stroški ogrevanja centra zelo
visoki in da bi bilo morda smiselno razmišljati o
zamenjavi energenta. Na dvom Antona Debeljaka
o tem, da bi center zasenčil dobro delo poljanskih
kulturnikov (jim po domače 'skakal v zelje') pa je
odgovoril: »Verjamem, da bomo v Poljanah znali
stopiti skupaj in sodelovati, ne pa si eden drugemu
spodmikali tepih izpod nog.«

Bolj sočno? Lahko, a z malo pomoči

Na poročilo naših Podblegaških novic svetniki niso imeli večjih pripomb, morda tudi zato
ne, ker se je poročilo predstavljalo proti koncu
seje in bilo razmeroma dobro pripravljeno. Izpostavili so le, da v začetku glasila pogrešajo
uvodni besedi župana in urednice, da bi morda
bilo pametno razmisliti o izdaji številk bliže
praznikom, da bi po krajevnih skupnostih nanje
povabili, in še, da so poročila naših novinarjev s
sej mestoma preveč dolgočasna. Nekoliko smo
to slednje že poskušali popraviti s tokratnim
poročilom. A odgovor urednice na tem mestu je,
da zgolj sočne besede vsebine ne bodo naredile
sočnejše, veliko laže pa je ob sočni vsebini le-to
– preliti na papir. Se strinjate?
Za konec so svetniki sklepali še o prometu
z zemljišči.
Damjana Peternelj
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 12/06) Komisija za
priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov
za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015.
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane so lahko občina, občani, politične stranke,
vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v
Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem,
društvom, skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju
gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter
popolnejšemu življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše
skupnosti. Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno plaketo in dve priznanji
Občine Gorenja vas - Poljane.

Konstituiran Svet
gorenjske regije
Sredi maja je bila konstitutivna seja Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 gorenjskih
občin: Bleda, Bohinja, Cerkelj na Gorenjskem,
Gorenje vasi - Poljan, Gorij, Jesenic, Jezerskega,
Kranja, Kranjske gore, Nakla, Preddvora, Radovljice, Šenčurja, Škofje Loke, Tržiča, Železnikov,
Žiri in Žirovnice. Za predsednika so soglasno
izvolili kranjskega župana Boštjana Trilarja, za
podpredsednika pa je bil izvoljen škofjeloški župan
Miha Ješe. Mestna občina Kranj tako prevzema
povezovalno vlogo v regiji, kar bo, tako računajo
na kranjski občini, dalo zagona skupnim projektom
in razvojnim potencialom Gorenjske.
Svet gorenjske regije je regionalno telo, ki med
drugim skrbi za usmerjanje priprave in spremlja
izvajanje regionalnega razvojnega programa, sklepa pogodbe o financiranju delovanja regionalnih
institucij med zvezo občin ali občinami in drugimi
partnerji na ravni razvojne regije, na področju
regionalnega razvoja predstavlja regijo in sodeluje z regijami drugih držav. Sklepa dogovore za
razvoj regij, potrjuje kriterije za pripravo seznama
prioritetnih regionalnih razvojnih projektov ter nadzoruje delo subjekta, ki na ravni razvojne regije
opravlja naloge spodbujanja razvoja (regionalno
razvojno agencijo).
P. N.

1. Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane na področju gospodarskih in družbenih dejavnosti se podeljuje
posameznikom, skupinam, organizacijam, društvom in skupnostim za izjemne dosežke in kot spodbudo za
nadaljnje strokovno delo in dejavnost na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno
prispevali k razvoju in ugledu občine.
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane se podeljuje posameznikom, skupinam, organizacijam, zavodom,
društvom in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in
gospodarstva, za dosežke trajnega pomena, za izredno humano in požrtvovalno dejanje, ob življenjskem
ali delovnem jubileju ter ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu
občine.
Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - Poljane in se podeli občanom
Občine Gorenja vas - Poljane, drugim državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo
in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za izjemne dosežke, s katerimi so
pomembno in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine.
2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj ali nagrad
Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
- ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
- predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in njegovo dejavnost,
- opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki obenem predstavlja
utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
- morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi za podelitev priznanja.
Vloge morajo imeti oštevilčene strani.

Ureditev parkirišč, igrišča
in pešpoti ob obvoznici
V maju je izvajalec Rekon, d. o. o., pričel
graditi parkirišča pod Sokolskim domom
in dodatna parkirišča Mercatorja. Vmes je
predvidena površina za otroško igrišče, ob
kateri poteka pešpot, ki povezuje avtobusno
postajališče ob obvoznici in občinsko stavbo.
S površin parkirišč je odvodnjavanje speljano v meteorno kanalizacijo, ki se navezuje na
meteorni kanal, zgrajen v sklopu obvoznice.
Postavljena bo javna razsvetljava in izvedena
zaščita komunalnih vodov.
Dela bodo predvidoma zaključena sredi
tega meseca.

3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja
vas - Poljane, ki bodo prispeli do srede, 9. septembra 2015, na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne
odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.
Številka: 094-001/2015-001
Datum: 7. maj 2015

Komisija za priznanja
Občine Gorenja vas - Poljane
Vir: spletna stran občine

4

RŽV

Po rezultatih študije: sanacija v vsakem primeru bo!
Na Ministrstvu za okolje in prostor RS so se kmalu po obisku ministrice Maj
cenove v RŽV seznanili z rezultati študije o posledicah morebitne splazitve
odlagališča Boršt. Na podlagi sicer zelo konservativnih predpostavk zdaj velja,
da je sanacija Boršta potrebna in je predvidena v letih 2016 in 2017.

upoštevan je pospešek 0,49 g. Varnostni sistemi
v Nuklerani elektrarni Krško so npr. projektirani
za pospešek 0,3 g, pri čemer tudi pri močnejšem
potresu ne bi prišlo do »porušenja« elektrarne.
Na ministrstvu zatrjujejo, da bodo sanacijo
Boršta začeli v naslednjem letu. Sredstva za to
bo treba zagotoviti iz proračuna oziroma s prerazporeditvami na ministrstvu, kakšne ukrepe
bodo izvedli, pa se bodo s strokovnjaki odločili
v naslednjih mesecih. Kot je dejala ministrica
Irena Majcen, ki se je na obisku v Rudniku
Žirovski vrh mudila v začetku meseca, bodo
pogovori o tem stekli po 1. juliju.

Foto: MOK

Jazbec v pričakovanju sanacije

Ministrica s predstavniki občine in RŽV pred drenažnim rovom pod Borštom
V študiji, ki jo je za 23.589 evrov opravila hidrometalurške jalovine bi zaneslo v strugo
družba za geološki inženiring Geotrias, so ana- potoka Todraščica in omenjeno količino radioaklizirali dogodke na Borštu, če bi področje stresel tivnega materiala bi potok odplakoval nizvodno.
potres s povratno dobo 10.000 let ob hkratnih Pri tem bi se do sotočja s Poljansko Soro v Gorenji
padavinah s povratno dobo 500 let. Isto podjetje vasi premešala s približno 79.500 kubičnimi metri
je namreč s študijo leta 2011 ugotavljalo, kaj bi nekontaminiranega grušča, ki bi se zaradi potresa
se moralo zgoditi, da bi imelo vpliv na plazino in padavin splazil v Todraščico in priključni
potok Brebovščico. Seveda bi se kontaminirana
700.000 ton rudniške jalovine.
hidrometalurška jalovina skupaj z gruščem odlagala na celotni trasi potoka do sotočja s Poljansko
22 kubikov jalovine bi okužilo
Soro ter del nje tudi na nižjevodnih lokacijah,« so
79.500 kubikov grušča
povzeli rezultate na ministrstvu.
Analize so pokazale, da bi bila posledica
Ob tem so dodali, da je študija narejena na
tako močnega potresa s silnimi padavinami konservativnih predpostavkah: zahtevani evverjetno delni razpad odlagališča. »Kakih 22 ropski standard za potresno odporno gradnjo v
kubičnih metrov radioaktivno kontaminirane Sloveniji je pospešek tal s povratno dobo 475 let,

To je tudi rok, do katerega se bo preneslo upravljanje (vzdrževalna dela in monitoring) odlagališča
Jazbec z RŽV na Agencijo za radioaktivne odpadke
(ARAO). Sprememb zaradi tega ne bi smelo biti,
saj je direktor Andrej Stritar zatrdil, »da bodo
organizacijsko skrbeli, da se bo še naprej izvajalo
vse tako, kot je do zdaj izvajal rudnik.«
Do takrat pa mora podjetje RŽV poskrbeti
za sanacijo Jazbeca (plaz zaradi lanskoletnega
novembrskega deževja), ki jo bo sicer financiralo ministrstvo. »Izvajalec del na odlagališču
Jazbec je izbran, sanacijo bo izvedel, takoj ko
bodo razmere dopuščale varno in tehnično
pravilno izvedbo,« je pojasnila direktorica
Hiacinta Klemenčič. Iz prenosa na ARAO bodo
izvzeti rudniška poslovna stavba (CDU), objekti
MORS-a in transformatorska postaja, ki je v
lasti Elektra Ljubljana, je še povedala.
Dodajmo še, da je občina vendarle dobila
del denarja (dobrega pol milijona evrov), ki ga
je rudnik dolžan iz naslova nadomestila zaradi
omejene rabe prostora v občini.
Milka Bizovičar

Obvoznici

Dela na plazu bodo končana sredi junija
Kot so povedali na Direkciji RS za infrastrukturo, bo cesta za promet uradno
odprta, ko bo imela uporabno dovoljenje. »Do
takrat ima cesta status gradbišča, zato gibanje
nepooblaščenim osebam v tem območju ni
dovoljeno,« so še dodali. Na delu od Poljanske
ceste do konca trase obvoznice je prevoznost
za vsa vozila zagotovljena že zdaj. Promet bo
do dokončanja sanacije plazu, ki je izgradnjo
obvoznice podražila za 40.580 evrov, potekal
s polovično zaporo ceste.
Po načrtih pa tečejo dela na škofjeloški obvoznici, kjer bodo delo predvidoma končali konec
avgusta, promet pa bo stekel oktobra oziroma »po
pridobitvi uporabnega dovoljenja,« so previdni
na direkciji. V predoru potekajo finalna gradbena dela, kot na primer barvanje in polaganje
robnikov, urejajo odvodnjavanje, elektro-strojno
opremo in inštalacije. Na odseku med predorom

in Zmincem je treba izvesti še zaključna dela na
mostu čez Soro, položiti zaključno asfaltno plast
in urediti prometno opremo.

160 evrov
za uporabo cestišča

dano. »Nadzor na delovišču v prvi vrsti izvaja
delovni inšpektor. Globa zaradi neupoštevanja
prometne signalizacije znaša 160 evrov, poleg
policije pa odsek lahko nadzoruje tudi škofjeloško
občinsko redarstvo in tudi ukrepa,« so sporočili iz
PU Kranj.
M. B.

Dokler obvoznica v Gorenji vasi ni v celoti končana,
sta hoja in kolesarjenje po
njej prepovedana, opozarjajo
na kranjski policijski upravi
(PU), »odsek je namreč še
delovišče, kar je označeno
s tablami«. Enako velja tudi
za škofjeloško obvoznico:
na obeh straneh gradbišča
je postavljen prometni
znak, da je vožnja oziroma
zadrževanje na njej prepove- Sanacija plazu na obvoznici pri Vršajnu

Foto: Jure Ferlan

Kot smo poročali že v prejšnji številki Podblegaških novic, se je rok za dokončanje
obvoznice v Gorenji vas ponovno zamaknil. Zaradi sanacije plazu na koncu vasi
v smeri Hotavelj je zdaj predvideno, da bo izvajalec dela končal do 14. junija.
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Rok Šimenc zaključuje z 11-letnim vodenjem
Razvojne agencije Sora v Škofji Loki, krovne
razvojne organizacije za škofjeloško območje. S
1. julijem naj bi prevzel vodenje BSC Kranj, Regio
nalne razvojne agencije Gorenjske, kjer bo nadomestil dolgoletnega direktorja Bogomirja Filipiča.
Ta je agencijo januarja zapustil sporazumno po
očitkih o finančnih nepravilnostih. Vse odtlej je
vršilka dolžnosti njegova namestnica Lidija Zeme
Johnston. Nadzorni svet je novega direktorja
BSC izbral šele na ponovljenem razpisu, za Roka
Šimenca pa so se po poročanju nekaterih medijev
zaradi njegovih bogatih izkušenj odločili soglasno.
Šimenc je povedal, da je s svojim dosedanjim
delom in doseženimi cilji v Škofji Loki zadovoljen,
saj se je agencija »v tem času močno razvila tako
po prihodkih kot dogodkih in zaposlenih, zrasla je
za 400 odstotkov, na vseh področjih: podjetništvu,
podeželju, okolju.« Razvoj in poslovanje družbe
BSC Kranj, ki jo prevzema s poletjem, pa pod
svojim vodstvom vidi predvsem v tesnejšem
sodelovanju, tako z javnim kot tudi zasebnim sektorjem.
D. P.

Pogodbena pošta

Po paket na Sovodnju v Mercator,
spremembe tudi v Poljanah
Sovodenjčani lahko po novem poštne storitve koristijo v tamkajšnjem Mercatorju.
V začetku maja je namreč Pošta Slovenije svojo enoto na Sovodnju preoblikovala
v pogodbeno, enako pa se bo še letos zgodilo s poljansko. Po zagotovilih Pošte
Slovenije bo enota v Gorenji vasi ostala.
Foto: arhiv Mercatorja

Rok Šimenc odhaja na BSC

Kako do dodatnih sredstev
za Dvorec Visoko?
Sredi maja sta se poslanec Žan Mahnič in
župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež
sestala z ministrico za kulturo, Julijano Bizjak
Mlakar. »Tema pogovora je bila najti način, kako bi
Tavčarjev dvorec dobil status kulturnega spomenika državnega pomena. Pogovarjali smo se tudi
o vloženi vlogi za pridobitev interventnih sredstev
za dvorec,« je pojasnil župan Čadež. Poslanec
Žan Mahnič je ministrici postavil še pisno poslansko vprašanje. »Odgovor je bil, da prejšnja vlada
ni zagotovila sredstev iz finančne perspektive
EU 2014–2020 za obnovo kulturne dediščine in
spomenikov. Po pogovoru z ministrico, v katerem
sem ji omenil, da razvijamo turistično ponudbo
na Visokem in da bi nam prav prišla sredstva
oziroma razpis, na katerega bi se lahko prijavili,
je ministrica v predlog Zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne programe v kulturi za
Dvorec Visoko namenila 104.000 evrov.« Zakon
je bil do 12. maja v obravnavi, sledila bo razprava
v Državnem zboru RS. Kot je povedal poslanec
Mahnič, je »ministrica pozdravila vse naše aktivnosti v zvezi z Dvorcem Visoko in obljubila,
da se bo zavzela, da bo ta zakon sprejet.« Kar
pa je pogoj, da bi dvorec sredstva sploh lahko
dobil.
D. P.

Poleti ne bodo poslovali
Kot so sporočili z Upravne enote Škofja Loka,
bo v juliju in avgustu Krajevni urad Gorenja vas
- Poljane zaprt. Prav tako bo zaprt Krajevni urad
v Železnikih, v Krajevnem uradu Žiri pa bodo
poslovalni po spremenjenem urniku, in sicer
bodo prisotni vsak ponedeljek od 8. do 15.30.
Od 1. septembra dalje bodo vsi trije krajevni
uradi spet poslovali po ustaljenem urniku. Vse
storitve, ki bi jih sicer poleti opravili na krajevnih
uradih, lahko v času uradnih ur opravite na
sedežu Upravne enote Škofja Loka, Poljanska
cesta 2.
P. N.
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Nov poštni kotiček je v sovodenjskem marketu zaživel v začetku maja.
Na posebej označenem prostoru v Mercatorjevem marketu lahko opravimo večino storitev
in na enak način, kot smo jih na poštnem okencu, zagotavljajo na Pošti Slovenije. Oddamo
lahko pisemsko pošiljko ali paket za naslovnika
v Sloveniji ali tujini, dvignemo pošiljko, ki je
pismonoša ni uspel vročiti na dostavi, plačamo
položnico, poštno nakaznico, vplačamo ali dvignemo denar z računov, odprtih pri Poštni banki
Slovenije. Kupimo lahko znamke, kuverte,
virtualne kartice različnih mobilnih operaterjev,
obrazec UPN, paketno embalažo. Cene vseh
poštnih storitev na pogodbenih poštah so enake
kot na stalnih poštah.
Kot je zatrdila Joži Rupar Treven iz Mercatorja, so njihove prodajalke na Sovodnju, pri
katerih bodo potrošniki lahko opravili poštne
storitve, že opravile vsa potrebna izobraževanja
in izpite.
Sovodenjska pogodbena pošta je zdaj ena
od 88-ih v Sloveniji, na Gorenjskem jih je
deset. Letos in v naslednjih letih bodo na enak
način preoblikovali od 40 do 50 enot na leto,

Krajani Sovodnja nezadovoljni
Tablo z delovnim časom Pošte Slovenije na
Sovodnju so po zaprtju v kulturnem domu
prekrili s črno folijo (kako simbolično!),
kajti pošta je v tej stavbi za vedno zaprla
vrata. Tako se kaže odnos ‘velikih’ do ljudi
po odročnih krajih. Prizor je opazil in
fotografiral dolgoletni terenski poštni
uslužbenec Bojan Šifrar.
Milka Burnik

Obratovalni čas na Sovodnju
ponedeljek, sreda, petek

od 8. do 11. ure
in od 14. do 17. ure

torek, četrtek

od 8. do 11. ure
in od 15. do 18. ure

sobota

od 7. do 11. ure

nedelja

ne obratuje

tako da jih bo do leta 2017 predvidoma 180 po
vsej državi. Med njimi bo že letos tudi pošta v
Poljanah, poleg še treh na Gorenjskem. »Pošta
4224 Gorenja vas pa ni predvidena za preoblikovanje v pogodbeno pošto,« so sporočili iz
Pošte Slovenije.
Pojasnjujejo, da na tak način znižujejo
stroške poslovanja, računica pa se izplača tudi
izbranim pogodbenim partnerjem (trgovine,
turistični uradi, krajevni uradi, lekarne, trafike,
računovodski servisi ipd.), saj poštno dejavnost
praviloma opravljajo v že obstoječih prostorih
s svojimi zaposlenimi.
Milka Bizovičar

Plaz Laze

Sanacija se bo predvidoma pričela že poleti
Še v začetku leta ni bilo popolnoma jasno, kako in kdaj ter na kakšen način bi bila
možna izvedba sanacije najobsežnejšega plazu v občini, maja pa je Ministrstvo
za okolje in prostor odobrilo dodatna sredstva za nadaljevanje del.
se na dnu zoži na 70 metrov. Ocenjena površina
je 105 hektarjev. Pred časom so nad vasjo Laze,
v bližini občinske ceste in pri domačiji Likar
napravili tri vrtine globine 70 metrov. Vrtine
so pokazale drsno ploskev na globini 22 do
30 metrov, visoke nivoje podtalnice, v spodnji
vrtini celo do nivoja 1,3 metra pod površjem ter
dokaj različno hitrost premikanja, ki je višja v
zgornjem delu plazu.

Lokalna cesta Laze–Robidnica je iz leta v leto
v slabšem stanju. Posedla se je za več kot en
meter. Sanirati bo treba tudi most.
Kot pojasnjujejo na občini, bodo z deli
pričeli po sklenitvi sofinancerske pogodbe, kar
je predvideno sredi poletja, če ne bo dodatnih
zapletov. »Trenutno pripravljamo popise del za
predvidene ukrepe, ki se nanašajo na izvedbo
dodatnih vrtin. Tri vrtine bodo omogočale
črpanje vode iz zaledja plazu, saj prav obilica
zaledne vode povzroča ključne pritiske na
plazenje tal,« je povedala direktorica občinske
uprave Elizabeta Rakovec in dodala, da bodo
po izdelavi popisov del izvedena ustrezna javna
naročila. Iz že obstoječih t. i. LIDAR posnetkov
je razviden obstoj obsežnega enotnega plazu, ki
sega vse od Slugove doline preko Laz do dna
doline Kopačnice v skupni dolžini treh kilometrov in širini približno 400 metrov, pri čemer

Na območju občinske ceste je hitrost premikanja približno tri centimetre na leto, na
nekaterih delih naselja Laze dosega celo 20
centimetrov letno. V Slugovi dolini so zaradi
plazenja v obliki batnega toka že nastala neprehodna območja. Sicer povprečna hitrost plazenja
še vedno ustreza oznaki počasnega plazu, a so v
daljšem časovnem obdobju premiki očitni, bolj
intenzivni pa so v času dolgotrajnejših obilnih
deževij, ki smo jim bili priča tudi v preteklem
letu. »Plaz ogroža gospodarski objekt in hišo.
Najbolj ogroženo hišo je potrebno gradbeno in
statično sanirani. Zgraditi bo potrebno tudi gospodarski objekt na plavajoči način,« je po sestanku
na Ministrstvu za okolje in prostor povedal župan
Milan Čadež. Poleg del na plazu bosta potrebna
tudi rekonstrukcija ceste, ki se je posedla za več
kot en meter, in pa popravilo mostu.

Sredstev za korenitejše
posege ne bo dovolj

Rakovčeva pojasnjuje, da navedena dela
predstavljajo le del sanacijskih ukrepov, saj
sredstva ne zadoščajo za korenitejše posege v

Foto: Lidija Razložnik

Foto: Lidija Razložnik

Ogrožena sta gospodarski objekt in hiša

Razpoke na stanovanjski hiši so posledica
zadnjih premikov v preteklem letu.
zaledje plazu, vključujejo pa vsa nujna dela, ki
jih je potrebno izvesti v doglednem času, da bi
zaustavili poškodovanje objektov in infrastrukture. 22 odstotkov stroškov bo kritih tudi iz
občinskega proračuna. Občina bo prihodnjo
pomlad ponovila letalski geodetski posnetek,
na osnovi katerega bo po metodi primerjav
snemanja izpred dveh let pridobila natančnejše
podatke o smereh gibanja plazenja posameznih
grud znotraj trikilometrske plazine. Kot je še
povedala Rakovčeva, po zadnjih ogledih na
terenu, sanacijski ukrepi še niso definirani, saj
je za sanacijo na voljo le približno 300.000
evrov brez DDV. Več o ukrepih in stanje plazu
bo znanega predvidoma jeseni.
Lidija Razložnik

Svetovalna pisarna junija v naši občini

Brezplačna delavnica in individualna svetovanja
s področja učinkovite rabe energije v gospodinjstvih
Razvojna agencija Sora v okviru aktivnosti, ki jih bo izvajala v Energetsko- uri. Na njih vam bodo energetski svetovalci svetovali na teme, kot so:
• ogrevanje,
svetovalni pisarni v Škofji Loki, 9. in 11. junija v sejni sobi Občine Gorenja
vas - Poljane, Todraž 1, 4224 Gorenja vas, organizira brezplačno delavnico in
• izbira energenta in ogrevalnega sistema,
individualna svetovanja na temo učinkovite rabe energije v gospodinjstvih.
• sanacija dimnika,
• priprava tople sanitarne vode,
Na delavnici, ki bo potekla 9. junija, s pričetkom ob 17. uri, vam
• toplotna izolacija stavbe,
• vgradnja energetsko učinkovitih oken,
bodo podrobneje predstavili:
• zamenjavo stavbnega pohištva,
• racionalna raba energije,
• vgradnjo stavbnega pohištva,
• ekonomičnost uporabe posameznih energetskih tehnologiji,
• dodatno toplotno izolacijo obstoječih konstrukcij zunanjega ovoja
• uporaba obnovljivih virov energije,
stavbe (zunanji zid/tla proti mrzli kleti ali tla proti terenu/stropi
• javni razpisi Ekosklada (npr. subvencije za okna, peči, obnovo
proti zunanjosti ali proti mrzli podstrehi),
stanovanjskih hiš …),
• energetske izkaznice
• ogrevanje objektov v ogrevalni sezoni in hlajenje objektov izven
ogrevalne sezone,
• itd.
• aktualne razpise Ekosklada (npr. subvencije za okna, peči, obnovo
Delavnice in svetovanja bo izvedel Lojze Filipič, dolgoletni energetski
svetovalec in vodja Energetsko-svetovalne pisarne v Škofji Loki.
stanovanjskih hiš …).
Za obvezne prijave in dodatne informacije pokličite na Razvojno
Individualna svetovanja bodo potekala 11. junija, s pričetkom ob 17. agencijo Sora, na tel. št. 04/50-60-220.
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Rupnikova linija in zgodovinsko ozadje

Obeležitev 100-letnice Londonskega sporazuma
Strokovno srečanje in odprtje tematske poti po Rupnikovi liniji sta v Gorenjo vas 26.
aprila privabila pisano množico obiskovalcev. Ti so najprej z zanimanjem prisluhnili
udeležencem strokovnega srečanja, nato pa se sprehodili še po novi (krajši) tematski
poti Po sledeh gradnje Rupnikove linije. Posebni gost srečanja je bil 95-letni France
Tomšič z Brezovice, ki je objekte Rupnikove linije v Gorenji vasi gradil.

Foto: Vito Debelak

Zanimiva pripovedovanja
o življenju ob meji

95-letni France Tomšič, Žvižgovčev France
26. aprila 1915 je bil že v času prve svetovne
vojne podpisan poseben dokument, imenovan
Londonski sporazum, ki je bistveno vplival
na razvoj dogodkov ne le tistega časa, ampak
tudi kasneje. Kakšen vpliv je imel tudi na
naše območje, so pojasnjevali udeleženci stro
kovnega srečanja. O mednarodnih okoliščinah
ob sprejetju Londonskega sporazuma 1915 je
predaval velik poznavalec obče, jugoslovanske
in slovenske sodobne zgodovine prof. dr. Dušan
Nečak. Analizo Londonskega sporazuma in
njegove posledice – oblikovanje rapalske meje
(določena je bila z Rapalsko pogodbo med
Kraljevinama Italijo in SHS, podpisano 12.
novembra 1920 v Rapallu), ki je močno zarezala
v naše ozemlje in v italijanskih krempljih pustila

Jože Dakskobler iz Baške grape, ljubiteljski
zgodovinar, je predstavil čas od prihoda Italijanov v Baško grapo po formiranju rapalske
meje do njihovega odhoda ob začetku 2.
svetovne vojne. Predstavil je živahen utrip
življenja ljudi ob tedanji meji v Baški grapi
ter še, kako danes sprejemajo in negujejo to
dediščino.
Za konec je spregovorila še Milka Burnik s
Sovodnja, ki je predstavila nekdanje življenje
ob meji, kjer se je predvsem razvilo tihotapstvo, t. i. 'kontrabant', in poudarila, da so bile
pri tem opravilu posebej iznajdljive ženske.
Njeno pripovedovanje so spretno dopolnili
otroci sovodenjske podružnice, ki so s člani
Turističnega društva Sovodenj pripravili dva
igrana vložka, v enem so predstavili 'kontrabant' čez mejo, v drugem pa prihod italijanskih
vojakov, ki so po meji napeljali žičnato ograjo,
s tem pa razmejili tudi marsikatero otroško
prijateljstvo, ki je ostalo vsako na svoji strani
meje. Ob rapalski meji je na ozemlju Kraljevine
Jugoslavije začel nastajati utrdbeni sistem,
imenovan Rupnikova linija, ki so ga gradili v
letih pred drugo svetovno vojno.

Foto: Vito Debelak

več kot 300.000 Slovencev, je predstavila dr.
Nevenka Troha, upokojena sodelavka Inštituta
za novejšo zgodovino.
Mag. Marko Štepec iz Muzeja novejše zgodo
vine je obiskovalce seznanil z vojaško situacijo leta
1915 in oblikovanjem dolomitsko-soške fronte.

Peter Oblak, preoblečen v starojugoslovanskega vojaka Škofovega Franceljna, in Boris
Oblak, avtor karikatur na postavljenih tablah

Po sledeh gradnje Rupnikove linije

Strokovnemu posvetu je sledilo odprtje in
voden ogled tematske poti. Gre za krajšo varianto, ki poteka od pokopališča v Gorenji vasi,
po stezi čez del naselja Trata, mimo kmetije
Kržišnik na hrib Volčja njiva, sledi spust do
Škofovega bunkerja, ki se nahaja nad stransko
cesto Gorenja vas–Hotavlje. Po cesti se pohodniki vrnejo do izhodišča pri pokopališču. Daljša
varianta sicer poteka mimo kamnoloma do velike podzemne utrdbe na Hrastovem griču.
Več kot 70 pohodnikov je ob prvi tabli pri
pokopališču nagovoril vodnik Matjaž Šifrer, ki
je bil gonilna sila postavitve tematske poti, sicer
tudi član gorenjevaškega turističnega društva
in velik poznavalec Rupnikove linije. Skupaj
s še nekaterimi vodniki, ki imajo licenco za
vodenje po Rupnikovi liniji, je obiskovalcem po
poti predstavljal posamezne zanimive točke ob
na novo postavljenih tablah. Na njih so duhovite ilustracije z likom Škofovega Franceljna,
delo karikaturista Borisa Oblaka, opremljene
s fotografijami in krajšimi besedili z opisi
posameznih objektov in lokacij. Med drugim
lahko obiskovalci poti vidijo odlično ohranjene
betonske protitankovske ovire (darilo Občine
Radovljica, kjer tudi poteka Rupnikova linija),
tipske objekte (bunkerje), lokacije porušenih
barak, vodno zajetje, hodijo po poteh, ki jih
je zgradila vojska, ter uživajo v zanimivih
razgledih na Gorenjo vas in okoliško hribovje.
Prednost poti je ta, da jo lahko obiskovalci
prehodijo tudi brez vodnika.

Foto: Jure Ferlan

Posebni gost France Tomšič
– eden redkih še živečih pričevalcev

Na mestu nekdanjih barak so pohodnikom postregli z vojaškim pasuljem.
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Pohodnikom se je pridružil tudi France
Tomšič, Žvižgovčev France iz Brezovice, ki je
na posameznih lokacijah podoživljal čase, ko
je kot starojugoslovanski vojaški obveznik tu
gradil objekte. Poslušalci so občudovali njegov
izjemen spomin in se nasmejali duhovitim pri-

Ah, ta prodaja ...

Po poteh gradnje Rupnikove linije je že prvič krenilo okrog 70 pohodnikov.
nik županove komisije za oživitev Rupnikove
linije, pa je prepričan, da se je ta »kot turistična
destinacija ter kot kulturna in arhitekturna ostalina
zasidrala med lokalnim prebivalstvom in da se
bo tudi širše. Ta kombinacija med teoretičnostrokovnim in praktično-strokovnim delom se je
pokazala za zelo uspešno, kar je začutila tudi publika in je bila, po vtisih sodeč, zelo zadovoljna.«
In načrti v prihodnje? Vsako leto bodo tako
na krajši kot daljši tematski poti še kaj dodali.
Če je pred dvema letoma potekala okrogla miza
na temo Rupnikove linije in so na Golem vrhu v
utrdbi za javnost odprli muzej, letos obeležitev
100-letnice Londonskega sporazuma, potem bo,
obljubljajo na občini, naslednji večji projekt v
letu 2018, ko bo minilo 100 let od konca prve
svetovne vojne.

Foto: Jure Ferlan

povedim. Med drugim je po dolgih letih spet
videl tipski objekt, v katerem je bil za kazen,
ker se je prepozno vrnil z nedeljskega obiska
domačih, zaprt celih sedem dni. Kot ena redkih
živih prič dogajanja v času gradnje Rupnikove
linije je na prisotne naredil res velik vtis.
Malo pred koncem pohoda so se na gozdni
jasi, kjer je včasih stalo barakarsko naselje za
delavce, obiskovalci lahko okrepčali s pasuljem,
narejenim po vojaški recepturi. Sledil je še spust
do Škofovega bunkerja, ki je največji objekt na
krajši poti, ter povratek do izhodišča, kjer so se
pohodniki, zadovoljni z videnim, razšli.
»Odlična ocena je premalo. Zelo sem zadovoljen s povedanim, z obiskom, pa tudi s tem, ko
vidim zadovoljne, vse bolj radovedne obiskovalce
na poti,« je bil prepričan župan Milan Čadež.
Prof. dr. Dušan Nečak, ki je obenem predsed-

Zadnji postanek na poti pri Škofovem bunkerju,
imenovanem po domačiji, ki se mu je morala umakniti

Jure Ferlan in D. P.

Razvojna agencija Sora vas vabi na predavanje Ah, ta prodaja ..., ki bo potekalo v torek,
16. junija, od 13. do 16.15. ure, v sejni sobi
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja Loka.
Na predavanju boste izvedeli več o tem,
zakaj tradicionalni prodajni pristopi ne delujejo
več, kako vzbuditi kupčev interes, kako ugotoviti, kakšen je odločitveni proces pri kupcu.
Izvedeli boste, kakšne probleme imajo ključni
igralci pri kupcu ter kako diagnosticirati njihove
vzroke in posledice, spoznali načine izgradnje
vizije in vrednosti rešitve v očeh kupca. Naučili
se boste, kaj je pomembno, da bi nekdo
izdelek kupil ravno od vas ter izvedeli več o
ekipni prodaji.
Dogodek bo vodil mag. Aleš Planina,
ki pomaga podjetjem do boljših prodajnih
rezultatov. Vaša investicija v novo znanje je
30 evrov (z vključenim DDV-jem). Za prijave
in dodatne informacije pokličite na Razvojno
agencijo Sora, na tel. št. 04/50-60-220 ali pišite
na e-pošto info@ra-sora.si.

Na odseku državne ceste
od Trebije do Sovodnja le
najnujnejša dela
Na krajšem odseku s Fužin proti Hobovšam
je bila še pred časom polovična zapora zaradi
podora, sedaj pa je odsek že urejen in preplaščen
z asfaltno podlago. Z Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) so sporočili, da je prišlo do usada
na vozišču, zato sta bila »izvedena popravilo
podpornega zidu in prepusta ter obnova vozišča.
Vrednost del je znašala 44.691,38 evrov.«
Na vprašanje, kaj bo na tem cestnem odseku
narejeno v bližnji in daljni prihodnosti ter ali se
obeta kakšna večja rekonstrukcija, vsaj odseka od
Trebije do Hobovš, ki je ponekod v nezavidljivem
stanju, pa so odgovorili precej skopo, in sicer:
»Direkcija RS za infrastrukturo bo v letu 2015 na
tem odseku izvajala opravila rednega vzdrževanja
in na ta način zagotavljala prevoznost.«
Prav na tej cesti se je na odseku pri Bucku, ki je
bil pred časom obnovljen in podprt z betonskim zidom, znova usul plaz. Potrdili so, da je pred časom
res prišlo do manjšega zdrsa zemljine. »Mesto je
bilo sanirano, zemljina je bila odstranjena,« so bili v
pojasnilu kratki na DRSI.
D. P.

Foto: D. P.

Foto: Jure Ferlan

v Gorenji vasi

Obnovljen odsek s Fužin proti Hobovšam
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Žirovski Vrh

K medvedki je romalo kar 250 pohodnikov
Tradicionalni pohod skozi Zalo, ki ga organizira Turistično društvo Žirovski
Vrh, je tudi letos pohodnike popeljal po zgodovinski poti. Velik del namreč
poteka skozi gozd Zala, o katerem je pisal pisatelj dr. Ivan Tavčar. Skozi pot
tako obiskovalci spoznajo pripoved iz njegove knjige.

Pot je dolga 11 kilometrov in zahteva tri ure
hoje. Pohod traja dlje, saj se pohodniki ustavijo
na več različnih točkah, kjer se okrepčajo, si
ogledajo predstavo, velika mravljišča na vrhu
Zale, stari mlin … ter uživajo v številnih prelepih
razglednih točkah. Organizatorji so tudi tokrat
poskrbeli, da nihče ni odšel od njih lačen in žejen,
vreme pa je zdržalo prav do konca pohoda.
V društvu sicer ves čas skrbijo in urejajo pot
skozi Zalo, zato nameravajo tekom leta urediti
še krajšo, tri kilometre dolgo 'medvedkino' pot,
ki bo primerna za otroke.
Kristina Z. Božič

Foto: iz arhiva TD Žirovski Vrh

Zaključek z izborom kraljice Zale

Letošnja posebnost pohoda je bila tri in pol
metre velika medvedka, imenovana Štefka, ki
je obiskovalce čakala med potjo. Medvedko, ki
je prekrita z mahom, so izdelovali več kot 14
dni. Njena osnova je železna konstrukcija, ki
jo prekriva gosta mreža, napolnjena z zemljo in
kamenjem, skozi skulpturo pa je napeljana tudi
cev, ki skrbi za neprekinjeno namakanje mahu.
Letošnjega pohoda se je udeležilo 250 pohodnikov, ki so prišli iz Litije, Zagorja, Mengša,
Ljubljane, Škofje Loke, Horjula in od drugod.
Organizatorji so bili glede na slabo vremensko napoved presenečeni, da je bila udeležba
tolikšna. Kot je povedala Lucija Kavčič, tajnica
društva, pohod za njihov kraj pomeni predvsem
povezovanje in sodelovanje med posameznimi
domačijami in društvi. »Krajani ta dan delajo
za skupni cilj – vse za obiskovalce, ki obiščejo
Žirovski Vrh. Gospodinje pečejo, fantje pripravljajo prireditveni prostor, postavljajo kulise za
igrane prizore, igralska ekipa vadi dramski tekst,

ki ga na dan pohoda potem uprizori sredi gozda
in v Mrakovem kozolcu. Celotna ekipa je zelo
požrtvovalna in vsako leto dobimo kakšno mlado
moč več. Ponosni smo na mladino, ki se pridno
vključuje v vse aktivnosti in s svojimi idejami
ter pozitivno energijo pripravi pravo vzdušje in
kakovostno ponudbo kraja,« je pojasnila. Že peto
leto uspešno sodelujejo s Čebelarskim društvom
Blegoš, s katerim so sestavljali tematsko pot in
kandidirali za skupna nepovratna sredstva. Pri
pripravi prireditve so sodelovali tudi s Klekljarskim društvom Cvetke iz Žirov, ki so pripravile
razstavo klekljanih dreves. »Klekljana drevesa
so bila razstavljena že na Slovenskih klekljarskih
dnevih v preteklih letih, letos smo se odločili
za razstavo sredi gozda, ker lepo sovpadajo s
pohodom,« je povedala Kavčičeva. Drevesa so
bila razstavljena tudi v Mošnjah na Gorenjskem,
na ogled pa so tudi v galeriji DPD Svoboda v
Žireh, kjer imajo klekljarice postavljeno stalno
razstavo.

Ob koncu pohoda je potekala še salamijada, na
kateri so ocenjevali 16 salam. Razglasitev rezultatov
ocenjenih salam so prinesle novo kraljico Zale lastnika
Viktorja Gateja. Drugo mesto je zasedla salama Edija
Benedičiča, tretje pa salama Jurija Lazarja. Za smeh
so poskrbeli odlični mladi igralci dramske skupine
Osnovne šole Ivana Tavčarja, ki so odigrali predstavo
Zmešnjava pred kamero, Klara Peternelj pa je
zaigrala na citre. »Bil je nepozaben dan ob čudovitih
ljudeh. Ko bi le zmogli tak dogodek še velikokrat
skupno izpeljati. Hvala vsem za požrtvovalnost,« je še
zaključila Lucija Kavčič.

Zmagovalci letošnje salamijade (od leve
proti desni: Edi Benedičič, Viktor Gatej in
predsednik društva Štefan Bogataj, ki je ob
odsotnosti lastnika tretjeuvrščene salame
podržal njegovo nagrado)

V soboto, 9. maja, je na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi potekalo
odprtje letošnje sezone občinskega kolesarskega kroga. Ob pol devetih
dopoldne se tam je zbralo lepo število kolesarjev. Nagovorila jih je Marjeta
Šifrar, ki na gorenjevaški občini skrbi za turizem, in predstavila letošnji
potek trase. Ta bo isti kot pretekla leta, udeleženci dobijo nove kartončke
za kontrolne žige (tako kot do zdaj) v Taverni Petra, kjer se vodi evidenca
tistih, ki so prekolesarili celoten krog. Prav tako tam dobijo nagrado občine
za vse zbrane žige, letos so to kolesarske rokavice. Tam (pa tudi na občini
in na turističnih točkah na Škofjeloškem) je mogoče dobiti zemljevid kolesarskega kroga z opisi kulturnih zanimivosti in naravnih lepot naše občine.
Izdan je tudi v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.
Udeleženci so se podali po delu kolesarskega kroga s Trga Ivana
Regna (prvi žig) čez Žirovski vrh (žig št. 2: kmetija pri Bukovcu), Lučine
(žig št 3: Okrepčevalnica Matija), Pasjo ravan (žig št. 4: Na Prevalu), mimo
dvorca Visoko čez Poljane (žig št. 5: Gostilna na Vidmu) do Gorenje vasi.
Tako so nabrali prvih 5 žigov od skupno 16 na celotni trasi. Po povratku je
na izhodiščnem mestu sledilo druženje in okrepčilo z golažem in osvežilno
pijačo.
Jure Ferlan

10

Foto: Jure Ferlan

Sezona občinskega kolesarskega kroga 2015 je odprta

Start kolesarjev na
Trgu Ivana Regna
Letos so za nagrado
za prekolesarjen krog rokavice.

Pohodna pot Občine Gorenja vas - Poljane

Odprtje načrtujejo prihodnje leto
Na novo vzpostavljeno pot je del projektne skupine že prehodil. Približno 90
kilometrov so prehodili v petih etapah, v skupno 40 urah planinske hoje. Del
sicer poteka po že markirani slovenski planinski poti in le majhen del pohodniki
prehodijo po asfaltirani cesti.
Načrt snovalcev pohodniške poti je, da bodo
pohodniki sami, glede na svoje zmogljivosti,
izbirali, v koliko etapah bodo prehodili celoten
občinski krog. V predstavitvenih gradivih bodo
tako navedene mogoče smeri hoje, poleg tega pa
tudi poti, ki vodijo pohodnike nazaj v dolino. Če bo
vse teklo po načrtih, bo pohodna pot (po že dobro
uveljavljeni kolesarski) odprta naslednje leto.

Foto: Tone Debeljak

Cilj poti, ki pohodnika vodi po okoliških
hribih (z najvišjim vrhom Blegošem), je
poskušati občane in druge obiskovalce teh krajev
spodbuditi k hoji, gibanju. To bodo poskušali
doseči tudi z 'nagradno igro': vsak pohodnik bo
namreč na določenih točkah poti zbiral žige in
bo zanje na koncu nagrajen. Kot je pojasnil Tone
Debeljak, vodja projektne skupine za pripravo
občinske pohodne poti, bo na poti na treh ali
štirih mestih stal majhen kozolec z vhodno tablo,
na kateri bodo podane vse bistvene informacije
za pohodnika. Tam bo tudi navedeno, kje lahko
prejme žige. Na poti bodo pohodnike čakale
turistične kmetije s svojo ponudbo pa tudi planinske koče. Kot je pojasnil Debeljak, zdaj sledi
priprava označevalnih tabel in nato markacij,
temu še izdelava predstavitvenih brošur o poti
in zemljevid. Pridobiti je treba še vsa dovoljenja
za postavitev tabel, prehode čez zasebno lastnino
ter postavitev markacij. Hkrati bodo, takoj ko
Vodnogospodarsko podjetje Kranj uredi strugo
v Hotoveljski grapi, postavili še nov mostiček
čez potok za na 'Koroško pot'. Tega je namreč v
zadnjih poplavah odnesla voda.

Projektna skupina se zahvaljuje vsem prevoznikom,
ki so člane skupine dostavili na izhodiščne točke
prehojenih etap poti ter jih po koncu pohodov znova
odpeljali nazaj.

Kje je trasirana pohodniška pot?

S Fužin se čez Kladje dvigne na Hrastov grič
(878 m), od tu vodi dalje do Javorča (901 m) in
naprej na Goli vrh (962 m). Nato se spusti v Suhi
Dol, se vije do Planine na Sivko (934 m) in Pasjo
ravan (1020 m) ter na Bukov vrh (832 m). Sledi
spust v Hotovljo po Koroški poti v Poljane, od
tu se spet vzpne na Gabrško Goro (963 m) in
Plešavnikov vrh (942 m), Vrhovčevo, naslednja
točka je Na poklonu, od tu dalje nas pot vodi na
Četeno ravan in Grebljico. S Starega vrha (1217
m) se vije na Mladi vrh (1374 m) ter Koprivnik
(1393 m), Romovec (1247 m) do Črnega kala. Od
tu sledi vzpon na najvišji vrh, Blegoš (1562 m), od
koder se spusti do koče na Blegošu in Murav. Nato

osvojimo Kovk (1203 m) in sestopimo do Leskovice. Iz Leskovice se vzpnemo na enega popularnih
vrhov zadnja leta med domačini, Kucelj (920 m),
se spustimo v Kopačnico, od koder pa je naslednji vzpon na Ermanovec. Nato nas pot pelje do
Vrhovca, mimo Križevega pota do cerkve sv.
Janeza v Novi Oselici. Od tu se spet spustimo, in
sicer v Podosojniško grapo, se ustavimo na Rupah
in pri Lanišarju, pot nas vodi še do planinske koče
PD Žiri, mimo TV oddajnika pa spet pridemo do
začetne točke – na Fužine.
Kristina Z. Božič

Visoko

Tudi letos so po starem posadili krompir
Dogodek je bil sicer napovedan za 3. maj,
vendar so ga morali zaradi dežja in posledično
premokre zemlje za sajenje prestaviti za en
teden. Do nedelje, 10. maja, se je zemlja osušila
in ta dan je bilo vreme idealno za sajenje, saj ni
bilo prevroče za tako naporno delo.
Najprej so njivo zorali s konjsko vprego in
naredili brazde za sajenje. Nato so sadilci v starinskih nošah, opremljeni s košarami, polnimi
semenskega krompirja, v brazde na razdalji
enega čevlja 'metali' posamezne krompirčke.
Sledilo je še zasipanje brazd z grabljami, ki se
mu po poljansko reče 'zagrebajne' (na sliki).
Prireditev so z igranimi vložki popestrili
člani obeh turističnih društev, posebej je bil
zanimiv prizor z beračem, ki je iz ješprenja,
namenjenega delavcem na njivi, ukradel kos
mesa in vanj dal čevelj. Seveda ni šlo brez
znamenitega praženega krompirja, ki so ga
pripravili v ogromni litoželezni ponvi. Obisko
valcem so ga delili brezplačno.
Zvone Bašelj, predsednik TD Gorenja vas,
je povedal, da so letos posadili osem sort krompirja (lani pa kar 20), med njimi dve lokalno
priznani 'polanec rani' in 'bled'.

Ves pridelek bodo namenili
učencem obeh osnovnih šol

Avtohtone sorte, ki so jih izpodrinile bolj komercialne, je vse težje najti, če že niso izumrle.
Stara sorta 'igor' še obstaja, vendar letos njenega
semena za sajenje na Visokem niso uspeli dobiti.
Semenski krompir za sajenje je tako lani kot letos
prispevalo podjetje Interseme. Njihovi strokov
njaki glede na vrsto zemlje izberejo primerne
sorte. Krompir na Visokem se v vseh fazah

prideluje tako, kot so ga v preteklosti, torej na
biološki način, brez uporabe kemičnih preparatov
(herbicidov in insekticidov).
Njiva je velika 400 m2, večji del so predhodno
že zasadili, manjši je bil namenjen prikazu sajenja
po starem. Lani so pridelali osem ton krompirja in
ga podarili šolam v naši občini, to nameravajo storiti tudi letos. Tako bodo učenci deležni kakovostnega, na naraven način pridelanega krompirja.
Organizatorji vabijo posameznike, ki jih veseli
takšno prostovoljno delo, da se jim pridružijo še
pri ročni pletvi krompirjeve njive in obiranju koloradskega hrošča (datume teh akcij bodo v medijih
še objavili). Prijetnemu in koristnemu druženju na
njivi bo obakrat sledila malica.
Jure Ferlan

Foto: Jure Ferlan

Drugo leto zapored se je na njivi ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem odvijala
etnološka prireditev s prikazom sajenja krompirja pred mehanizacijo kmetijstva.
Organizirali sta jo turistični društvi (TD) iz Gorenje vasi in Žirovskega Vrha in
s tem pokazali zgled dobrega sodelovanja.
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Čistilne in delovne akcije

Občani so s pričetkom pomladi čistili okolico
Aprila je v več krajevnih skupnostih (KS) po občini potekala vsakoletna čistilna
oziroma delovna akcija. Skrb oziroma zavest za urejen kraj in okolico sta med
prebivalci vasi pod Blegošem vedno večji, saj se akcij vsako leto udeležijo v
velikem številu.

toplo malico, pa tudi vsem podjetnikom, ki so
dovažali pesek za ureditev cest,« je dodal Debeljak. Poleg tega zahvala velja vsem predsednikom
vaških odborov, ki so po svojih vaseh obvestili
krajane o akciji ter pripravili vse potrebno, da je
le-ta v soboto tudi nemoteno stekla, predvsem
pa vsem krajanom, ki so pomagali urediti in
očistiti okolico.

Foto: iz arhiva KS Javorje

Vaška odbora Leskovica in Hotavlje
sta tudi letos združila moči

V Poljanah so bile v ospredju ceste

V KS Poljane je čistilna akcija potekala 25.
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Foto: Miha Oblak

Tudi najmlajši v Krajevni skupnosti Javorje zgledno skrbijo za čisto okolje.
aprila. Po besedah predsednika KS, Toneta DeJavorci so čistili skupaj
beljaka, se je je udeležilo več kot 120 krajanov.
s turističnim društvom Stari vrh
Tudi v KS Poljane so krajani poskrbeli predvsem
Poleg pobiranja odpadkov je bil v Javorjah za nasutje udarnih jam na makadamskih cestah
in Poljanah glavni namen akcij ureditev cest in za nasutje ter utrjevanje bankin, za kar so
in vodotokov. Kot je povedal predsednik KS porabili več kot 180 m³ peska. Po končani akciji
Javorje, Ciril Alič, so čistilno akcijo orga- so se zbrali pred Kulturnim domom v Poljanah,
nizirali 11. aprila. Potekala je sočasno z akcijo kjer jih je čakala topla malica, ki jo je pripravila
Turističnega društva (TD) Stari vrh, udeležilo pa Okrepčevalnica Blegoš, razdelil pa poljanski kuse je je 25 krajanov. »Čiščenje je bilo usmerjeno har Jani. Predsednik KS se zahvaljuje tudi kmetiji
predvsem v urejanje okolice cest in vodotokov, Nacon iz Vinharij, ki ob vsaki čistilni akciji za
očistili pa smo tudi zastarelo odlagališče,« je sodelujoče pripravi domače aperitive. »Zahvala
povedal predsednik in dodal, da so bili krajani gre tudi občini, ki je prispevala del sredstev za
pri delu razdeljeni v več ekip: ena je čistila iz
smeri Žetine, druga iz Mlake proti Javorjam,
tretja pa iz Javorij proti Krajcem, medtem ko
je okolico Starega vrha, smučišča, Zaprevala
in Četene Ravni čistila ekipa krajanov skupaj
s člani TD Stari vrh. Letos so opazili, da je
odpadkov v okolici manj, še vedno pa se najde
kdo, ki brezvestno odloži smeti na kakšen
bolj oddaljen rob ceste. Obenem so opazili,
da se je ob cestah povečalo število odvrženih
pločevink. Za prijeten konec delovne akcije
je poskrbelo starovrško turistično društvo z
okusno in izdatno malico. Predsednik KS je
posebej pohvalil Franca Oblaka, zaposlenega
na občini, ki je kljub soboti počakal na konec
akcije in vse zbrane vreče še isti dan odpeljal
na občinsko zbirališče odpadkov. Nekaj dodatnega dela so mu povzročili odpadki, ki niso bili
pospravljeni v prave vreče – za kar mu gre še
posebna zahvala.
Delovna akcija v Debeneh

Vaška odbora (VO) Leskovica in Hotavlje s
pripadajočimi vasmi zadnja leta delovne akcije
organizirata skupaj. Letošnje se je udeležilo
več kot 350 ljudi, med njimi tudi otroci, ki
opravljajo lažja dela ter pobirajo smeti. Obseg
del je podoben preteklim izvedbam akcij: od
pometanja cest, čiščenja propustov in muld,
sečnje odvečnega grmovja ob cestah, sajenja
rož ter različnih vzdrževalnih del, kot so čiščenje
buč javne razsvetljave, obnovitev poti in peš poti
proti Slajki, obnovitev ograje pred cerkvijo Sv.
Lovrenca na Hotavljah. V preteklih letih je bilo v
okviru delovnih akcij izvedenih kar nekaj novih
del, npr. postavitev miz in klopi, oglasnih desk ...,
ki jih je potem potrebno tudi vzdrževati, da bodo
čim dlje ostale v enakem stanju. »Na območju,
ki ga pokriva VO Leskovica, so se vaščani sami
dogovorili, kaj je potrebno v okviru akcije postoriti oziroma urediti. Je pa na našem območju
veliko cest, ki so zahtevne za samo čiščenje in
urejanje že zaradi same dolžine,« je po akciji
povedal Simon Mezeg, član Sveta Krajevne
skupnosti Gorenja vas. Roman Demšar, član VO
Hotavlje, pa je po koncu akcije poudaril, da je
iztržek (opravljeno delo) delovne akcije vsako
leto večji, kot so dejanski stroški akcije, zato ni
skrival zadovoljstva ob opravljenem: »Na tem
mestu se zahvaljujem vsem in vsakemu posebej,
ki so svoj prosti čas namenili za skupno dobro
in za čisto in urejeno okolje, v katerem živimo.«

Senzorično ocenjevanje izdelkov s Škofjeloškega

in urejali ceste Kar 15 od 19 vzorcev je bilo zlatih

Na Sovodnju so na čistilni akciji zbrali 20 vreč
smeti ter ostanke plastične kritine in plastificiranega kabla.
Akcija je skozi leta prerasla že v tradicionalen
dogodek, ki ni zgolj delovne, temveč tudi
družabne narave, saj se ob zaključku udeleženci
zberejo še na skupni malici.

Na Sovodnju so sodelovala vsa društva

Na Sovodnju so čistili predvsem vodotoke,
in sicer od Termopola do občinske meje v
Podjelovem Brdu, proti Javorjevemu Dolu,
od Sovodnja do Nove Oselice in v drugo
smer proti Ermanovcu. Pod okriljem krajevne
skupnosti so sodelovala vsa društva. Približno
50 prostovoljcev je, kot je povedal predsednik
tamkajšnje krajevne skupnosti Stanko Bajt,
napolnilo približno 10 rumenih in prav toliko
zelenih vreč. Kar nekaj odpadkov so predstavljali deli plastične kritine ter plastificiranega
kabla. Opažajo pa, da vsako leto precej smeti
ostane tudi za udeleženci vsakoletnega Maratona Franja ob glavni cesti skozi kraj.
Na Trebiji so čistili vsak zase, le Društvo
podeželja Kladje je že tradicionalno združilo
moči s trebijskimi gasilci. Približno 30
udeležencev je najprej uredilo pot v Kladje: pobrali so smeti ob njej, obžagali drevje, pometli
cestišče, gasilci pa so očistili prepuste. Opravili
so tudi manjša dela na vikendu na Kovšakovem
griču: počistili so ga, pograbili okrog njega,
pokosili travo ter prepleskali, kar je bilo potrebno. Kot je povedal predsednik društva Gašper
Hladnik, so letos posebno pozornost namenili
pohodni poti na Kladje – Poti z razgledom: traso
so znova naredili prehodno.
Sledil je še skupni zaključek ob druženju in
toplem obroku.
Skupne akcije prav tako niso organizirali
v Lučinah.
Kristina Z. Božič,
Lidija Razložnik,
D. P.

Med njimi jih je kar 15 doseglo zlato
priznanje, dva sta bila srebrna, dva izdelka pa
nista prejela priznanja, s katerim bi dokazala
visoko kakovost.
Gašper Lazar iz Žirov je za svojo orehovo
potico prejel srebrno priznanje, Renati Lampreht iz
Žirovskega Vrha Sv. Antona je ocenjevalna komisija pripisala največje možno število točk in je zato
prejemnica zlatega priznanja za polbeli kruh. Zelo
dobro, s tremi zlatimi priznanji, so bili ocenjeni tudi
sadni jogurti Tatjane Bevk iz Davče. Tudi surovo
maslo iz kisle smetane ter sir iz surovega kravjega
mleka kmetije Pr´Andrejon iz Žetine sta prejemnika zlatega priznanja. Visoko kakovost izdelkov
s podeželja so tokrat potrdili še Dolinarjevi iz Stare
Oselice, ki so za svojo domačo skuto, navadni
jogurt, vanilijev jogurt s čokoladnimi kroglicami
in poltrdi sir ravno tako prejeli najboljše ocene na
senzoričnem ocenjevanju na BC Naklo.

Ocenjevanje sadnih in zelenjavnih izdelkov na
Biotehniški fakulteti pa je prineslo zlato priznanje
orehovemu in medenemu likerju ponudnika
Marjana Čadeža, tepkovcu s suhimi tepkami in
lisičkam v kisu Martinucove kmetije oziroma
Mileni in Francu Miklavčiču, zlato priznanje je
doseglo tudi brinovo olje kmetije Roglan na Logu,
s srebrnim priznanjem pa se ponaša hruškovo
žganje kmetije Pr´Andrejon iz Žetine.
Nenapovedana kontrola kakovosti izdelkov
blagovne znamke je pokazala, da se ponudniki
prizadevajo, da se na trgu predstavljajo s kakovostnimi izdelki. Rezultati kontrole so naslednji:
osem vzorcev od desetih je prejelo priznanje za
doseženo kakovost, enemu vzorcu je do bronastega priznanja zmanjkalo pol točke, en vzorec pa
je bil zaradi pojava plesni neustrezen.
Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

13. Teden podeželja na Loškem

Obeležili bodo 110-letnico čebelarjev

Do 7. junija Razvojna agencija Sora v sodelovanju z drugimi institucijami in
društvi na Škofjeloškem tudi letos že tradicionalno organizira Teden podeželja
na Loškem.
S Tednom podeželja
bomo letos obeležili 110letnico Čebelarskega društva
Škofja Loka, saj društvo
v počastitev tega jubileja
pripravlja odprtje fotografske razstave škofjeloških
čebelnjakov v Sokolskem
domu, dan odprtih vrat v
Domu čebelarjev in proslavo
s predstavitvijo zbornika
škofjeloških čebelarjev.
Po tržnici kmetijskih
pridelkov in izdelkov in sejmu starin (Starinarnica na
Plac'), ki sta bila 30. maja,
še posebej vabimo na kmetijo
Pustotnik v Gorenji vasi,
kjer se bo v soboto, 6. junija,
od 10. do 14. ure odvijal
promocijsko-družabni dogodek z naslovom Podeželje V aktivnosti se vključujejo tudi mladi.
se predstavlja. Predstavljene bodo domače obrti Srednji vasi in se podali po čebelarski poti mimo
in dejavnosti, mogoče si bo ogledati predelavo Sv. Urbana, si na poti proti Vinharjem in ob povmleka pri Pustotnikovih, na tržnici bodo sode- ratku proti Žabji vasi ogledali številne čebelnjake
lovali lokalni ponudniki pridelkov in izdelkov, in čmrljnjak ter se ob zaključku poveselili še na
izdelke blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica srečanju harmonikarjev čebelarjev.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora
Jerca in druge dobrote Poljanske doline bo
mogoče tudi poskušati, za vedoželjne bo pripravPodrobnejši program posameznih dogodkov 13.
ljena razstava domačih drevesnih in lesnih vrst
Tedna podeželja na Loškem je na voljo na Razvojni
škofjeloške lesarske šole, otroci pa se bodo lahko
agenciji Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, na
zabavali v otroškem igralnem kotičku.
spletni strani www.ra-sora.si in http://babicadedek.raDan kasneje, v nedeljo, 7. junija, pa se bodo
sora.si. Dodatne informacije: tel. št. 04/50-60-225.
pohodniki ob 9. uri zbrali na kmetiji Pri Jakuc v
Foto: iz arhiva RAS

Foto: Stanko Bajt

V aprilu je Razvojna agencija Sora na Biotehniškem centru Naklo organizirala
senzorično ocenjevanje potencialnih novih izdelkov, in sicer pekovskih, mlečnih in
mesnih izdelkov, in ocenjevanje alkoholnih pijač ter sadnih in zelenjavnih izdelkov
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Skupaj je bilo ocenjenih 19 vzorcev.
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Jordanija

Počitnice v deželi pristne gostoljubnosti

Osebna izkaznica Jordanije

Vstop

Preden sva sploh stopila na tla Hašemitskega
kraljestva, so naju Jordanci že napadli s svojo
prijaznostjo. Najina dobra vila je postal Hany,
lastnik Jordan River hotela, kjer sva rezervirala
prvo noč v Ammanu. Dan pred prihodom nama
je ponudil prevoz od letališča do hotela po zmerni
ceni z osebnim šoferjem, ki govori angleško. Ker
pogajanje s taksisti v tuji deželi ob devetih zvečer

Foto: iz arhiva Petre in Matjaža Slabe

Jordanija je monarhija, kjer kralj Abdulah
II. drži v rokah vse sfere oblasti. Kralj in njegova prelepa žena Rania sta se šolala v ZDA
in vlagata velike napore v to, da bi modernizirala svojo deželo, tako v gospodarskem kot
v socialnem pogledu. Nenazadnje Jordanijo
pogosto označujejo kot Švico Bližnjega vzhoda.
V soseščini, ki jo pretresajo nenehni manjši, v
zadnjem času pa kar grozljivi konflikti, predstavlja Jordanija oazo miru in stabilnosti. Na zahodu
Izrael in palestinska ozemlja, na severu razbita in
uničena Sirija, na vzhodu Irak in na jugu nesramno
bogata Savdska Arabija nenehno polnijo svetovne
medije z atraktivnimi zločini proti človeštvu. Kralj
Abdulah II. se je nemalokrat izkazal kot izjemen
diplomat, ki je ravno različna regijska nasprotja
in spore obrnil v svoj prid.
Površine je za štiri Slovenije in pol, vendar
je velika večina neprimerna za bivanje. Večina
od sedmih milijonov prebivalcev živi v mestih.
Število se je v zadnjih desetih letih povečalo za
dva milijona, saj so državo zalivali valovi beguncev z zasedenih palestinskih ozemelj, begunci
sirske in iraške državljanske vojne ter nenazadnje
socialni migranti iz Egipta, Alžirije in Tunizije, ki
jih je na pot pognala arabska pomlad.
Temelj njihovega miru in sožitja je popolna
verska svoboda. Kljub temu da močno prev-

Skupaj ob trdnjavi Karnak
ladujejo sunitski muslimani, so vsa verovanja
pozitivno sprejeta in se pojmujejo kot stvar
posameznika. Za arabski svet je presenetljivo
razširjeno tudi krščanstvo, ki izhaja iz tradicije
grške ortodoksne cerkve.
Glavno mesto Amman, s poudarkom na
drugem zlogu, ima vse stereotipne značilnosti arabske metropole: neobvladljiv promet, probleme
z odpadki in čistočo v vseh oblikah, minarete na
vsakem koraku, trgovine in prehranjevalnice vseh
vrst in oblik, nenehen hrup, trobljenje in vpitje,
pa tržnico, kjer kupiš vse, od sveže zelenjave do
svežega iphona. Vendar to ni edina podoba mesta.
Obstaja tudi Amman s stolpnicami multinacionalk, z bankami in zavarovalnicami v steklenih
palačah, pa večnadstropna nakupovalna središča
in bogataške vile z bazeni. V mestu z okolico živi
približno štiri milijone ljudi.
Denarna enota je jordanski dinar, za katerega
je treba odšteti nekaj več kot evro.

Reka Jordan, kjer je Janez Krstnik krstil Kristusa.
Na drugi strani reke je že država Izrael.
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ni ravno sanjsko početje, sva bila ponudbe še kako
vesela. Esam pa ni znal le angleško, pač pa tudi
hrvaško, saj je pred davnimi leti študiral v Zagrebu.
V spominu pa mu je, poleg dalmatinskih deklet,
ostala tudi dežela severno od Hrvaške, ki je čisto
preveč in noro in sploh popolnoma zelena. Takoj,
ko sva v hotelu povprašala za nekaj osnovnih
informacij, smo že kuhali čaj in klepetali. Hany je
Egipčan, ki ga je v Jordanijo pripeljala ljubezen, a
mu je mlado ženo iztrgala nenadna smrt. Sedaj pa
se trudi z ekstremno prijaznostjo in čistočo svojega
hotela uspeti v turistični ponudbi velemesta.

Amman

Amman je eno najstarejših neprekinjeno
poseljenih področij na svetu. Mesto je zgrajeno
na hribovitem območju, zato ga imenujejo tudi
bližnjevzhodni Rim. Območje mesta leži na
nadmorski višini od 700 do 1100 metrov, kar
mu zagotavlja relativno ugodno klimo. Glavna
atrakcija mesta je grajski hrib z utrdbo. Na
območju utrdbe so vladarji različnih zgodovinskih obdobij pustili svoje sledi v obliki palač,
sakralnih ali gospodarskih obektov. Nasledniki
Aleksandra Velikega, Rimljani in kasneje sultani
Otomanskega kraljestva so pridno predelovali
delo predhodnikov in ga vključevali v svoje
novonastale objekte. Danes so najbolj ohranjeni
rimski tempelj, posvečen Herkulu, in ostanki palač
rodbine Umayyad iz 8. stoletja. Z vrha hriba je

Foto: iz arhiva Petre in Matjaža Slabe

To je bil pogovor, ki sva ga med najinim
obiskom Jordanije opravila desetkrat vsako uro
najinega bivanja. Lahko tudi večkrat. In v tem
pogovoru je zaobsežena vsa globina beduinske
tradicije gostoljubnosti, ki jo tudi današnja moderna
Jordanija nosi v svojem genskem zapisu. To je gostoljubnost, ki se bistveno razlikuje od preračunljivo
vsiljive prijaznosti, ki jo srečaš na tržnicah Tunizije
ali Egipta. Niti enkrat se ni zgodilo, da bi naju kdo
nadlegoval ali silil. To je spoštovanje do gosta, ki je
prišel občudovati naravne in kulturne znamenitosti,
ki jih lahko ponudi ta pretežno puščavska dežela.
In Jordanija vsekakor ponuja izredno raznovrstno
paleto vrhunskih znamenitosti, na čelu s skritim
beduinskim mestom Petra.

Foto: iz arhiva Petre in Matjaža Slabe

Hey mister, od kod si?
Iz Slovenije.
Prisedi na skodelico čaja.
Ne bi, hvala za povabilo.
Ni problema. Welcome in Jordan.

Petra ob obali Mrtvega morja. Prava puščava, življenje se odvija le v
severnem delu, kjer je ob obali nekaj prestižnih hotelov.

Proti severu sva se najprej napotila v smeri
mesta Jerash, ki je znano po ostankih rimskega
mesta, ki je uravnavalo ta del sveta dva tisoč
let nazaj. Kljub temu da sva videla že kar precej rimskega kamenja, zloženega na različnih
koncih mediteranskega bazena, je to prizorišče
nekaj posebnega. Tako po velikosti kot po ohranjenosti. Nahajališče se razteza na 45 hektarih in
že pri običajnih temperaturah obisk predstavlja
kondicijski izziv. Ogledna pot vstopi v mesto
skozi velikanska Hadrianova vrata in vodi mimo
hipodroma in tržnice na osrednji forum, ki je
obkrožen s stebriščem. Ob glavni mestni ulici je
veliko objektov še zelo ohranjenih, zato si zlahka
ustvariš podobo mesta in življenja v njem. Jerash
je na pol poti med Ammanom in sirsko mejo, zato
se ga mnogi turisti v današnjih dneh raje izognejo.
Mislim, da je to napaka.
Še višje ob sirski meji sva obiskala trdnjavo
Aljoun, ki so jo zgradili turški vojskovodje

Foto: iz arhiva Petre in Matjaža Slabe

Sever Jordanije
in območje ob reki Jordan

in spominja na evropske
srednjeveške utrdbe. V
tem delu ima Jordanija tudi
enega od svojih narodnih
parkov. Aljounski gozdni
rezervat za njih predstavlja
presežek zelenja, za nas pa
je primerljiv z razbeljeno
južno Dalmacijo.
Ob cesti med prestolnico in reko Jordan proti
zahodu leži samostan na
gori Nebo. Mesto ima simbolni pomen, ker je od tam
Mojzes s svojim ljudstvom
po dolgoletnem tavanju v Prestolnica Jordanije Amman in znameniti Downtown s pestro izbiro
puščavi prvič uzrl oblju- sadja in zelenjave na tržnici
bljeno deželo, a je tam tudi umrl in je pokopan. Mrtvo morje
Kasneje so na tem mestu gradili različna svetišča,
Vse, kar ste kdaj slišali ali prebrali o Mrtdanes pa je tu velika katedrala.
vem morju, je res, le da je v resničnosti še bolj
V okolici sva iskala biblično mesto, kjer naj bi prismojeno. Mrtvo morje ima 29 odstotkov soli
Mojzes z udarcem po skali priklical vodo za svoje v vodi. Običajen ocean pa štiri. Z oslabljenim
ljudstvo. Ker izvir ni označen s tablo, sva se trikrat pritokom reke Jordan se ta odstotek iz leta v leto
peljala mimo, ne da bi ga opazila. Na pomoč nama še povečuje in neuradno znaša že 33 odstotkov. To
je priskočil mlad par iz Ammana, ki je bil najbrž pomeni, da se človeško telo obnaša kot plutovinast
na ilegalnem izletu. Zapeljala sta se 'skromnih' zamašek v običajni vodi. Ne glede, kako se trudiš,
pet kilometrov s poti, da sta naju privedla na cilj. potop ni mogoč. Kot pa opozarjajo številne table,
Uslugo sva vrnila, saj sva fantu razložila, da ga bo je varovanje oči izredno priporočljivo. Na koncu
pretirano kajenje poslalo v prerani grob.
se vdaš, se usedeš v vodo kot v naslanjač in bereš
Pot se z gore Nebo strmo spusti na mesto, kjer knjigo. Voda je poleg soli bogata tudi z minerali,
se reka Jordan izliva v Mrtvo morje. Reka Jordan, nemška zdravstvena zavarovalnica določenim
ki je mejna reka med Jordanijo in Izraelom, v obolelim celo financira terapijo v Mrtvem morju.
bistvu ne obstaja več, saj jo v celoti uporabljajo za Ker morje dolgoročno izumira, obstajajo meganamakanje nepreglednih kompleksov za pridelo- lomanski načrti o kanalu, ki bi dovajal vodo iz
vanje hrane, tako na eni kot na drugi strani meje. Rdečega morja.
Poseben pomen ima tukaj kraj, kjer sta se srečala
V Mrtvem morju se ne kopa izven uradnih
Janez Krstnik in Jezus iz Nazareta. Obisk mesta kopališč. To je težko dopovedati Gorenjcema, ki
krščevanja je danes logistična avantura, ki poteka sta vajena krasnega Jadrana. Po spletu okoliščin
po predpisani proceduri in te vodi od prijavnega sva prvič prišla ob Mrtvo morje pozno popoldan,
mesta, preko nekaj kontrol, po cesti mimo minskih ko so bile uradne plaže že tik pred zaprtjem.
polj, protitankovskih ovir in strojničnih gnezd. Mimo gradbenih ograj novonastajajočega mega
Razlog so seveda ekstremno hladni odnosi med turističnega kompleksa sva se prebila do obale, ki
Izraelom in Jordanijo, ki so posledica dejstva, da ima najprej nekajmetrsko plast trdne strjene soli,
ima velik del jordanskega prebivalstva palestinske nato pa sledi morje. V svojo veliko zabavo sem se
korenine ali sorodnike. Zadnji del je pešpot, ki je do kolen pogreznil v živo blato in kasneje z roko
na dolžini dveh kilometrov v celoti zaščitena pred rešil petkilski natikač. Stvar se mi je zdela nekosoncem, da jo zmorejo tudi starejši romarji. Na liko manj zabavna, ko sem na netu prebral, da je
mestu krščevanja te pričaka skromna mlaka, ki obalna erozija in blato v preteklosti že pogoltnilo
naj bi spominjala na nekoč mogočno reko Jordan. konja skupaj z jezdecem.
Na območju so cerkve različnih smeri krščanstva,
Nadaljevanje najine poti v smeri proti jugu do
z druge strani pa imajo turistični pristop mimo do skritega beduinskega mesta Petra in obmorske
zob oborožene vojske urejen tudi Izraelci.
Aqabe pa boste lahko prebrali v naslednji številki
Jordanija skriva mnogo presenečenj, a eno bolj Podblegaških novic.
Potovala sta Petra in Matjaž Slabe,
zabavnih je mesto Salt. Iz doline Jordana, ki leži
ki je tudi avtor teksta.
pod ali na meji morske gladine, se dvigneš več kot
tisoč metrov na planoto,
kjer pričakuješ starodavno mestece z ohranjenim mestnim jedrom.
Poleg tega pa te v hribih
pričaka mesto z avtocestami in nepregledno
količino bogataških vil,
ki pripadajo lastnikom
plantaž v dolini Jordana.
Na plantažah pri 40
stopinjah delajo ekonomski in politični begunci iz
različnih afriških, pa tudi
arabskih dežel, dobičke
pa preštevajo lastniki v
klimatiziranih apartmajih
Salta.
Jerash in gospa v tradicionalni jordanski noši
Foto: iz arhiva Petre in Matjaža Slabe

čudovit pogled na Amman, ki se v vse smeri širi
do obzorja. Spodaj, v centru mesta pomemben
prostor zaseda zelo ohranjeno rimsko gledališče.
Kompleks, ki je vključeval večje prizorišče za
več tisoč ljudi, manjše VIP prizorišče, kopališče
in svetišče, je še zelo ohranjen in vreden obiska.
Pomembni turistični točki mesta sta še osrednji
nacionalni muzej in velikanska mošeja, posvečena
kralju Abdulahu starejšemu, ki lahko sprejme do
sedem tisoč vernikov.
Celotno mestno središče starega jedra je
seveda tržnica. Za razliko od drugih arabskih
dežel je kar precej cen zapisanih, sicer v arabski
pisavi, in trgovci ne kažejo bistvenega interesa
za barantanje. Cene so nekoliko nižje od naših.
Na veliko presenečenje sem z malo opazovanja
ugotovil, da domačini plačujejo enake vsote kot
turisti, kar je spet precej neobičajno za ta del
sveta. Zelo opazno je tudi, da so uvoženi izdelki
nekajkrat dražji od domačih.
Nekje na ulici je k nama pristopil prijazen
starejši možakar in nama popolnoma nevsiljivo
priporočil, da kavo popijeva v restavraciji njegovih sinov. Pokazal je na teraso 100 metrov
naprej ob glavni cesti in strumno smo krenili
po ulici. Nekje na polovici te poti sta se z druge
strani štiripasovnice kakor Mojzes čez Rdeče
morje napotila dva policista. To izgleda tako,
da ko se policist približa cesti, vsa vozila besno
zavirajo in pazljivo spremljajo, kaj si bo zamislil.
Tokrat sta si zamislila, da skozi gost opoldanski
promet prideta do dveh belih Evropejcev, ki sledita
domačinu, in jih povabita na zaslišanje. Kmalu je
bilo jasno, da je najin nesojeni gostitelj v težavah.
Hitro so staknili prevajalca, ki naju je povprašal
po okoliščinah. Pojasnil sem, da sva pač sledila
povabilu na kavo, ker sva je že hudo potrebna, in
posebej poudaril, da gospod nikakor ni bil vsiljiv.
Policistova razlaga pa je bila, da v njihovi državi
nihče brez uradne akreditacije ne sme nadlegovati
ali voditi turistov po mestu, obenem pa je s precej
ostrim ukazom poslal enega od svojih fantov po
dve kavi za naju do bližnje stojnice. Kmalu so se
na prizorišču pojavili tudi sinovi najinega vodiča.
Sledila je procedura, v kateri so se nama policaji,
sinovi in možak vsak trikrat opravičili za vse neprijetnosti, nama zaželeli »welcome in Jordan«,
midva pa sva se vsak petkrat zahvalila za kavo in
prijaznost in sva lahko šla.
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Iz OŠ Poljane

V Poljanah spomladi počnemo marsikaj
Po zadnjih šolskih počitnicah pred tistimi glavnimi šolski dnevi tečejo zelo hitro.
Testi, spraševanje, pohodi, tudi še nekaj tekmovanj … Vsi skupaj že plujemo
proti koncu. Začetek maja je postregel z nacionalnimi preverjanji znanja za
šestošolce, ki so dokazovali svoje znanje slovenščine, angleščine in matematike,
in devetošolce, ki so poleg slovenščine in matematike opravljali še preizkus iz
domovinske in državljanske kulture in etike.

Branje

Učenci naše šole nadvse radi prebirajo
knjige, tudi tiste z ekološko tematiko. Prav te
slednje so na seznamu Ekobralne značke.
V okviru Ekobralne značke so tudi tretješolci
obiskali šolsko knjižnico, kjer so spoznali
zgodbo o dečku Urbanu, ki se zelo dobro spozna
na računalnike, in o njegovemu dedku, ki ima
nenavadne računalnike – takšne, ki rastejo in
se razmnožujejo.
Učence, ki berejo za bralno značko, je letos
obiskala Anja Štefan, pravljičarka, ki danes v svetu
otrok in staršev pomeni preprosto dobre pravljice.
Išče jih v ljudskem izročilu, jih prireja, hkrati pa tudi
sama piše pravljice. Poleg tega je, kakor so ugotovili tudi naši učenci, izvrstna pripovedovalka.
Najprej se je eno šolsko uro posvetila
bralcem z razredne stopnje, naslednjo pa še
učencem s predmetne stopnje.
Tako mlajši kot starejši učenci so se ob njej
povsem umirili in jo poslušali. Ko smo jih
kasneje spraševali, kako je bilo, jih je največ
povedalo: »Kako lepo pripoveduje!« in »Še bi
jo poslušali!«

Šport

Nekaj zgodb iz preteklosti, natančneje iz
30-ih let prejšnjega stoletja, so bili deležni
naši osmošolci, ki so na športnem dnevu pohod
združili z ogledom utrdbe Rupnikove linije.
Učenci osmih in devetih razredov so se povzpeli na Blegoš. Pot jih je vodila po grebenu s
Črnega kala. Učenka 9. a razreda Julija Trobec je
povedala: »Ker sta učitelja hodila zelo hitro, smo
morali tudi ostali pospešiti korak. Čeprav smo
bili zelo izmučeni, smo po približno eni uri hoje
po grebenu končno prišli do vrha. Na vrhu smo se
malo odpočili in se razgledali, saj je bil razgled

zelo lep. Nato smo se hitro odpravili do koče, kjer
smo imeli toliko časa, da smo pojedli malico in
malo poklepetali s prijatelji. Nismo imeli veliko
časa za počitek, kmalu smo se odpravili nazaj v
dolino. Pot nazaj se nam je veliko manj vlekla
kot pot navzgor po grebenu.«
Prvošolci so se razgibali na pohodu na Sveti
Križ. Vzpeli so se čez Kovnico in Dobensko
Ameriko, potem pa so jo mahnili še proti Brdom. Vračali so se v smeri Srednje vasi.
Učenci 5. razreda so se gibali malo drugače
– s kolesi. Tako kot vsako leto so opravljali kolesarski izpit. Skozi vse leto so se na
računalniškem programu S kolesom v šolo
učili, kdo ima prednost v križiščih, kako morajo
ravnati v prometu, da ne ogrožajo sebe in drugih.
Ko so vsi uspešno opravili teoretični del izpita,
so se odpravili na praktično vožnjo. Ta je bila
sestavljena iz spretnostnih nalog na poligonu
ter iz vožnje s kolesom v prometu. Vozili so od
cerkve skozi Predmost in Hotovljo. Vsi so bili
uspešni ter tako opravili kolesarski izpit.

Pomlad

Učenci 1. triletja še vedno občudujejo
pomlad. Lanskega oktobra in novembra so lepo
uredili gredice v parku pred šolo. Čebulice tulipanov in narcis so spomladi naposled vzklile in
okolica šole je s cvetočimi gredicami še lepša.
Pa še za nekaj so poskrbeli učenci in učiteljice
od 1. do 3. razreda. Tik pred začetkom prvomajskih
počitnic so skupaj s starši, bratci, sestricami pa tudi s
starimi starši in ostalimi domačimi želeli pozdraviti
pomlad. Naša telovadnica se je zato spremenila v
prizorišče prireditve »Pozdravljena pomlad«.
Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitve
vseh razredov, ki so jih navdušili z recitacijami,
igranjem na glasbila in dramatizacijo. Prvošolci

Takole smo lezli iz bunkerja Rupnikove linije
na Golem vrhu.
pa so dve pesmi pisateljice in pesnice Anje
Štefan recitirali ter ju tudi gibalno uprizorili.
Prireditev se je zaključila s pesmico »Kukavica«, ki so jo v zborčku zapeli vsi učenci od
1. do 3. razreda. Za vezno besedo med točkami
sta skrbela tretješolca Erazem in Iza.

Pasti svetovnega spleta

Varnost na spletu je tema, s katero se vsakodnevno srečujemo prek medijev. Čeprav spletno
raziskovanje pomeni širjenje znanja, skriva
tudi neštete pasti, ki se jih predvsem mladi ne
zavedajo. Zato je o tej problematiki potrebno
osveščati starše in predvsem otroke. Ker pa si
starši marsikdaj težko zamislijo, kaj je v glavah njihovih otrok, si je Družinsko gledališče
Kolenc zamislilo vseslovenski projekt, ki smo
si ga vsaj delček imeli priložnost ogledati tudi
učenci od 4. do 9. razreda in učitelji naše šole.
Priča smo bili zelo zanimivi predstavi »HEJ, TI!
− zavaruj se: internet je rast pa tudi past«.
Skozi sproščen pogovor so animatorji mladim
pokazali, da lahko skupaj naredimo marsikaj za
svojo varnost. Temo so jim približali na sproščen,
zabaven in doživet način, prek katerega bodo
lahko bolje poskrbeli za varnejše brskanje po
internetu. Mogoče si bodo za vedno zapomnili,
da na internetu nismo sami, ampak smo na očeh
čisto vseh, ki svetovni splet uporabljajo.

Sv. Volbenk

Poslušali smo o varnosti na spletu.
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Šolske novinarke se že pripravljajo na izdajo
časopisa. Odločile so se, da bodo vanj vključile
tudi reportažo, ki je pomembna novinarska vrsta.
Za temo so si izbrale cerkev sv. Volbenka Na Logu.
Čeprav so si želele lepšega vremena, so se z dvema
kombijema na vzpetino nad Logom odpravile na
najbolj deževen dan sredi maja. Medse so povabile
tudi poljanskega župnika, gospoda Jožeta Stržaja,
ki je cerkev odklenil in dekletom povedal številne
zanimivosti o daljni in nedavni zgodovini cerkve
pa tudi o načrtih za prihodnost. Celotno reportažo
si boste lahko prebrali v šolskem časopisu
Poljanščice, ki bo izšel sredi junija.
Bernarda Pintar

Uspešni mladi pevci

Poljanci z regijskega tekmovanja bronasti

Foto: Janez Jocif

Otroški pevski zbor (OPZ) Osnove šole Poljane je bil po nastopu na območni
reviji otroških in mladinskih pevskih zborov na njihovi šoli sprejet še na regijsko
tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov. To je bilo 14. maja na OŠ
Toma Brejca v Kamniku.

Na območni reviji, ki vsako leto poteka na
eni izmed sedmih šol škofjeloškega območja,
je nastopilo več kot 500 otrok, poljanski otroški
pevski zbor pa je selektor izbral za nastop v
Kamniku. »Pevke in pevci so pridno delali, na
odru pa uresničili vse dogovore in načrte, ki smo
jih naredili,« je povedal učitelj glasbe Matjaž
Slabe, ki se je skupaj z otroki veselil uvrstitve
na višjo raven. »Regijsko tekmovanje otroških
in mladinskih pevskih zborov sta vzorno organizirali kamniška šola in območna izpostava
Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Sodelovanje in rezultati so mladim pevcem vzpodbuda,
vsi skupaj pa smo uživali v raznovrstnem in
razgibanem koncertu,« je po vrnitvi domov
še povedal zborovodja. Na klavirju je mlade
pevce spremljal Marjan Peternelj. Tekmovanje
je ocenjevala tudi komisija, ki so jo sestavljali
predsednik Marko Vatovec, Branka Potočnik
Krajnik in Danica Perečnik. Največ priznanj so
domov odnesli pevci in pevke domače šole pod
vodstvom Mateje Kališnik, OPZ Poljane pa je
osvojil bronasto priznanje. Mladim pevkam in
pevcem iskreno čestitamo!
D. P.

Iz Vrtca Agata

Pomahajmo v svet

Literarno ustvarjanje

V mednarodnem projektu Pomahajmo v svet se otroci v vrtcih med seboj pove
zujejo preko videoomrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo
prvih tujih besed. Velik poudarek je namenjen predvsem spoznavanju kultur,
običajev in načina življenja. V našem vrtcu smo se v letošnjem letu povezali z
otroki baltske države Litve.
Namen projekta je bil, da smo otroke skozi
različne, njim zanimive dejavnosti motivirali in
navajali na rahljanje stereotipov, predsodkov,
nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev
itd. S tem smo pripomogli h kakovostnejšemu
življenju, večji solidarnosti in spoštovanju.
Vsak otrok si postopoma gradi sistem vrednot in odrasli smo mu s svojim zgledom lahko
v veliko pomoč. Z uvajanjem takih vsebin, ki
so usmerjene na otroka, otroci oblikujejo svoje
znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s
svetom okrog sebe; vzgojitelji pa smo tisti, ki

krepimo otrokovo rast, če gradimo na njihovih
interesih, potrebah in močnih področjih.
Otroci so lahko pokazali, kako se igrajo, kakšne
pesmice prepevajo, v kakšnem okolju živijo, kaj
radi jejo in kakšen jezik govorijo. Prav tako so
spoznali, kako je ime njihovim novim prijateljem
in vse značilnosti njihovega vrtca in kraja.
Projekt je temeljil na zavedanju lastne identitete, spoznavanju domačega kraja, Slovenije
in Litve, spodbujanju interakcij med otroki in
razvoju socialnih veščin.
Danica Zorko

V naše uredništvo smo prejeli zanimivo pesem,
ki opisuje našo Poljansko dolino. Poslala jo
je bralka, ki priložnostno poprime za pero.
Kot spodbudo za še kakšnega literarnega
ustvarjalca jo objavljamo v tokratni številki. Če bi
tudi vi želeli objaviti kakšno svoje krajše literarno
delo, sporočite na podblegaske@gmail.com ali
pošljite prispevek po pošti na Občino Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas. Če rubrika postane stalna, kaj menite, bi ji
ime Literarnica pristajalo?

Deliti naravo
Ko sonce čez griče poljanske posije
in Blegoša kapa se bela iskri,
nam jutranja pesem škrjancev vesela,
prežene tišino in vse prebudi.
Se Sora ponosno po dolinici vije,
gladine odsev nam pogled zaslepi,
od žarkov rdeča in topla so lica,
od lepote prevzeto srce koprni.
Če le bi lahko, ustavil bi čas,
do sitega se naužil teh lepot,
zapisal globoko v svoj bi spomin,
za vedno ga nosil s seboj bi povsod.
Jana Podrekar
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Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Pred koncem šolskega leta je napeto
Na šoli so trenutno vse dejavnosti v polnem teku. Najbolj napeto je za devetošolce,
ogromno imajo ocenjevanj, športnih dni, pripravljajo časopis, valeto, filmčke,
vadijo za ples, pišejo nacionalna preverjanja znanja.

gozd, obiskali lovce, ribiče, čebelarja, prisluhnili predavanjem o rudniku, varni rabi interneta,
rabi obnovljivih virov in varčevanju z energijo,
pospravljali smo smeti in obiskali HE na Hotavljah ter se sprehodili s Filipom in Leonom po
vodni učni poti. Drugi razred je užival v lepem
cvetočem Volčjem Potoku.
Nacionalna preverjanja znanja so vedno v
začetku meseca maja. Na rezultate še čakamo.
Upajmo, da so se učenci potrudili in rešili naloge po svojih najboljših močeh.

Kolesarji že vrtimo pedala

Kolesarska skupina pri Topličarju v Kopačnici
Joj, kako naporno, a verjetno so to najlepši
dnevi v življenju. Marsikdo se vrne kasneje na
obisk v šolo in pove, da kar pogosto pomisli
na drgnjenje šolskih klopi v devetletki. Nekateri imajo poleg nujnih obveznosti še razna
tekmovanja in prav na ekipnem državnem
tekmovanju v badmintonu je naša ekipa dosegla
peto do osmo mesto med nekategoriziranimi
ekipami. Šolo so zastopali Manca Jezeršek,
Sara Buh, Martin Klemenčič, Jaka Smola Blagus in Blaž Ferlan ter mentor Igor Pečelin. Na
posamičnem tekmovanju v Murski Soboti sta
bili med uspešnejšimi Manca Jezeršek in Sara
Primožič. V 3. a razredu se je Patrik Klemenčič
na natečaju, ki ga organizira National Geographic Junior, uvrstil med najuspešnejše
risarje z risbo Peka jabolčnega zavitka. Risbo
je poslala učiteljica Nataša Čadež.

Podelili smo bralne značke

V preteklem tednu smo imeli podelitev bralnih značk za učence, ki so jo uspešno opravili.
Do petega razreda jo naredijo skoraj vsi učenci,
potem branje nekoliko upade, a v nekaterih
oddelkih je, pohvalno, veliko učencev prebralo
predpisano literaturo. Ob tem lepem dogodku se
je predstavil dramski krožek z igrico Naš hotel
pod vodstvom Lucije Kavčič. Učenci dodatnega
pouka kemije so si ogledali Prirodoslovni muzej
in obiskali Hišo eksperimentov. Mali slikarji so
bili na Ex temporu v Postojni. Teme za slikanje so
bile – Postojna, Kras in kolesarjenje. Za slikarsko
delo so Zala Eržen, Matej Peternelj in Lučka
Peternelj prejeli lepo priznanje. Več o dogodku si
lahko preberete na spletni strani Ars Viva.
Eko dan smo uspešno izvedli, izdelovali smo
predmete iz odpadnega materiala, si ogledali

Učenci petega razreda so opravili kolesarski
izpit, zato se bodo lahko priključili kolesarski
skupini, ki pod vodstvom Alenke in Jane ob
torkih kolesari po hribih in dolinah naše občine.
Učenci sedmega razreda so se odpravili v šolo
v naravi v Tolmin, kjer kolesarijo, planinarijo,
spoznavajo zgodovino Tolmina, se pogovarjajo
o celinskih vodah, raziskujejo, najbolj zanimivo
pa je na kanujih. Tu opravijo naravoslovni
dan, dva tehnična, športni in kulturni dan. V
devetem razredu je potekal naravoslovni dan z
matematičnimi vsebinami. V šestem razredu je
pri naravoslovnem dnevu poudarek na kamninah in travniških rastlinah. Pri športnem dnevu
v atletiki v osmem razredu je zanimivo zaradi
prepletanja športnih dejavnosti, kjer se kolesari,
igra razne igre z žogo in tenis. Devetošolci vsako
leto obiščejo Kulturni center slikarjev Šubic in
se podajo na Visoko. Pravkar smo zaključili z
zbiranjem prijav k obveznim in neobveznim
izbirnim predmetom. Rezultati bodo znani konec
meseca. Odločili smo se, da zbiramo papir skozi
vse leto, kajti tu se vsi znamo potruditi in na ta
način pomagamo učencem naše šole ter jim
subvencioniramo šole v naravi. Kontejner bo
stalno stal ob nogometnem igrišču. Vabljeni ste,
da papir prinesete, če imate otroke v šoli ali ne.
Jana Rojc

Mladi raziskovalci uspešni na 49. državnem tekmovanju
Na 49. državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2015 v Murski Soboti
se je uvrstilo skupno 239 raziskovalnih nalog z dvajsetih različnih področij, ki so
jih učenci in dijaki predstavljali že na regijskih izborih. Na najvišjo (državno) raven
so se uvrstile tudi naloge osnovnošolcev iz Poljan in Gorenje vasi, ki so sodelovali
v projektu Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske doline. Dve raziskovalni nalogi iz
Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi – Miha Jeraša in Jaka Smola Blagus
z raziskovalno nalogo Ljudske pripovedi šolskega okoliša osnovne šole Ivana

Mladi raziskovalci iz Gorenje vasi
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Tavčarja Gorenja vas pod mentorstvom Nine Dolenc ter Hana in Jerca Šturm z
raziskovalno nalogo Vrtičkarstvo v Občini Gorenja vas - Poljane pod mentorstvom
Neže Erznožnik – sta se domov vrnili s srebrnimi priznanji.
Učenca Miha Dolenec in Urban Drlink iz 8. razreda Osnovne šole Poljane
sta pod mentorstvom Matjaža Slabeta na tekmovanju predstavila glasbilo, ki
sta ga sama projektirala in izdelala in prav tako prejela srebrno priznanje.
Čestitamo vsem mladim raziskovalcem!
P. N.

Osmošolca iz Poljan sta sama izdelala glasbeni instrument.

Čebelarstvo na Sovodnju

Razvili so nov prapor

Člani ČD Sovodenj z novim praporjem
Na slovesnosti v kulturni dvorani na Sovodnju sta zbrane nagovorila predsednik ČD
Vinko Dolinar in predstavnik Čebelarske zveze
Slovenije (ČZS). Po razvitju in blagoslovitvi je
novi prapor ČD Sovodenj dobil v varstvo dolgoletni čebelar Franci Peternelj iz Podjelovega
Brda. Na prapor so v zahvalo donatorjem
pripeli tri trakove in več žebljičkov. Z novo
pridobitvijo se je praporaš družno postavil ob
bok štirim nosilcem iz sosednjih čebelarskih
družin in štirim iz drugih društev KS Sovodenj.
Kulturni program so s pesmimi obogatili pevci
Mešanega cerkvenega pevskega zbora Nova
Oselica, učenca Podružnične šole Sovodenj in
Folklorna skupina TD Sovodenj. Druženje se je
nadaljevalo v dvorani gasilskega doma ob dobri
hrani, ki so jo pripravile žene čebelarjev.

Čebelarjenje na Sovodnju

Čebela je na Sovodnju z okolico spoštovana
sopotnica vse od naselitve. Po pripovedovanju
je bil postavljen prvi čebelnjak pri Leskovcu
v Stari Oselici okrog leta 1850. Bolj poznano
je čebelarjenje med obema vojnama. V Stari
Oselici so čebelarili V Rebr, Pri Leskovcu in
kasneje Zatravnčkam. V Podjelovem Brdu je bil
čebelnjak pri Prapetnkarju. Čebele je imel tudi
Janez v Kašeniji. Čebelarili so v panjih, imenovanih kranjiči. Te enostavne panje so izdelovali
pozimi, pomladi pa so vanje naselili roje. Jeseni
so za domačo porabo izrezali medeno satje.
Višek družin skupaj s panji so tudi prodajali.
Izdelovati so začeli tudi večji listovni AŽ-panj
po načrtih velečebelarja Antona Žnidršiča iz
Ilirske Bistrice.
Druga svetovna vojna je ustavila trgovino s
čebelami. Po vojni se je počasi začelo večati število
čebelarjev in panjev. Opustili so čebelarjenje v
kranjičih in v celoti uvedli AŽ-panje.

Čebelarji so tu od nekdaj skrbni in napredni.
Posamezni so bili včlanjeni v že takrat ustanovljene čebelarske družine v Škofji Loki, Žireh in
na Trebiji. Nekateri so bili naročeni na revijo
Slovenski čebelar že od prvega leta izhajanja.
Leta 1960 se je začelo novo obdobje za čebelarje
na Sovodnju. Čebelarji Jakob Likar iz Koprivnika, Urban Kokalj s Trebije, Jože Dolinar
iz Stare Oselice, Podobnik iz Podjelovega Brda,
Frančiška Jereb iz Podjelovega Brda, Lojze
Malovašič s Sovodnja, Franc Kosmač iz Laniš in
Ivan Hladnik iz Kladja so ustanovili Čebelarsko
družino Sovodenj. Družina se je včlanila v
Čebelarsko Zvezo Slovenije. Glavni pobudnik
Jakob Likar je bil izvoljen za predsednika. Sestanke so imeli pri Mlinarčku na Sovodnju.

Medena sedemdeseta leta

Čebelarilo je že 17 članov družine. Leta
1972 je ČD sprejela pravila in jih po takratnem
zakonu registrirala na občini Škofja Loka. Istega
leta je bila soustanoviteljica Medobčinske zveze
čebelarskih družin Škofja Loka. Po 20 letih
vodenja Čebelarske družine Sovodenj so Jakobu
Likarju sledili Vinko Dolinar, Ivan Jezeršek in
od leta 1990 ponovno Vinko Dolinar.
Osemdeseta leta so bila skoraj usodna
za čebelarstvo. Pojavila se je uš varoa. Leta
1995 se je Čebelarska družina Sovodenj preimenovala v Čebelarsko društvo Sovodenj.
Devetdeseta leta so bila leta učenja in iskanja
primernega načina čebelarjenja in zdravljenja
varoje. Čebelarji so spoznali, da so na majhnem področju zelo odvisni eden od drugega.
Društvo je pravo mesto za učenje, izmenjavo
znanja in sprejemanje skupnih odločitev. Med
prvimi v Sloveniji so pričeli uporabljati kisline
za sonaravno zdravljenje varoje. Ponovno se
je število čebelarjev in čebeljih družin pričelo

večati. V letu 2003 so imeli že 90 odstotkov
čebeljih družin opremljenih s hlapilniki za
mravljično kislino. Leta 2009 so na prireditvi
TD Sovodenj, na Prazniku koscev, predstavili
čebelarstvo na Sovodnju skozi čas in postavili
čebelarsko razstavo.

Medeni zajtrk v vrtcu,
predavanja in državni prvak

Vsako leto se pridružijo tej vseslovenski
akciji in podarijo med. Večkrat so v maju predstavljali čebele najmlajšim sokrajanom v vrtcu
na Sovodnju. Skupaj so izdelovali tudi svečke
iz čebeljega voska. Leta 2013 so organizirali
predavanji za čebelarje: Zanimivosti iz življenja
čebel, v izvedbi domačega člana, dr. Danila
Bevka, in Široka uporaba čebeljih pridelkov,
v izvedbi Nataše Lilek iz ČZS. Predstavitvi sta
bili zanimivi in lepo obiskani.
Nekaj članov je dalo med na senzorično ocenjevanje. Za leto 2013 so tako dobili državnega
prvaka za gozdni med. S tem naslovom se lahko
pohvali Janez Šega iz Podjelovega Brda.
Leta 2014 so v čebelarsko društvo Sovodenj
vpisali že 23. člana. Letos so organizirali predavanje dipl. ing. Janeza Gačnika, Čebelarstvo
in sadjarstvo.
Delo čebelarjev se bo tako še naprej širilo od
čebelnjakov na skrb za okolje, ki je osnova za
življenje čebel, ljudi in vsega živega.
Milka Burnik

Kavarnica Sirnice
Pustotnik
Na tržnici Koseze na Vodnikovi 187 v Ljubljani je Kmetija Pustotnik redno prisotna s
ponudbo svojih izdelkov že dobro desetletje.
Sredi marca so se preselili v nove prostore in
odprli svojo prvo 'Kavarnico mlekarnico Pri
Pustotniku'. Za obiskovalce so poleg domačih
mlečno-sirnih izdelkov ponudbo popestrili še
z izborom lokalnih izdelkov Poljanske doline,
nekaj izmed teh pa ponujajo tudi v mlečni
kavarnici, ki vas sprejme na prijetni sončni
terasi. Tam si poleg kavice z domačim kravjim
ali kozjim mlekom gostje lahko privoščijo tudi
katerega izmed svežih mlečnih smutijev, se
razvajajo z domačim zajtrkom ali pa uživajo
ob sirni dilci in kozarčku vina.
P. N.
Foto: iz arhiva Kmetije Pustotnik

Foto: Bojan Šifrar

Po 65 letih delovanja je Čebelarsko društvo (ČD) Sovodenj to pomlad slovesno
razvilo svoj prvi prapor kot simbol povezanosti, delavnosti in skrbi za čebelo
kranjsko sivko.

Prva ‘Kavarnica mlekarnica
Pri Pustotniku’ v Kosezah
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KORK Gorenja vas

Druženje je za starejše koristno
V maju je v Leskovici in Gorenji vasi krajevna organizacija Rdečega križa
(KORK) Gorenja vas pripravila tradicionalno letno srečanje za starejše nad 75
let. Lepa udeležba je dokaz, da je takšno srečanje med starejšimi priljubljeno.

Foto: Jure Ferlan

Društvo upokojencev za Poljansko dolino
vabi upokojence in druge občane na dve
organizirani rekreativni športni dejavnosti.

Srečanje starejših v Gorenji vasi
Predsednica KORK Gorenja vas Marija
Knafelj, ki je gonilna sila pri organizaciji dogodkov, je v gorenjevaški šoli zbrane nagovorila s
pozitivnimi mislimi v poljanskem narečju (česar
so starejši še posebej veseli). Skupaj z Elo Tavčar
sta odigrali skeč, s katerim sta razvedrili prisotne
in pokazali recept za izogib slabemu razpoloženju:
čim manj gledanja televizije in poročil. Namesto
tega je Marija svetovala gibanje na svežem zraku
ter trud za dobre odnose z domačimi. Prebrala
jim je tudi pomenljivo zgodbo o dobroti, katere
sporočilo je bilo: delaj dobro povsod, nikoli ne
veš, kdaj se ti to povrne. Program so z nastopom
popestrili skupina Zaton s pevkama Minko
Markelj in Olgo Fic ter harmonikarjem Markom
Galičičem in citrarka Laura Stržinar. Zbrane je nagovoril še gorenjevaški župnik in poudaril pomen
njihovih življenjskih izkušenj ter jih spodbudil, naj
bodo nanje ponosni.
Članice KORK pripravijo več takšnih
srečanj v naši občini, v Gorenji vasi in Leskovici
imajo to srečanje v spomladanskem času, jeseni,
v septembru ali oktobru, pripravijo srečanji še v
Lučinah in Stari Oselici. Na teh srečanjih se skupaj
zadržijo dlje časa, imajo tudi kosilo. Poleg tega v

novembru pripravijo še prednovoletno druženje s
prigrizkom, ki je namenjeno starejšim od 60 let.
Pred srečanji prostovoljke raznosijo vabila.

Namen je ohranjanje socialnih stikov

Marija Knafelj je pojasnila, kako pomembna
so ta srečanja. Njihov namen je v tem, da se
starejši, ki zaradi različnih razlogov nimajo
druge možnosti, vsaj enkrat letno vključijo v
družbo vrstnikov in se razvedrijo, sprostijo
in si izmenjajo svoje izkušnje. Poleg tega v
naši občini že delujejo pogovorne skupine za
starejše, katerih namen je ohranjanje socialnih
stikov, o čemer smo že pisali. »Star človek je
odrinjen na rob, pestijo ga zdravstvene težave,
zato ga podpora družbe dviga. Zelo pomembna
je komunikacija in izmenjava izkušenj, da dobijo občutek, da niso sami,« je pojasnila Knafljeva. Organizacijo letnih srečanj omogočajo
prostovoljni prispevki posameznikov in dohodki iz članarine. Hvaležna je tudi Eriku in
Tilnu Matijeviću, ki sta pomagala pri pripravi
prostorov v šoli, in Gostilni Pr' sedmic za pripravo hrane po 'sindikalni' ceni.

V Poljanah bo spet ‘Mokronog v malem’
Poljanski orgličarji si vse od svojega začetka, ki sega v leto 2006, prizadevamo za ohranjanje ter predstavljanje ljudske glasbe širšemu občinstvu
tudi skozi mala glasbila – ustne harmonike (orglice). Vsakoletno srečanje
orgličarjev v Mokronogu smo skoraj v celoti prenesli v Poljane. Z leti pa se je
oblikoval koncept, da na tem večeru zaigra samo nekaj povabljenih gostov
in po navadi tudi kakšna pevska skupina. Gostili smo že vse od domačih
pevskih skupin pa do skupin iz drugih krajev Slovenije. Skoraj legendarna
sta postala duo Matija Cerar na klavirju ter Marjan Urbanija na orglicah.
Nepozaben večer so pripravili Preloški muzikanti s svojimi pevkami ter Oto
Nemanič iz Bele krajine na večeru, ki je bil posvečen dalmatinski glasbi.
Letos smo Poljanski orgličarji povabili v goste Marjana Urbanijo in
Sejmarje iz Mengša, Moški kvartet Tivoli iz Radovljice pod vodstvom
Tomaža Tozona, Tomaža Plahutnika na citrah ter mladega harmonikarja
Tilna Ržena iz Loga pri Poljanah. Orgličarji vas na letošnji koncert z gosti
vabimo v nedeljo, 14. junija, na vrt Gostilne na Vidmu v Poljanah.
Anton Krek
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Jure Ferlan

KOLESARJENJE
• Kdaj: vsako sredo od 17. ure dalje
• Zbirališče udeležencev pred Sokolskim
domom v Gorenji vasi
• Trasa bo prilagojena zmožnostim
udeležencev
• Oprema: osnovna kolesarska oprema,
predvsem varnostna čelada
• Vodja in informacije: Pavel Čadež (030692-155)
BALINANJE
• Kdaj: vsak petek od 17. ure dalje
• Kje: na balinišču Gostišča Jager na
Dolenji Dobravi
• Oprema: športni copati
• Vodja in informacije:
Pavel Čadež (030-692-155)
ter Franc Mezek
Udeležba je brezplačna.
V neprimernem vremenu aktivnosti
odpadeta.
LEPO VABLJENI,
POSKRBIMO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
TUDI V TRETJEM
ŽIVLJENSKEM OBDOBJU!

Kresovi

Nosijo globoko sporočilo iz davnine
Na predvečer prvega maja v številnih slovenskih krajih pripravijo kresovanja.
Precej bolj poredko zagorijo junija na kresni večer. Prižiganje kresov ima
tradicijo, ki sega tisočletja v preteklost, ko je človek izoblikoval rituale in kulte,
povezane z naravo.

Tradicija sega še v poganske čase

Dejansko ima prižiganje kresov dolgo
zgodovino, ki sega tisočletja v preteklost, ko
je človek izoblikoval rituale in kulte, povezane
z naravo.
Priznani slovenski etnolog Janez Bogataj
meni, da gre pri kresovanjih za izjemno kulturno dediščino, ki izvira iz poganskih časov,
njeno delovanje pa ni bilo nikoli prekinjeno.
Kresovanja so nadaljevanja davnih tradicij s
spremembami in dodanimi novimi vsebinami.
V davnini je bil mesec maj v nekaterih evropskih kulturah posvečen boginji plodnosti in

rasti Maji (po njej ime meseca, krščanstvo je maj
razglasilo za Marijin mesec in z njo nadomestilo
boginjo Majo). S kurjenjem kresa so ji ob začetku
njenega meseca pomagali pri prebujanju narave.
V nekaterih krajih na zahodu in vzhodu slovenskega etničnega ozemlja je poznan tudi običaj
postavljanja prvomajskega mlaja.

Kresovanja danes

Sodobni pomen v povezavi z delavstvom je
prvi maj dobil kot simbolični praznik v spomin
na krvave delavske demonstracije v Chicagu v
ZDA leta 1886. Delavci so takrat zahtevali več
pravic in 8-urni delavnik. Prvič se je pri nas
v ta spomin praznoval prvi maj že leta 1890.
Leta 1948 je bil uzakonjen kot državni praznik.
Povojna oblast je ob tej priložnosti prirejala
različne manifestacije. Precej pozno se je na
ta praznik odzvala Rimskokatoliška cerkev, ko
je leta 1955 papež Pij XII razglasil prvi maj za
praznik Jožefa Delavca.
Poleg prvomajskega je za naše dežele
značilno še kresovanje na kresni večer, to je
s 23. na 24. junij, ko goduje Janez Krstnik. Z
njim je Cerkev nadomestila staro božanstvo
Kresnika (podobnost v imenu!). Tudi to
kresovanje ima globoke korenine v davnini,
povezano pa je s poletnim Sončevim obratom. V obdobju po osamosvojitvi Slovenije

Foto: Jure Ferlan

Krajani, običajno s sodelovanjem gasilcev, ki med drugim poskrbijo za varen potek
kurjenja, ob prvem maju pripravijo večje ali
manjše kresove. Ne nazadnje imamo Slovenci
še vedno veljaven največji kres na svetu v
Guinessovi knjigi rekordov (1715,7 m3, višina
43,44 metrov, postavili so ga člani ŠKD Boštanj
iz občine Sevnica). V naši občini sta se uveljavili dve večji kresovanji, na Visokem ob
Tavčarjevem dvorcu in na Kovšakovem griču
na Kladjah nad Trebijo.
Danes je pri kresovanjih v ospredju družabni
vidik, v polpretekli zgodovini so bile poudarjene vrednote dela in delavstva. Pa je že od
nekdaj tako?

Letošnji kres na Visokem
se to kresovanje povezuje s praznikom dneva
državnosti 25. junija, zato se kresovanja z
originalnega predvečera 23. prestavljajo na
24. junij, predvsem zaradi praktičnega vidika,
ker je naslednji dan dela prost. S kresovanji so
pač povezane zabave, ki trajajo pozno v noč in
vsaj nekaterim udeležencem dobro dene počitek
naslednjega dne.
Jure Ferlan

Turistično društvo Stari vrh

Pripravili so tri krožne pohodne poti
Turistično društvo (TD) Stari vrh letos pripravlja sklop treh pohodov. Gre za prvi
korak v uresničevanju ciljev Strategije turizma za škofjeloško območje 2020+
in obenem za prvi korak k oživljanju letnega turizma na smučišču STC Stari vrh
ter v okolici Starega vrha. V TD Stari vrh so v sodelovanju s TD Javorje očistili
poti, ki jih je poškodoval žled, ter jih na novo označili.

Gre za dve obnovljeni krožni pohodni poti
in eno, ki je pripravljena na novo. Obnovili so
pohodno pot Javorje–Žetina–Javorje, druga je že
znana Valentinova pot, medtem ko je tretja po-

hodna pot postavljena na novo – gre
za pot Med gorami (Grebljica–Stari
vrh–Mladi vrh–Koprivnik ter povratek po vrhovih nazaj). Za začetek
bodo 25. junija letos (s pričetkom ob
8.30) pripravili prvi pohod po poti
Javorje–Žetina–Javorje (približno
tri ure in pol hoje). Pohodniki bodo
za plačano startnino na poti prejeli
okrepčilo ter na koncu poti malico.
Med potjo jim bodo organizatorji
pokazali zanimivosti – npr. Ažbetovo
domačijo, cerkev na Malenskem
vrhu ter razgledne točke in lepo
naravo. Pohodniki se bodo zbrali pri
gostilni Blegoš v Javorjah.
Drugi pohod bo potekal po poti Med gorami
(približno pet ur hoje), in sicer 2. avgusta letos v
sklopu prireditve Dan oglarjev. Pohodniki bodo
pot začeli na parkirišču Preval na Grebljici.

Tretji pohod po Valentinovi poti (približno tri
ure in pol hoje) mimo obnovljene cerkve sv.
Valentina pa načrtujejo 31. oktobra, prav tako
letos. Prvi del zadnjega pohoda bo potekal po
smučišču Stari vrh, drugi del pa po južnem
delu Starega vrha, kjer si bodo obiskovalci
lahko ogledali še nastanitvene kapacitete tega
območja. Pohodniki se bodo zbrali na parkirišču
spodnje postaje šestsedežnice na Starem vrhu.

Za konec lepe nagrade pohodnikom

Organizatorji bodo pripravili posebne izkaznice,
na katerih bodo pohodniki lahko zbirali žige vseh
treh pohodov ter ob koncu z žrebom prišli do
nagrade. Na zaključkih vseh pohodov nameravajo
pripraviti tudi tržne dneve s prikazom lokalnih
ponudnikov domačih izdelkov. Vse tri poti bo
mogoče prehoditi kadar koli, neodvisno od organiziranih pohodov društva, saj bodo na izhodiščih
skrbno označene, informacije pa bo moč dobiti tudi
v gostinskih objektih in kočah ob poteh. Omeniti
velja, da sta pohoda po prvi in tretji poti primerna
tudi za otroke, medtem ko je pohod po drugi poti
nekoliko zahtevnejši. TD Stari vrh vabi vse, da se
jim pridružite ter preživite lepe dneve v njihovi
družbi ter čudoviti naravi s prekrasnimi razgledi.
Kristina Z. Božič
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O predavanju Sanje Lončar

Zdravilne rastline – močnejše kot antibiotiki
Pred kratkim smo v knjižnici v Medvodah poslušali predavanje o zdravilnih
rastlinah in njihovih učinkovinah.

Nekateri kupujejo modre tabletke, a jih imajo
v kuhinjski omarici ali na vrtu, to so klinčki,
muškatni orešček, luštrek, zelena, šetraj. Ingver
pomiri želodec, zaustavlja ali pospeši prebavo.
Kumina uravnava sladkor v krvi, prav tako origano. Korenjčkov sok ni za sladkorne bolnike,
ker vsebuje preveč sladkorja, a če ga pojemo
skupaj z ingverjem, ki upočasnjuje vsrkavanje
sladkorja iz črevesja, ga lahko uživamo. Koriander stimulira produkcijo inzulina in encimov.
Cimet in origano prav tako uravnavata sladkor v
krvi. Začimbe so inteligentne in takoj ugotovijo,
kako morajo zdraviti naše težave.

Foto: Nina Rojc

V rastlinah najvišja energija sonca

Niso vse rastline zdravilne rastline. Vse
začimbe pa so zdravilne rastline. Če ima rastlina
aromo, je začimba. V nerazvitih predelih sveta
zaužijejo na dan deset gramov začimb, mi jih
zaužijemo gram ali manj.
Poznamo blago in zelo zdravilne rastline.
Največji del začimbnih koristnih snovi se nahaja
v eteričnem olju rastline. Nekatere rastline lahko
uporabljamo v vseh oblikah in za različne bolezni.
Rastlina nam prisluhne in pomaga. Na primer glog
lahko pomaga tako, da pospeši utrip srca ali ga
pomiri. Črna kumina je zdravilka trebušne slinavke,
prebavil, vpliva na rast las, uravnava težo, je narav
na kontracepcija, vpliva na ledvice in srce.
Začimbe nimajo toksičnih lastnosti, zato
so jih na primer uporabljali za mumuficiranje.
Uporabljali so jih tudi za konzerviranje mesa,
ker ni bilo skrinj in hladilnikov. Meso ni zgnilo
in plesnilo. Zdravniki, ki so zdravili bolnike,

ki so imeli kugo, so imeli v nekakšnem kljunu
na obrazu pet začimb – sivko, timijan, klinčke,
muškatni orešček in cimet in ni jih doletela
bolezen, ki je razsajala po deželi.
Kateri so še zdravilni učinki nekaterih zelišč?
Majaron prepreči salmonelo. Meta pomaga
pri odpravljanju glavobolov. Bazilika je enako
močna za redčenje krvi kakor aspirin in zdravi
razjede na želodcu. Lovor ima analgetični učinek,
segreje mišice in deluje protivnetno. En mililiter
eteričnega olja kanemo v en deciliter olivnega olja
in masiramo obolelo, vneto mesto.

Začimbe vedo, kako zdraviti naše težave

Kumino uporabljamo za odpravljanje
glivičnih obolenj. V močan čaj namakamo noge
ali pa vanj namočimo gazo in jo navežemo
čez noč na nohte. Za glivična obolenja lahko
uporabimo tudi propolis, kapljice T3 in sirotko.

Začimbe urejajo več težav hkrati. Ena
začimba lahko deluje protivnetno, redči kri,
deluje antioksidativno, regenerativno, razstrupljevalno. Ingver z medom deluje ne glede
na to, ali naše težave povzročajo virusi ali
bakterije. Preizkusite in si pripravite med s
kurkumo, limono, cimetom, uživajte po žličkah
in o prehladu in gripi kmalu ne bo več sledu.
Med najmočnejše antioksidante sodijo peteršilj,
cimet, origano, kurkuma, timijan, majaron, kari
in seme rumene gorčice.
Rastline nosijo v sebi najvišjo energijo
sonca, nosijo posebna valovanja, ki delujejo
na človeške potrebe, imajo princip ljubezni.
Rastline v rastlinjakih nimajo sonca in s tem
tudi ne prave energije! V rastlini se sončna
energija materializira in s svojim valovanjem,
delovanjem vpliva na organizem. Pelin je ena
izmed glavnih zeli, ki je sposobna aktivirati
nadledvično žlezo. A to rastlino je potrebno
pravilno uporabljati, kajti izloča veliko tujona,
tako kot ožepek in žajbelj. Uživanje zelišč je
veliko bolj varno kakor uživanje sintetičnih
zdravil. Lahko jih pojemo prekomerno, saj
same povzročijo bruhanje. Pa tudi zdravljenje
z začimbami je cenejše in okusnejše.
Jana Rojc po predavanju Sanje Lončar

Koristni nasveti

Tokrat ‘na ostro’

Skrhan nož, če le ni prehudo, lahko v boljšo kondicijo spravimo,
če imamo pri roki keramičen lonček za kavo/čaj. Obrnemo ga okrog, z
dnom navzgor. Če je rob hrapav, torej nepobarvan, smo že bliže cilju. Z
rezilom nekajkrat potegnemo po robu, najučinkoviteje je pod kotom 20
stopinj – za merilo si lahko pomagamo z dvema kovancema.
Med pomembnimi razlogi, zaradi katerih noži izgubijo ostrino, so:
rezanje po krožnikih, steklu, pekačih itn., rezanje s premočim pritiskom
in strganje. Napaka je, če na deski narezano hrano v lonec postrgamo
z rezilom, nož bi za takšen namen morali obrniti in uporabiti vrhnji,
topi konec.
P. N.
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Foto: Milka Bizovičar

Kuhinjski noži spravijo v slabo voljo marsikatero kuharico
ali kuharja, na dopustu, v najetem apartmaju pa česa
drugega niti ne pričakujemo. Seveda mislimo na nože, ki
so tako ostri, da bi jih lahko »jahali na Triglav«. A rešitev
je – v vsaki omari.

Podrgnemo po robu dna keramične skodelice in nož po nekaj potegih
bolje reže.

Razstava

V prostorih bara D v Gorenji vasi je na ogled razstava z naslovom Rovtarščina iz
Toskane Dušana Škrlepa, dolgoletnega raziskovalca jezika, ki je svoja dognanja
že predstavil v treh svojih knjigah. Zadnja, Govor antike, je skozi poglobljeno
raziskavo etruščanskih in latinskih zapisov prinesla povsem nov pogled na
staroslovenski jezik in izvor Slovencev.
Razstava z replikami slik in teksti ponuja
vpogled v dosedanje raziskave jezika, ki je bil
zapisan pred 2.300 leti v osrednji Italiji in tudi
na Slovenskem. Kot je pojasnil avtor, se pri
prebiranju in prepoznavanju besedil opira na
zgodovinska dejstva in poudarja, da je za prebiranje omenjenih besedil potrebno imeti dovolj
predznanja, predvsem zgodovinskega. Zbiranje
narečnih besed in prebiranje starih zapisov je
pripeljalo do novih odkritij. »Največje število
daljših tekstov je bilo najdenih na področju toskanske pokrajine, razvozlanja le-teh so se lotili
različni raziskovalci. Na osnovi rovtarskega
narečja jih do sedaj še niso raziskovali.« Razlog
za to, meni Škrlep, ki se je tega lotil prvi, je v
tem, da zapisi rovtarščine ne obstajajo. Prav
zato je pred leti sestavil prvi slovar poljanskega
narečja. Replike slik na bakrenih ploščah pa je
izdeloval med raziskovanjem jezika.

Rovtarščina – jezik staroselcev?

»Sorodne, znane slovenske besedne pojme
najdemo od vzratnem branju latinskega slovnice

in tudi v nekaterih latinskih besedah še danes.
Podlaga raziskavi je poznavanje rovtarščine, ki
je očitno jezik staroselcev,« pojasnjuje Škrlep.
»Vseh znakov z matematičnega vidika med
procesom raziskovanja ni mogoče prepoznati.
Zaradi enega znaka je rezultat podal astronomsko število, ki sem ga v zadnji knjigi popravil
in je to vsekakor dokaz, da se lahko pojavijo
jezikoslovne napake, če se števila uporablja
za črkovanje,« opisuje razvozlavanje besed.
Da je ugotovil pomena besed lado (vladar)
in sal (plemenska skupnost), je potreboval
tri leta. »Naj kot zanimivost dodam, da je
bilo leta 1652 strogo prepovedano omenjati
salsko knjigo tudi prebivalcem, ki so živeli v
Loškem gospostvu. V primeru omembe so jim
zagrozili z odvzemom premoženja in življenja.
To je tudi razlog, da se beseda ni ohranila do
danes,« pravi. Še vedno se najdejo besede kot
npr. lart, ki jih trenutno še ne more razvozlati in
mu zato predstavljajo velik izziv. »Tako imam
dovolj dela še za naslednjih dvajset let, toliko
časa se sedaj že ukvarjam z raziskovanjem
jezika.« Razstava, ki bo na ogled do 15. junija,

Foto: Lidija Razložnik

Replike slik kot pomoč
pri razumevanju ljudi tistega časa

Replika obrednega bojnega voza je eno izmed
razstavljenih del Dušana Škrlepa.
predstavlja velik izziv tudi obiskovalcem,
saj se lahko sami preizkusijo v branju starih
zapisov.
Lidija Razložnik

Srečanje

Pri Čudet v Srednji vasi se je zbralo 147 potomcev
Srečanje je bilo organizirano v počastitev
140. obletnice rojstva Antona Čadeža, neutrudnega gospodarja in vizionarja, ki je dodobra
zadolženo kmetijo spet postavil na noge in
ustvaril ter ohranil veliko družino s trinajstimi
otroki. Da je lahko to izpeljal, je dvakrat potoval
na delo v Ameriko. Prvič je odšel leta 1895 ter
ostal tam šest let, drugič pa leta 1907 in ostal
na delu v rudniku bakra do leta 1911.
Na letošnjem srečanju se je zbralo 147
potomcev vseh starosti. Na prijetnem druženju
so obujali spomine iz časov, ko so bili oni ali
njihovi starši še doma. Za ponazoritev druge
vrnitve očeta Antona iz Amerike, ko sta ga
doma pričakala oba njegova starša, žena in
štirje otroci, so pripravili skeč, ki je vse prisotne
popeljal več kot 100 let v preteklost.
Ob tej priliki je bil izdan tudi obsežen
zbornik, v katerem je opisana zgodovina
družine.
Seveda so sledili tudi fotografiranje številčne

družine in družabne igre, ki so še dodatno
povezale sorodstvo, ki se v takem obsegu sreča
vsakih pet let.
Rado Goljevšček

Foto: Andrej Dolenc

Pri Čudet v Srednji vasi so se sredi maja spet zbrali potomci mogočne družine,
ki je nekoč bivala na tej domačiji. Ob tej priliki so izdali obsežen zbornik in
podrobno predstavili družinsko drevo.
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KK Gorenja vas

Sezono sklenili z dnevom košarke
V soboto, 16. maja, je v telovadnici gorenjevaške osnovne šole potekal 3. Dan
košarke, ki smo ga organizirali v Košarkarskem klubu (KK) Gorenja vas. Na
dopoldanskem turnirju ekip U-9 so na prenovljenih koših, ki se po višini lahko
prilagajajo glede na starostno kategorijo otrok, najprej zaigrali otroci.

strelec in trojkaš), Jure Kokelj (najboljši mladi
igralec), Domen Demšar (najboljši v prostih metih)
ter Jaka Dolenec, ki je bil izbran za najkoristnejšega
igralca finalnega turnirja.

Foto: iz arhiva KK Gorenja vas

Naši mladi košarkarji so dokazali, da imamo
v Poljanski dolini veliko kakovostnih igralcev
že v najmlajši starostni kategoriji, v kateri nastopajo otroci, rojeni leta 2006, in mlajši. Igralci
ekipe KK Gorenja vas, kjer nastopajo otroci iz
obeh naših osnovnih šol, so na tem turnirju ostali nepremagani. Najprej so bili boljši od ekipe
OKŠ Ljubljana, za zaključek pa so premagali
še Krvavec in Parklje iz Ljubljane. S tem so
suvereno vodilni v svoji skupini, saj so bili v
šestih tekmah do zdaj le enkrat poraženi.
Popoldne je v sklopu zaključnega turnirja Trim
lige 2015 potekal še boj za novega prvaka v tem
tradicionalnem košarkarskem tekmovanju. Za
prestižni pokal so se borile ekipe Praktikum, Jurčič
team, Gostilna na Vidmu ter Veterani Taverna.
Slednji dve sta si z zmago v polfinalu priborili
vstopnico za finale, v kateri pa so se prvega naslova
razveselili Veterani Taverna. Že pred tem so v še
enem napetem dvoboju končno 3. mesto osvojili
igralci moštva Jurčič team. Najboljši posamezniki
Trim lige 2015 so postali: Nace Kokelj (najboljši

Že ta mesec na košarkarski festival

S tem se je zaključila še ena uspešna sezona
najbolj priljubljene rekreativne lige v naših krajih. Ni pa še konec košarkarskih dogodkov v tem
pomladno-poletnem obdobju. 6. junija namreč
sledi Košarkarski festival, ko se bodo v Gorenji
vasi predstavile vse selekcije našega kluba, pri
čemer bodo odigrani finalni turnirji interne
košarkarske lige v kategoriji U-9 in U-11, predstavile se bodo tudi selekcije U-13, U-15 in U-17,
najbolj pomembno pa bo druženje vseh otrok in
njihovih staršev, ki so v zadnjih letih postali srce
našega kluba s svojo številčnostjo in zavzetostjo
za košarko. Za vse udeležence bomo priredili
srečelov, za vrhunec pa v klubu pripravljamo še
posebno presenečenje, ki bo zagotovo pritegnilo
veliko pozornosti.

Veselje ob uspehu med najmlajšimi
27. junija bo v okviru Športnorekreativnih
iger v Gorenji vasi izpeljan še turnir tri na tri,
ki bo štel tudi za občinsko prvenstvo. Vabljeni
torej vsi ljubitelji košarke, da v juniju obiščete
zanimive košarkarske dogodke.
Jaka Trček, KK Gorenja vas

Iz PŠ Sovodenj

Učenci so nosili olimpijsko zastavo
Na festivalu Turizmu pomaga lastna glava smo bili spet zlati, družili smo se z
olimpijko Brigito Langerholc Žager in uživali v drugih aktivnostih, ki jih je na
sovodenjsko podružnico prinesla pomlad.

Foto: Milka Burnik

šole. Od Sovodnja po Podosojnški
grapi do Cerkljanskega Vrha in Nove
Oselice smo v besedi in z igranimi
prizori želeli prikazati življenje ob
rapalski meji nekoč. Tako so učenci
tudi v praksi spoznali pomen besede
kontrabant, srečali kontrabantarje
in financarje, pa iznajdljivo kontrabantarico Mico in tudi novodobno
nabiralko zdravilnih zelišč.

Mini olimpijada na Sovodnju
Po zlatem priznanju na festivalu Turizmu
pomaga lastna glava v Kranju so se učenci PŠ
Sovodenj lahko udeležili tudi vseslovenske
turistične tržnice v Mariboru. Med več kot tridesetimi najboljšimi šolami iz cele Slovenije so
prav tako izstopali po odlični živi predstavitvi
na razstavnem prostoru in prejeli še eno zlato
priznanje. Uspešno izpeljana celotna naloga
Pod Ermanovcem in Bevkovim vrhom so
nekoč … je šolo uvrstila na sedmo mesto med
dvanajstimi najboljšimi.
Letos smo na tematskem pohodu ob rapalski
meji gostili učence 4. in 5. razreda matične
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Zmagovalci so bili vsi

Posebno doživetje je bila Mini
olimpijada na Sovodnju z uvodno
olimpijsko himno, nošenjem olimpij
ske zastave in bakle po igrišču, zaprisego in
igrami. Zgovorna, prijazna, simpatično dostopna in strokovna Brigita Langerholc Žager in
Bojan Jurović sta znala navdušiti in usmerjati
učence, da so delali zavzeto in z veseljem, kar
sta predlagala. Pri olimpijki Brigiti so tekli na
različne načine in z različnimi rekviziti. Bojan
jih je navduševal za natančne mete vorteksa
v ležeči obroč na tleh ali naslonjenega na
gol. Jožeta Hribarja, pobudnika in enega
od sponzorjev, smo poznali že od lanskega
obiska in vedeli, da s primernimi rekviziti,
moško avtoriteto, spodbudnimi nasveti in
sproščenostjo lahko prepriča vsakega učenca,

da bo pri zabavni športni aktivnosti zraven
tudi še računal. Tako so vestno seštevali točke
pri metanju balinčkov, kotaljenju lesenega
balina v mrežo in pri metanju magnetnega
pikada. Katja Koželj je pomagala in svetovala
učencem pri balinčkih.
Na taki olimpijadi v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so bili zmagovalci
vsi učenci. Zelo so bili veseli vseh sponzorskih
daril, saj zanje niso vedeli. Na koncu si je vsak
zelo ponosno dovolil nadeti mali balinček kot
kolajno. »Res se trudimo, da pridemo v čim več
krajev in skupaj s šolami in vrtci promoviramo
šport, gibanje in olimpizem,« je zapisal Aleš
Šolar, predstavnik OKS.

Navdušeni tudi nad drugimi aktivnostmi

Učenci so vsi navdušeni začeli tudi vrtnariti, pripravljati zemljo, saditi, sejati na novi
cvetlični, zeliščni in zelenjavni gredi.
Prvošolci nabirajo prve plavalne veščine,
tretješolci pa že izbirajo različne plavalne
tehnike za premagovanje vodnih razdalj v
kranjskem bazenu.
Dramska skupina je s predstavo Izgubljena
snežinka in ob spremljavi Orffovega krožka
uspešno nastopila na Srečanju gledaliških sku
pin podružničnih šol Slovenije na Vrhu Svetih
Treh Kraljev. V sklopu likovnega in literarnega
natečaja Društva učiteljev podružničnih šol
Slovenije so prejeli priznanja trije posamezni
učenci in oddelek podaljšanega bivanja.
Milka Burnik

Floorball v Poljanah

Najlepše darilo ob desetletnici
– drugo mesto v Elitni ligi
Floorball je na Poljanskem že nekaj časa eden od vodilnih športov, letos pa
nam je uspel še večji preboj.

prav vsi, zato večjih uspehov ni bilo pričakovati.
Kljub temu pa so pokazali veselje do športa in
velik napredek skozi sezono.

Foto: Timotej Kejžar

Junija že deseti ŠvicBol

V članski konkurenci so naši tekmovalci v finalni tekmi z Borovnico dosegli odlično 2. mesto.
V članski konkurenci smo skozi celotno se- na žalost pa nam je za zmago zmanjkalo nekaj
zono prikazovali zelo dobre predstave in napre- sreče, končni rezultat je bil 4 : 8. Na finale sta
dovali iz tekme v tekmo. Po koncu rednega dela peljala dva nabito polna avtobusa navijačev,
slovenske Elitne lige smo zasedli drugo mesto, vzdušje pa je bilo fantastično!
z le točko zaostanka za vodilno ekipo. Tako smo
Tudi v mladinskih kategorijah smo prikazali
se uvrstili v polfinale, kjer smo brez posebnih odlične predstave. Nastopali smo v kategorijah
težav premagali ljubljansko Olimpijo, na obe do 11, 13 in 16 let, število otrok pa se je skozi
polfinalni tekmi pa smo organizirali tudi avto- celo leto povečevalo in preseglo številko 30. V
busni prevoz za navijače. Odziv je bil več kot kategoriji do 11 let so nas zastopali tudi precej
odličen. V finalu smo se pomerili z Borovnico, mlajši otroci, priložnost za igro pa so dobili

Mladi do 13. leta so nastopali v povsem
mešani ekipi, približno polovico je bilo deklet,
ki so pokazale, da se lahko enakovredno kosajo
s fanti. Ekipa je dosegla končno drugo mesto in
s tem izboljšala uvrstitev iz lanskega leta. Poleg
tega je bila za najboljšega vratarja lige izglasovana naša Tina Čemažar. Najstarejša ekipa
do 16 let je imela letos zelo dobro zasedbo,
na žalost pa jim ni uspelo osvojiti naslova
državnega prvaka. Po hudi borbi v finalu so
osvojili drugo mesto.
Po koncu sezone smo se odločili, da na dolini
omogočimo igranje floorballa tudi dekletom.
Ustanovili smo povsem žensko ekipo, ki že
pridno trenira, da bo lahko v naslednjem letu
tekmovala v državnem prvenstvu. Poleg vsega
naštetega pa je za Polansko bando leto 2015 prav
posebno zaradi tega, ker praznujemo 10. obletnico delovanja. Kot vsako leto se bo tudi letos na
igrišču v Poljanah odvijal turnir ŠvicBol, ki bo 6.
junija in bo že deseti po vrsti, nekaj posebnega
pa bo tudi zaradi daleč največjega števila (kar
25!) prijavljenih ekip do sedaj. V Poljanah se
bomo še naprej trudili razvijati floorball in šport
nasploh, naš cilj pa je privabiti čim več mladih k
aktivnemu življenju.
David Oblak

(Še) zimski utrinki

Uspešni poljanski smučarji
Smučarski klub Poljane je bil v pretekli sezoni zelo aktiven. Med drugim so
nizali uspehe na tekmovanjih ter organizirali različne dogodke, med njimi konec
marca že osmi veleslalom na Blegošu.
Udeležilo se ga je približno 40 tekmovalcev
iz naše občine pa tudi sosednjih Železnikov,
Škofje Loke in Žirov. Najboljši čas in s tem prvo
mesto je med ženskami osvojila Milanka Oblak
iz Hotovlje, med moškimi pa je bil nepremagljiv
Martin Kuhar iz Škofje Loke. Kot je povedal
Miloš Križaj, trener smučanja, so priprave na
tekmovanje potekale ves marec. »Člani kluba
pod vodstvom Janeza Ržka in Igorja Bogataja
imajo s pripravo terena za veleslalom ogromno
dela, saj je na območju tekmovalnega dela
vedno veliko zametov. Za pripravo proge je
potrebno ročno odmetati sneg.« Tekmovanja
v veleslalomu, ki ga je SK Poljane leta 2008,
po dvaindvajsetih letih, organiziral na pobudo
Draga Kisovca, starešine smučanja v Poljanah,
in takratnega predsednika SK Poljane, Pavleta
Logarja, se vsako leto udeleži med 30 in 50
tekmovalcev. Leta 2010 je v veleslalomu tekmovalo več kot 70 tekmovalcev. V klubu, kjer si

poleg treniranja bodočih smučarskih šampionov
prizadevajo tudi za splošno popularizacijo alpskega smučanja v Poljanski dolini in širše, je
organizacija tekmovanja vsako leto eden izmed
najpomembnejših dogodkov. Organizirali so
tudi Pokal Divjega petelina v smučarskem
centru Cerkno, na smučišču Pr´ Dolinc pa so
februarja organizirali tudi občinsko prvenstvo
v veleslalomu.

Vzgajajo mlade smučarje

»Osnovna dejavnost kluba ostaja treniranje
in vzgajanje mladih smučarjev med 5. in 16.
letom. V klubu, ki šteje več kot 200 članov,
imamo trenutno več kot 40 otrok, ki nastopajo
v različnih kategorijah,« je pojasnil Križaj.
Otroci, rojeni leta 2004 in starejši, nastopajo
na regijskih tekmovanjih Pokala Zavarovalnice Triglav in državnih tekmovanjih za Pokal
Rauch. Smučarji, rojeni v letih 2005 in 2006,

nastopajo zgolj na regijskih tekmovanjih.
Mlajši člani se udeležujejo tekmovanj za Pokal
Ciciban. Treningi in udeležba na različnih
tekmovanjih prinašajo tudi dobre rezultate.
»Posebej smo ponosni, da smo med vsemi
slovenskimi klubi letos v točkovanju otroških
kategorij zasedli odlično sedmo mesto. Kar šest
tekmovalk našega kluba je zastopalo Slovenijo
na mednarodnih smučarskih tekmovanjih. Tia
Trampuš je na mednarodnem tekmovanju v
češkem Rickyu v konkurenci deklet iz petnajstih držav zasedla odlično drugo mesto,«
je še pojasnil Križaj. Skupaj z vrtcem Agata
iz Poljan in Društvom učiteljev in trenerjev
smučanja Škofja Loka so med letošnjimi novoletnimi in zimskimi počitnicami organizirali
tudi brezplačni smučarski tečaj za otroke
zadnjih dveh starostnih skupin v smučarskem
centru Cerkno in tako skušali otroke navdušiti
za smučanje. Klub je aktiven tudi v poletnem
času, ko tekmovalci pridno trenirajo, starši pa
se jim imajo možnost pridružiti na izletih v
hribe ali s kolesom.
Lidija Razložnik
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Oglasno sporočilo

Ultra pušeljc trail

Tudi Poljanska dolina bo gostiteljica
ekstremne tekaške preizkušnje

Foto: iz arhiva GM4O

Na območju Gorskega maratona štirih občin (GM4O) ter tradicionalnih tekov
na Črno prst, Blegoš in Ratitovec, ki so združeni v Pušeljc gorskih tekov, so letos
organizatorji poskrbeli še za eno ekstremno preizkušnjo. To bo Ultra pušeljc
trail, ki bo 20. junija povezal organizatorje vseh štirih prireditev in 100 tekačev
iz Slovenije in tujine na več kot 100-kilometrski preizkušnji.

terenu, pridobili soglasja lastnikov ter skrbeli za
promocijo dogodka. Organizirali smo ogledne ture
za odseke, ki so za tekače manj poznani, in še jih
bomo,« je pojasnil Milan Čadež, častni predsednik
odbora za organizacijo dogodka. »Prijavljenih je
121 tekmovalcev, od tega je 70 plačanih startnin.
Prijave so na voljo do zapolnitve 100 plačanih
mest,« je še dodal. V Podbrdu ne bo pestro samo
na dan prireditve, otvoritev 'Podbrdo Trail Running Festivala' bo že dan prej. 20. junija bo ob
6. uri zjutraj najprej start UPT, ob 8. uri bo start
GM4O, pol ure kasneje bodo startali še tekači na
12-kilometrskem Graparskem trimčku. Najmlajši
pa se bodo dopoldan pomerili na Mini GM4O.
»Popoldne bo v pričakovanju zmagovalca na
GM4O in nekoliko kasneje zmagovalca na UPT,«
je predviden potek dogajanja v Podbrdu sklenil
Čadež. Nočna ekipa bo tekače čakala vse do 12. ure
naslednjega dne, ko se tudi uradno zaključi UPT.
Po končanem tekmovanju bo slavnostna podelitev.
Dogodek se bo zaključil z dobrodelnim koncertom,
izkupiček od vstopnine pa bo namenjen za pomoč
pri nakupu defibrilatorjev v Baški grapi.
Lidija Razložnik

Predstavniki organizatorjev v začetku maja na predstavitvi dogodka
Vrše in Tuškov grič se proga spusti do Črnega
vrha, od tu pa na območje naše občine. Skozi
Lajše se bodo tekači spustili do Kopačnice, kjer
bo oskrbovalna postaja. Pot jih bo naprej vodila
na Blegoš in čez Spodnjo ravan do Železnikov.
Čez Ratitovec ter Dajnarsko in Soriško planino,
Lajnar in Kovce pa se bodo po drugi polovici
poti vračali preko Petrovega Brda v Podbrdo.

Tekaški šport bo za več dni združil
dela Primorske in Gorenjske

»Vodstvena ekipa se je v preteklih mesecih
večkrat sestala, pregledovali smo traso na samem

Foto: L. R.

Letošnja novost in izziv je pušeljc posa
meznih gorskih tekov, združen v enega – 106
kilometrov dolg Ultra pušeljc trail (UPT), za
katerega bodo tekači imeli na voljo 30 ur časa.
Tekma šteje tudi za Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Proga poteka po Baški grapi, Cerkljanski,
Selški in Poljanski dolini, z višinsko razliko
6.000 metrov vzponov in prav toliko spustov.
Tekači iz vseh koncev Slovenije bodo startali
20. junija ob 6. uri zjutraj v Podbrdu, kjer bo
tudi cilj. Pot jih bo vodila čez Kovce na Koblo
in Črno prst, od tu v Kal in Stržišče, čez Obloke do Hudajužne. Ena težjih preizkušenj bo
zagotovo vzpon skozi Durnik na Porezen. Čez

S takimi tablicami bo označena smer celotnega
Ultra pušeljc traila.

Motoristi se že tradicionalno enkrat letno
srečujejo na blagoslovu motorjev. Ob srečanjih
vedno poskrbijo tudi za dobrodelno noto. Tako
so letos del sredstev, zbranih na blagoslovu
na Visokem, namenili Krajevni skupnosti (KS)
Poljane. Ta je s sredstvi obnovila stopnice v
Kulturnem domu, ki vodijo na oder. Tone Debeljak, predsednik KS Poljane, se motoristom za
darovana sredstva najlepše zahvaljuje. Obenem
se v imenu KS Poljane zahvaljuje tudi mizarju
Matjažu Kržišniku za izdelavo omenjenih stopnic,
po katerih bodo sedaj nastopajoči na kulturnih
prireditvah varneje stopali na oder in sestopali
z njega.
Kristina Z. Božič

V Poljanah so se na blagoslovu
zbrali številni motoristi.

Foto: arhiv KS Poljane

Motoristi zbrali denar za nove stopnice v Kulturnem domu v Poljanah
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4. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma
zastavili županu in občinski upravi na 4. redni seji občinskega sveta 26. marca.
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli
svetniki v gradivu 5. seje.

Štefka Jeram:
• posreduje pobudo vaščanov Hotavelj, da
se odstrani skladišče izvajalca gradnje kanalizacije, IPI d.o.o., do aprilske očiščevalne
akcije na Hotavljah;
Pobuda se je ustrezno upoštevala.
• v letu 2015 je na Hotavljah predvidena postavitev spomenika jezikoslovcu Luki Pintarju in
prosi za finančno pomoč tudi s strani Občine.
Predlaga se predložitev predloga za sofinanciranje, ki bo vključeval pregledno finančno
konstrukcijo stroškov, na osnovi česar bo izvedena preveritev možnosti zagotovitev finančnih
sredstev v letu 2016.

Helena Gorjan
• vpraša, ali bo ob dokončanju obvoznice
sočasno vzpostavljena tudi pešpot na delu,
kjer ni pločnika.
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, je
navedeno predvideno naknadno in ne sočasno
z gradnjo obvoznice.
• opozori na nerodno umeščeno avtobusno
postajališče ob obvoznici proti Žirem.
Avtobusno postajališče ob obvoznici Gorenja
vas v smeri Hotavlje je izvedeno po projektu
obvoznice, ki ga je izdelal Acer, Novo Mesto (PRR7/2011). Pri projektiranju avtobusnih postajališč
je potrebno upoštevati Pravilnik o avtobusnih
postajališčih (Ur. l. RS 116/2011), ki v 19. členu
določa, da je nadstrešnica lahko umeščena na
čakališču, ki predstavlja 7-metrsko območje na
ravnem delu postajališča. Konkretno postajališče
je omejeno tudi s protihrupno ograjo, tako da je
projektant združil nadstrešnico in ograjo.

Mirjana Možina:
• predlaga, naj se uredi tudi pločnik
oziroma pešpot ob državni cesti do križišča
za naselje Vršajn.
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se bo v
sklopu vzdrževanja državne ceste uredilo pešpot
na način kot v Poljanah proti Podpečni;
• vpraša glede ureditve deponije materiala
v dolini Kopačnice.
Izvajalec je bil že pred tekočo sejo opozorjen na
nujnost čimprejšnje ureditve navedenega zemljišča,
k čemur je v vmesnem času tudi že pristopil.
• vpraša glede pediatrične ambulante v
Gorenji vasi.
Župani občin Železniki, Žiri in Gorenja vas –
Poljane so enotni, da je potreben sklic nujne seje
sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske, na kateri
se izpostavi problematika ukinitve pediatričnih
ambulant v omenjenih občinah. Župani bodo
hkrati tudi zadolžili OZG, da zapolni kadrovski
primanjkljaj na področju pediatrije, saj je prav
OZG pristojen za organiziranje vseh ravni
programov javne zdravstvene mreže. Na dveh
aprilskih sestankih vseh treh občin s pristojnimi
za organiziranje pediatrije je bilo izpostavljeno,
da je program pediatrije potrebno osnovati glede
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na število otrok v posamezni občini. Vodstvo
zdravstvenega doma Škofja Loka je prevzelo
obvezo, da do sredine maja pridobi natančna pojasnila glede potrebne dodatne ureditve prostorov
za cepljenje otrok v posamezni občini. V istem
roku se organizira tudi sestanek z zdravstveno
zavarovalnico, da pojasni, uredi in revidira mrežo
javnega zdravstva v Upravni enoti Škofja Loka,
saj sedanja razporeditev programov ni skladna s
številom prebivalcev na tem območju.

Janez Arnolj:
• vpraša, ali je občina seznanjena, kakšen
status je predviden za pošto v Poljanah, ter
predlaga, da tudi občina vztraja, da pošti v
Gorenji vasi ter v Poljanah ostaneta v taki
obliki kot doslej.
Pošta Slovenije je občino v začetku marca
seznanila o svoji nameri po objavi spletnega
javnega zbiranja nezavezujočih ponudb za preoblikovanje pošte Poljane v pogodbeno pošto.
Ta naj bi bila prijaznejša do uporabnikov, saj
je odpiralni čas pogodbene pošte, ki sočasno
opravlja še drugo dejavnost, lahko precej daljši,
poštne storitve v nezmanjšanem obsegu pa so
zaradi tega dostopnejše uporabnikom pošte.
Namero preoblikovanja v pogodbeno pošto je
Pošta Slovenije izrazila tudi za pošto Sovodenj,
ta pobuda pa je bila na predlog Krajevne skupnosti Sovodenj s stani vodstva Pošte Slovenije
predstavljena tudi svetu Krajevne skupnosti
Sovodenj, ki je zaradi izboljšanja dostopnosti
poštnih storitev krajanom pobudo podprl. Na
javno zbiranje ponudb za izvajanje pogodbene
pošte Sovodenj se je odzval Mercator Sovodenj,
v Poljanah pa trgovina KGZ Poljane.
• županu preda pobudo upravljavcev zasebnih vodovodov, naj bodo analize vode zasebnih
vodovodov tudi v prihodnje strošek občine;
Pisno pobudo z dne 23. 2. 2015 je župan prejel
tudi s strani upravljavcev vodovodov. Z njimi je
imel 8. aprila 2015 sestanek, na katerem je bilo
pojasnjeno, da ni nobene pravne podlage na osnovi
katere, bi lahko z javnimi sredstvi financirali stroške
analiz zasebnih vodovodov. Stroški analiz so stroški
notranjega nadzora pitne vode, ki jih je potrebno
pokriti iz prihodkov iz naslova prodane vode uporabnikom, kot je to pri javnih vodovodih.
• vpraša, ali drži informacija, da se prodaja Dobenska domačija v Dobju, in predlaga
nakup v kolikor to drži, z namenom pridobitve potrebnih zemljišč za ureditev nove
dostopne ceste v Dobensko Ameriko;
Po javno dostopnih podatkih je Upravna
enota Škofja Loka pred meseci objavila ponudbo za prodajo dela zemljišč na navedeni
domačiji, ki pa se ne nahaja na trasi dostopa v
Dobensko Ameriko.
• je s strani krajanov Poljane, prevoznikov
in drugih dobil pritožbe glede gradnje in ureditve cestnega odseka od Vidma do šole, predvsem na delu uvoza v ulico ob Ločivnici.

Svetniku priporočamo, naj občanom v podobnih primerih svetuje, naj se zaradi hitrejšega
reševanja odprtih zadev s svojimi predlogi
obračajo neposredno na občino, saj občina lahko
rešuje le probleme, s katerimi je seznanjena. Glede
uvoza v ulico ob Ločilnici pa je občina na pobudo
Krajevne skupnosti Poljane že pred časom v fazi
odkupa potrebnih zemljišč pristopila k širitvi
prvotno predvidenega križišča, ki je glede na
obstoječi promet širši od prvotno predvidenega.
Preglednost križišča s stransko cesto se bo dodatno
povečala še z umikom obstoječega ekološkega
otoka iz križišča. Vse prometne ureditve so bile
večkrat predstavljene krajevni skupnosti Poljane
in v fazi projektiranja tudi javno razgrnjene s
pozivom za posredovanje pripomb.
• vpraša, kaj pomenijo gradbena dela za
Štefanovo hišo.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, se
ureja požarni izhod objekta.
• predlaga še, da je priloga zapisniku
poimenski rezultat glasovanja na seji
občinskega sveta.
Navedena rešitev ni predvidena. Veljavni
predpisi določajo, da občinski svet odloča z
večino opredeljenih glasov.

Jurij Krvina:
• vpraša, kaj bo v prostorih zdravstvene
postaje po selitvi zdravnikov in zobozdravnikov v novo zgrajeni prizidek.
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, bi v
sodelovanju s CSS Škofja Loka v teh prostorih
uredili dve varovani stanovanji.
• ponovno opozori na neprimernost vgrajenega dvigala v zdravstveni postaji.
Kot je bilo pojasnjeno na tekoči seji, je prevoz
bolnika z dvigalom možen z dvema tipoma vozila
strecher, ki sta dobavljiva tudi na slovenskem trgu.
V vmesnem času je občina Zdravstveni postaji
Gorenja vas eno od navedenih vozil že zagotovila,
in sicer tip Roll-In Ferno model 26, ki je bilo dne
16. 4. 2015 tudi preizkušeno v novovgrajenem
dvigalu v Zdravstvenega doma Gorenja vas. Pri
tem se je izkazalo, da dvigalo omogoča prevoz
ležečega pacienta in najmanj dveh spremljevalcev.
Vozilo je že nameščeno ob novem glavnem vhodu
zdravstvenega doma, demonstracijski prikaz
možnosti uporabe vozila s strani dobavitelja pa je
za vse izvajalce zdravstvenih storitev predviden
tekom maja, in sicer s ciljem zagotoviti optimalen
način uporabe vozila, ki s številnimi dodatnimi
funkcijami omogoča široke možnosti uporabe v
korist pacientov.
• vpraša glede stanja obnove Sokolskega doma.
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja je
potrebno še dokončati dela glede ureditve mansarde
in dvigala ter požarnega izhoda za knjižnico. Javni
razpis za izbiro izvajalca del se je v vmesnem času
že uspešno iztekel, podpisana je izvajalska pogodba
s podjetjem CE-invest. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je tudi urejeno parkirišče, zato je
bil objavljen tudi javni razpis za izbiro izvajalca
gradnje parkirišč, ki se je iztekel brez pritožbe, na
osnovi česar je bila podpisana izvajalska pogodba s
podjetjem Rekon. Zaključek vseh del je predviden
še pred koncem poletja, čemur bo sledila predaja
objekta namenu.

• vpraša glede spominske table, ki je bila
na fasadi pred vhodom v Sokolski dom.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, bo
celotna zgodovina Sokolskega doma prikazana
na večjem stenskem predstavitvenem panoju
pred vhodom v Sokolski dom, kjer bo tudi
fotografija spominskega obeležja.
• ugotavlja, da je v zaključnem računu
proračuna občine navedeno, da ni bila realizirana prodaja zemljišč v Kopačnici, zato
sprašuje, kaj se na projektu trenutno dogaja.
Zaradi zadržanja izvajanja 29. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju s strani Ustavnega sodišča
RS, ki je bil v veljavi ob podpisu kupoprodajne
pogodbe za območje toplic Kopačnice, je prišlo
do spremenjenih pogojev za pripravo prostorskih aktov, saj zakonodaja ni več omogočala
spremembe namembnosti zemljišč po kratkem
postopku, na osnovi česar občina ni mogla
zagotoviti dodatnih zazidljivih zemljišč, kot jih
je predvidevala idejna zasnova investitorja. Ta
je tudi iz tega razloga prilagodil svoje načrte na
način, da se gradnja toplic koncentrira na sedaj
že zazidljivem območju, o novem predlogu
ureditve toplic je bil občinski svet tudi seznanjen na marčevski seji občinskega sveta. Ker
investitor za realizacijo spremenjenega investicijskega načrta ne potrebuje celotne posesti,
je občni v aprilu predlagal razvezo sklenjene
kupoprodajne pogodbe, o čemer smo obvestili
komisijo za prodajo zemljišč v Kopačnici in
odbor za gospodarstvo. Dogovor o razvezi je
bil v vmesnem času popisan, objavljen pa je bil
tudi nov razpis za prodajo zmanjšanega obsega
zemljišč na območju Kopačnice.
• glede vsebinskega poročanja o točkah
dnevnega reda na sejah občinskega sveta
meni, da bi morali poročati vsebinski pripravljavci gradiva in ne predsedniki odborov.
Pobuda se upošteva.

Stane Bajt:
• poda pripombo glede odvoza lesa iz
gozda, pri čemer prevozniki ne upoštevajo
predpisanih osnih obremenitev, in predlaga ukrepanje, saj se s takšnim ravnanjem
uničujejo bankine in brežine ob cestah.
Pripomba je utemeljena, saj se na ta način
marsikje uničujejo ceste, ki so bile zgrajene z
visokim prispevkom krajanov. Vendar pa ima
občina z vidika sankcioniranja do ponovne
vzpostavitve občinskih inšpekcijskih služb
omejene možnosti, še naprej pa bo delovala na
področju opozarjanja povzročiteljev ter sodelovanja s policijo glede možnosti kontrolnega
tehtanja prekomerno natovorjenih vozil.

Janez Rupnik:
• vpraša glede obnove ceste s Trebije proti
Stari Oselici.
Najbolj zahteven odsek druge faze sanacije
ceste proti Stari Oselici je bil lansko jesen že
izveden, dela se bodo predvidoma nadaljevala
v poletnih mesecih, dokončanje pa je odvisno
od zagotovitve sredstev v letošnjem rebalansu
proračuna.
ŽUPAN Milan ČADEŽ

Uspešen začetek dirkaške sezone
Državno prvenstvo v reliju se je letos začelo na Štajerskem, kjer je v aprilu
dirkače gostil 12. Porsche Maribor reli in so ga posadke OPV športa odlično
začele. Z lepim uspehom se je končala prvomajska preizkušnja v Opatiji.

Foto: Uroš Modlic

svetnikov

OPV šport

Je med njimi že naslednica posadke Turk-Kacin?
Prav aprilsko vreme je dodatno začinilo
že tako zanimiv začetek sezone, saj je tretjina
hitrostnih preizkušenj potekala na makadamski
podlagi, zadnji sneg na Pohorju pa je bil le še
dodatek k že tako zahtevnemu reliju.
Za ekipo OPV športa, ki je sodelovala na reliju s kar tremi posadkami in dvema sovoznicama,
je bil to lep izziv. Sovoznici Martina Lazar in
Barbara Tolar sta morali še pred ciljem odnehati
zaradi tehničnih težav z dirkalnikoma. Posadka
Martin in Miran Mlinar z dirkalnikom MG ZR
105 je na cilj v centru Maribora po odpeljanih
75 kilometrih hitrostnih preizkušenj pripeljala na
3. mestu v diviziji 1. Na 5. mestu v isti diviziji
sta s Volkswagen Polom reli zaključila Jure
Jereb in Jani Drnovšček. V Yugo pokalu sta
bila najhitrejša Simon Mlinar in Rok Nartnik,
a sta bila po končnih tehničnih pregledih zaradi
nepravilnosti na dirkalniku diskvalificirana.

Rok Turk
med prvomajskimi prazniki do zmage

Nadvse aktivni so bili prvomajski prazniki

za ekipo Roka Turka. Udeležila se je opatij
skega relija, predvsem zato, da ohranijo tekmovalno formo tudi med daljšim premorom
med dirkami za evropsko prvenstvo. Po 110
kilometrih dirkanja s Peugeotom 208 R2 in boja
s sekundami je to pomenilo odličen in zaslužen
rezultat – 3. mesto v skupni razvrstitvi relija
in zmago v razredu dirkalnikov s pogonom na
sprednji par koles.
»Užival sem v borbi vse od starta pa do
cilja, bilo je nadvse razburljivo, spreminjajoče
se vremenske razmere pa so vse skupaj še dodatno popestrile. Pravilna izbira gum v trenutnih
razmerah, odlično delovanje dirkalnika, izvrstno delo celotne ekipe, in dosegli smo super
rezultat, seveda se vsi skupaj veselimo uspeha!«
se je po končani dirki zmage v svojem razredu
veselil Rok s sovoznico Blanko Kacin.
Oba sta izvedla še eno nadvse pohvalno gesto
– zagotovo sta bila za vse male nadobudneže res
prava zmagovalca, ko sta jih sredi maja obiskala
v vrtcu na Dobravi, od koder je tudi slika.
P. N.

Gorenjevaški jamarji
z največjim jamarskim dosežkom preteklo leto
Člani Jamarskega društva Gorenja vas
so lani odkrili novo jamo, v katero je vhod v
Izgorjih, izhod pa v Rovtah. Jamo so poimenovali po kmetiji Pr` Preku, pod katero je vhod.
Prekova jama ima poligona 1028 metrov in
globine 105 metrov, kar jo uvršča v večje jame
na tromeji Primorske, Notranjske in Gorenjske.
Gorenjevaški jamarji so za Prekovo jamo kot

lanskoletni največji jamarski dosežek v Sloveniji
na področju jamarstva prejeli tudi Putikovo nagrado v vrednosti 1.000 evrov. Pri raziskovanju
jame so sodelovali Andrej Kristan, Martin Lazar,
Damjan Maček, Luka Jelovčan, Marko Kavčič,
Bojan Jereb, Matej Maček, Marko Erker in Matjaž
Božič. Fantom iskreno čestitamo!
P. N.
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Gasilska tekmovanja

Nov rekord na memorialu Mirana Bogataja!

Foto: iz arhiva društva

Sovodenjski gasilci so letos pripravili že 3. tekmovanje v spajanju sesalnega voda
za Memorial Mirana Bogataja, njihovega rojaka, nekdaj tudi poveljnika Civilne
zaščite. Slavili so gasilci iz Zaloga, ki so v tej gasilski veščini na sovodenjskem
tekmovanju postavili nov najboljši čas, 13 sekund in 95 stotink.

Foto: iz arhiva društva

Članice B so dosegle tretje mesto na tekmovanju
v Topolah.

Letošnji zmagovalci in nosilci rekorda na Memorialu Mirana Bogataja, PGD Zalog pri Cerkljah
sednika Toma Peternelja in poveljnika društva
Boštjana Peternelja, ki ni skrival načrtov za
naprej: »V prihodnje bomo tekmovanje še nad

Desetina gasilcev Janezov
Gasilci se lahko pohvalijo z različno nesebično
pomočjo sokrajanom, s priznanji s tekmovanj, v
PGD Sovodenj pa še z desetino gasilcev Janezov. Vodar ena in dve, napadalec ena in dve,
cevar ena in dve, sel, strojnik in desetar, vsem
piše v rojstnem listu ime Janez, čeprav koga
sokrajani kličemo tudi malo drugače. Janez

Želijo si več udeležencev
s Škofjeloškega

Četudi v Sloveniji že poteka pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda, tekmo na
Sovodnju organizirajo neodvisno od tega. Mitja
Pavšič, predsednik domačega društva, je povedal, da se njihova velika zavzetost kaže v tem,
da je na tekmovanju nastopilo kar pet domačih
ekip, tri moške in dve ženski. Organizacija
celotnega tekmovanja je bila v rokah podpred-
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Podobnik iz Mrzlega Vrha je gasilec od leta 1970,
sledita mu Janez More (od 1972) in Janez Frelih
(od 1973), oba s Sovodnja. Kako bo desetina
gasilcev Janezov izrazila svojo posebnost, še
razmišljajo, vsekakor pa mislijo, da jim bo težko
konkurirati, vsaj pri imenih.
Milka Burnik
Foto: arhiv PGD Sovodenj

Pomerile so se štiri ženske in devet moških
ekip. Med dekleti so slavile članice iz Rovt
pred dvema domačima ekipama. Med moškimi
ekipami so tretje mesto osvojili gasilci iz Topol,
drugi so bili člani iz Mednega, prvo mesto pa je
kot že dve leti doslej šlo v roke ekipi Zalog pri
Cerkljah. Fantje so na drugi vaji v finalu dosegli
fantastičen čas – 13 sekund in 95 stotink, kar
je nov rekord na sovodenjskem tekmovanju in
samo sedem stotink sekunde manj, kot znaša
državni rekord. Predsednik PGD Zalog pri
Cerkljah, Miha Škrabar, je povedal, da na
Sovodenj niso prišli v polni postavi: »Že lani
in predlani smo bili najhitrejši, a letos imamo
enega člana poškodovanega. Smo pa vseeno
prišli poskusit – in šlo nam je bistveno bolje,
kot smo pričakovali!« Po osvojitvi najhitrejšega
časa pa je Škrabar ob veselju ekipe le skromno
pripomnil: »Nekaj doda pulz, nekaj izkušnje in
smo tam, kjer smo.«

gradili, da bo še bolj atraktivno, saj iz celotne
Gasilske zveze Škofja Loka ni niti ene ekipe,
ki bi tekmovala v spajanju sesalnega voda.
Upamo, da jih bomo na tak način prepričali
in da se bo opogumila tudi kakšna ekipa s
Škofjeloškega in prišla tekmovat.«
Sami ne sedijo križem rok, pred kratkim so
se udeležili tekmovanja v spajanju sesalnega
voda, ki so ga priredili gasilci iz Topol pri
Mengšu. Udeležili so se ga s tremi ekipami.
»Članice A so dosegle četrto mesto, članice B
tretje in člani B peto mesto. V začetku maja pa
smo se člani B udeležili tekmovanja z motorno
brizgalno, ki ga je organiziralo društvo na
Vrsniku, in dosegli četrto mesto,« je bil uspehov
vesel Peternelj.

Desetina gasilcev Janezov na Sovodnju

Kam junija in julija?
• Do 15. junija: Razstava: Rovtarščina iz Toskane v baru D,
Gorenja vas. Razstavlja Dušan Škrlep.
• 2. junij od 14. do 16. ure: Predstavitev zgodb škofjeloškega
območja kot izhodišča za oblikovanje turističnih produktov
v Domu čebelarjev Brode. Organizira RAS v okviru 13. Tedna
podeželja na Loškem.
• 3. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.
• 4. junij od 16. do 19. ure: Brezplačna delavnica Dobra
higienska in proizvodna praksa (HACCAP) v veliki sejni sobi
UE Škofja Loka. Dodatne informacije in prijave pri Jani Šifrar na
telefonski številki 04/50-60-220. Predava Sonja Čeferin Tomaš.
Organizira RAS.
• 4. junij od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja
in holesterola v prostorih KŠPD (pritličje ZD), Gorenja vas.
Organizira KORK Gorenja vas.
• 6. junij od 10. do 14. ure: Podeželje se predstavlja na Kmetiji
Pri Pustotniku Gorenja vas. Dodatne informacije in prijave na
telefonski številki 04/51-07-310 ali 040/648-323. Organizirata
Kmetija Pri Pustotniku in RAS v okviru 13. Tedna podeželja na
Loškem.
• 7. junij od 9. do 14. ure: Pohod po čebelarski poti mimo Sv.
Urbana. Zbirno mesto Kmetija Pri Jakuc, Srednja vas. Dodatne
informacije in prijave pri Štefanu Ingliču na telefonski številki
031/500-309. Organizira Čebelarsko društvo Blegoš v okviru 13.
Tedna podeželja na Loškem.
• 7. junij ob 15. uri: Osmo srečanje harmonikarjev ljubiteljev
čebelarstva Gorenjske na Kmetiji Pri Jakuc, Srednja vas.
Organizira Čebelarsko društvo Blegoš.
• 10. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.
• 11. junij ob 6. uri: Pohod ob Kolpi od Radencev do Damlja.
Informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski številki
040/377-356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 13. junij od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in
pridelkov na Trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 14. junij ob 10. uri: Gasilska sveta maša v cerkvi sv. Martina v
Poljanah.
• 17. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.
• 19. junij ob 17. uri: Delavnica za otroke: Sprehodimo se z
dinozavri v Kulturnem domu Poljane. Organizira Ženski klub.
• 20. junij ob 6. uri: Ultra pušeljc trail 2015. Organizira TD
Podbrdo v sodelovanju s ŠDMH, AD Železniki, PD Podbrdo in
Rod aragonitnih ježkov Cerkno.
• 20. junij: Planinski izlet na Peco – Kordeževo glavo (2125
m). Pot je lahka in označena, čas hoje je 5–6 ur. Hrana in pijača
iz nahrbtnika. Dodatne informacije in prijave pri Jaki Trčku na
telefonski številki 051/356-566. Organizira PD Gorenja vas.
• 20. junij ob 9. uri: Historial Škofja Loka – festival zgodovine
na Mestnem in Cankarjevem trgu ter na Loškem gradu.
Organizira RAS – Turizem Škofja Loka.
• 20. junij: Ex Tempore Iveta Šubica z razstavo v Kulturnem
centru slikarjev Šubic. Organizira Kulturni center slikarjev Šubic.

• 20. junij ob 20. uri: Gasilska veselica s skupino Pop Design na
Kalarjevem travniku. Organizira PGD Gorenja vas.
• 21. junij ob 17. uri: Gasilska veselica z ansamblom Jureta
Zajca in srečelovom na igrišču PŠ Javorje. Organizira PGD
Javorje.
• 21. junij popoldan: 12. Srečanje harmonikarjev na Slemenih.
Organizira ŠD Slemene.
• 23. junij: Slovesnost ob dnevu državnosti v Poljanah. Ob 19.
uri sveta maša, ob 20. uri kulturni program ob lipi samostojnosti v
parku v Poljanah. Organizira KS Poljane.
• 24. junij: Slovesnost ob dnevu državnosti v Novi Oselici. Ob
19.30 sveta maša za domovino, po njej prireditev z zabavnim
programom. Organizira KS Sovodenj.
• 24. junij: Slovesnost ob dnevu državnosti v Javorjah. Ob 19.
uri sveta maša, po njej krajši kulturni program. Organizira KS
Javorje.
• 24. junij: Slovesnost ob dnevu državnosti v Gorenji vasi. Ob
19. uri sveta maša za domovino, po njej kulturni program na Trgu
Ivana Regna. Organizira KS Gorenja vas.
• 24. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.
• 24. junij: Slovesnost ob dnevu državnosti v Lučinah. Ob
19.30 prireditev s krajšim kulturnim programom v dvorani KS
Lučine. Organizira KUD Zala Lučine.
• 24. junij ob 20. uri: Gasilska veselica z ansamblom Pogum na
Šinkucovem travniku. Organizira PGD Hotavlje.
• 25. junij ob 6. uri: Pohod izpred farne cerkve k poljanskim
podružnicam, ob 8. uri kolesarjenje do njih. Organizira KS
Poljane.
• 25. junij: Kopalni izlet na slovensko morje. Informacije
in prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo
upokojencev za Poljansko dolino.
• 25. junij: Turnir trojk v košarki na igrišču Sovodenj. Dodatne
informacije in prijave do 21. junija pri Urbanu Jezeršku na
telefonski številki 040/590-983. Organizira ŠD Sovodenj.
• 27. junij: Meddruštveno srečanje upokojencev. Informacije
in prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo
upokojencev za Poljansko dolino.
• 27. junij: Balinanje za društva KS Sovodenj ob gasilskem
domu Sovodenj. Organizira PGD Sovodenj.
• 1. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 2. julij: Pohod po gorah nad Bohinjskim jezerom. Informacije
in prijave pri Valentinu Bogataju na telefonski številki 040/377356. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 4. julij ob 20. uri: Gasilska veselica z ansamblom Vagabundi
ob gasilskem domu na Sovodnju. Organizira PGD Sovodenj.
• 8. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu
Škofja Loka. Organizira RAS.
• 11. julij: Društveno srečanje upokojencev. Informacije
in prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo
upokojencev za Poljansko dolino.
• 11. julij ob 20. uri: Gasilska veselica s skupino Ravbarji na
igrišču Trebija. Organizira PGD Trebija.
• 15. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem
trgu Škofja Loka. Organizira RAS.
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Čestitki
in namestnica urednice Tina Dolenc pa je po dveh fantih povila čudovito
deklico Laro. Obema iskreno čestitamo in želimo mnogo lepih in prijetnih
trenutkov v krogu njunih družinic.

Foto: M. P.

Mesec maj je bil tudi za ekipo Podblegaških novic mesec lepih in
prijetnih dogodkov: Kristina Zajc Božič iz Poljan je še enkrat dahnila da
svojemu Robertu na cerkveni poroki, druga članica uredniškega odbora

Zahvala
Foto: A. D.

Zahvaljujem se za hitro posredovanje in pomoč ob nesreči v gozdu
v Gorenji vasi: gasilcem PGD Gorenja vas, reševalni in helikopterski
ekipi ter vsem drugim, ki so pomagali.
Renato Peternelj

Dinozabava v Poljanah
s pravim dinozavrom
V Kulturnem domu
v Poljanah bo 19. junija
ob 17. uri zabava za
otroke, ki jo organizira
Ženski klub iz Poljan.
Otroci si bodo ogledali
krajši predstavitveni
film z meglo in laserskim šovom, na koncu
pa jih bo presenetil še
pravi dinozaver. Dinozaver bo nato otroke
popeljal na zelenico v
centru Poljan, kjer se
bodo odvijale zanimive
delavnice.
Glavni namen prireditve je otrokom
polepšati zaključek
šolskega leta, in sicer
s prihodom dinozavra
in z zanimivimi delavnicami. Vabljeni vsi na
enkratno doživetje – s
potovanjem v čas, ko so na našem planetu vladale največje živali. Dogodek bo brezplačen, pobirali pa bodo prostovoljne prispevke.
K. Z. B.
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PRIREDITVE
ob DNEVU DRŽAVNOSTI v občini Gorenja vas - Poljane
GORENJA VAS - sreda, 24. junija 2015

ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri prireditev s kulturnim programom na Trgu Ivana Regna
(v primeru dežja bo prireditev v OŠ Ivana Tavčarja)
slavnostni govornik poslanec DZ Žan Mahnič

POLJANE - torek, 23. junija 2015

ob 19. uri sveta maša za domovino
ob 20. uri kulturni program s podelitvijo priznanj in kresovanjem
ob lipi samostojnosti v parku sredi Poljan
(v primeru dežja bo prireditev v dvorani kulturnega doma)

četrtek, 25. junija 2015

ob 6. uri pohod izpred farne cerkve v Poljanah
k poljanskim podružnicam
ob 8. uri kolesarjenje k poljanskim podružnicam izpred Gostilne na Vidmu

NOVA OSELICA - sreda, 24. junija 2015

ob 19.30 sveta maša za domovino
po maši prireditev s kulturnim in zabavnim programom
slavnostni govornik župan Milan Čadež

JAVORJE - sreda, 24. junija 2015
ob 19. uri sveta maša za domovino
po maši krajši kulturni program

VLJUDNO VABLJENI!

