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• Pa jih imamo – nove prostore knjižnice!
• Ustanovljen nov zavod za turizem in kulturo  
• 500 pomladi leskovške cerkve 



2

Iz županovega 
dnevnika
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Vsebina

Naslednja številka: 22. septembra 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 8. septembra po elektronski 
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na 

naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska 
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova 

lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 

datumu, ne bo mogoče objaviti! 

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, pred-

loge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste 
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, se še 
posebej zdaj, poleti, prej najavite pri tajnici na 
telefonsko številko 04/51-83-100 in povejte, 
približno koliko časa boste potrebovali, da boste 
dobili termin in vam ne bo treba čakati. Lahko 
se zgodi, da zaradi dopusta ali neodložljivih ob-
veznosti kljub napovedanim uradnim uram ne 
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in 
prosi za razumevanje.                               M. B.

Uvodnik

•  2.  6.  – Z 
RŽV na sestanku 
na Ministrstvu 
za okolje in pro
stor na temo za
ključnih del na 
Borštu in preno
sa upravljanja 
odlagališča Jaz
bec na ARAO.

• 4. 6. – Na Festivalu družin na Visokem, 
ki je v našo dolino privabil res veliko družin 
iz vse države. 

• 7. 6. – Obisk iz MORSa. Dorekli smo 
podrobnosti glede objekta starih delavnic, 
ki bi jih lahko dali v najem našim pod
jetnikom. Izpostavil sem nevzdrževanje 
objekta v zadnjih letih. 

• 8. 6. – Na valeti devetošolcev v Polja
nah.

• 12. 6. – Na sestanku na DRSI glede 
projektov obnove državnih cest v naši 
občini. Večina poteka po planu, edino za 
uvoz Dobje je bila vložena pritožba ob 
izbiri izvajalca in se je pričetek del zavlekel 
v ta mesec. 

• 15. 6. – Na valeti devetošolcev v 
Gorenji vasi. 

• 18. 6. – Na praznovanju 500letnice 
blagoslovitve cerkve svetega Urha v Lesk
ovici. V gosteh smo imeli apostolskega 
nuncija Juliusza Janusza, ki je tudi prijeten 
sogovornik. Zanimivo je tudi to, da mu je 
pred 50 leti duhovniško posvečenje podelil 
Karol Wojtyla – papež Janez Pavel II.

• 20. 6. – Z vodjo vzdrževalnih del na 
ogledu državnih cest, ki bi bile potrebne 
preplastitve. Želje so vedno večje od real
nosti, a se bomo potrudili.

• 22. 6. – Na odprtju nove knjižnice v 
Sokolskem domu. Danes se veselim, ko 
vidim, koliko je obiska vseh generacij.

• 23. 6. – Na praznovanju dneva držav
nosti v Poljanah.

• 27. 6. – Na izlet sem peljal najuspešnejše 
učence, tokrat na Bled, kjer smo se sankali 
in se prepustili užitkom pri adrenalinskih 
skokih.

• 30. 6. – Na slavnostni akademiji ob 
pra z niku Občine Železniki.

• 1. 7. – Na slavnostni akademiji ob 
prazniku Občine Škofja Loka.

Spoštovane bralka, dragi bralci!
Dobro smo že zakoračili v letošnje poletje. 

Za nami je že tretji vročinski val, za mar
sikom zajeten del družinskih počitnic ali težko 
pričakovanega počitka. 

Dnevi so daljši, prijetnejši, če je lepo vreme, 
ugodni za marsikatero aktivnost v naravi – po
hod, kolesarjenje, kopanje v Sori ali kaki drugi 
reki ali potoku, tek, nenazadnje piknik, ob kate
rem uživamo s prijatelji in sorodniki. 

Uživali boste, upam, tudi ob prebiranju člankov 
o lepih in prijetnih dogodkih, ki so se že zgodili, na 
nekatere pa vas bomo v tej številki še povabili – da 
bo tudi vaše poletje pestrejše ter polno užitkov! 

A užitki in drobne radosti niso namen
jeni samo izbranim ali predpisani na recept. So 
odločitev. Čemur pritrjujeta tudi zlatoporočenca 

Kaj ko bi bilo poletje celo leto?
Dolenec, ki v svoji življenjski zgodbi izpostav
ljata, da se želita tudi po 50 letih iz dneva v dan 
imeti dobro in početi stvari, ki so jima všeč. »A 
nikoli na škodo drugega,« dodata. 

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas sporočajo, 
da je pri njih ena od učiteljic svojim učencem 
ob koncu letošnjega leta dala domačo nalogo, 
ki se glasi: »Luštno se imej!«  

Razmišljam – mar ni to namen vsakega sle
hernega dne? 

Namreč, tudi »svoboda ni nič drugega kot 
dobro se imet, spet in spet in spet …«.

Saj ste prepoznali verze?  
Da bi jih znali in zmogli upoštevati skozi po

letje, želim. Pa da bi vmes našli čas tudi za listanje 
poletne izdaje Podblegaških novic. 

Urednica Damjana Peternelj 
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Proračun se z rebalansom zvišuje 
Z rebalansom se proračun za leto 2017 

zvišuje za dobrih 937 tisoč evrov in tako znaša 
skoraj 10 milijonov evrov. Povečanje gre pred
vsem na račun višjega stanja sredstev na računu 
ob koncu preteklega leta, predvideno pa je tudi 
povečanje nekaterih prihodkov. 

Za približno 110 tisoč evrov so se povečali 
prihodki režijskega obrata iz naslova storitev 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter cene omrežnin, za 35 tisoč 
evrov pa prihodki od komunalnih prispevkov. 

Kapitalski prihodki so višji za dobrih 105 
tisoč evrov, transferni prihodki pa za dobrih 
37 tisoč evrov. 

Odhodki so največ znižani na postavkah za 
zimsko službo. 

Za povečanje poplavne varnosti na območju 
Poljan je namenjenih 125.700 evrov več sred
stev, višja je postavka za novo telovadnico v 
Gorenji vasi (125 tisoč evrov), za dvorec Vi
soko (122 tisoč evrov), za sanacijo dodatnega 
odseka ceste proti Javorjam (113 tisoč evrov), 
na postavkah cestnega področja je 154 tisoč 
evrov več, za 122 tisoč evrov so višje postavke 
na področju oskrbe s pitno vodo, 86 tisočakov 
več je namenjenih tudi za področje predšolske 
in šolske vzgoje … Dodani sta tudi dve novi  
postavki. Več o tem na str. 7.  

Ustanovljen zavod,  
ki ga bo vodila Lucija Kavčič 

Občinski svet je sprejel predlog odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina, ki ga občina ustanavlja iz dveh 
razlogov: za upravljanje in trženje Šubičeve hiše 
in dvorca Visoko, ki mu je potrebno določiti 
upravljavca, ter za spodbujanje in razvoj 
turistične ponudbe na vseh področjih. Soglasno 
so za vršilko dolžnosti direktorice potrdili Lucijo 

S 16. seje občinskega sveta

Potrjen rebalans, ustanovljen nov zavod  
za turizem in kulturo
Svetniki so se na zadnji seji pred počitnicami sešli 22. junija. Sejo so zaznamovala 
predvsem poročila – o delu policije, redarjev, Podblegaških novic in javnih za-
vodov ter družb, so pa tudi soglasno potrdili letošnji rebalans proračuna in podprli 
predlog ustanovitve Javnega zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina.

Kavčič iz Žirovskega Vrha, ki mandat nastopa 
v drugi polovici tega leta za polovičen delovni 
čas. Nadaljnje zaposlitve v prihodnjem letu 
so odvisne od pridobitve nepovratnih sredstev 
LASa, ki predvideva objavo novih razpisov, s 
katerimi se bodo odpirala nova delovna mesta na 
razvojnih projektih. Podrobnosti na str. 8. 

Več alkoholiziranih voznikov  
in takih brez vozniške 

Komandir Policijske postaje Škofja Loka 
Sašo Eniko je v poročilu o delu na območju naše 
občine za preteklo leto najprej nanizal podatke 
o tatvinah, stanje na področju prometnih nesreč 
pa je glede na pretekla leta ocenil kot »usodno«. 
Zgodili sta se namreč dve taki prometni nesreči, 
v katerih sta življenje izgubila kolesarja. Zato so 
povečali nadzor v cestnem prometu in ugotovili 
enkrat več voznikov, ki so vozili pod vplivom 
alkohola kot v letu prej. »Že zjutraj so nekateri 
krepko čez mejo,« je tovrstne kršitelje nazorno 
opisal Eniko. Odvzeli so osem vozniških do
voljenj in vozil. Pojasnil je, da kar 16 % nesreč 
povzročijo alkoholizirani vozniki, cilj je ta nivo 
znižati na devet odstotkov. Zabeležili so kar 
nekaj (tudi poklicnih) voznikov, ki so vozili brez 
vozniškega dovoljenja: »Prav neverjetno je, 
kako se skrijejo med druge voznike na cesti.« 

Povedal je še, da si želijo biti bolj prisotni na 
tem območju ter poudaril, da dobro sodelujejo 
tudi z medobčinskim redarstvom, saj so krepko 
znižali prekoračitve hitrosti, želi pa si še več sode
lovanja z občani: »Apeliram na vse, naj kršitelje 
prijavijo.« Več si lahko preberete na str. 10. 

Redarji napisali za 60 tisoč evrov glob   
Letno poročilo medobčinskega inšpektorata 

SU MIRED za lani je podal inšpektor mag. Dean 
Stepančič. Sodelovanje z občino, svetom za pre
ventivo in vzgojo v cestnem prometu in policijo 

je bilo zgledno. Nanizal je kršitve in sankcije in 
razkril, da so na celotnem območju lani izdali za 
670 tisoč evrov glob, na območju naše občine 
nekaj manj kot 60 tisoč, od tega je 2.300 evrov še 
v izterjavi, za 440 evrov je bilo sodnih taks. 

Glede umirjanja hitrosti na cestah je pove
dal, da so predvsem fizične ovire na cestah tiste, 
ki umirjajo, redar ali policist upočasnjujeta 
promet samo, če sta prisotna. Podrobnosti 
predstavljamo na str. 11. 

V Podblegaških  
lani popisali kar 280 strani  

Poročilo o Podblegaških novicah za leto 
2016 so svetniki potrdili soglasno. 

Lani je izšlo 10 številk. Mesečna naklada je 
2400 izvodov. Avtorji so napolnili 280 strani, 
za primerjavo – v 2015 260, v 2014 280, v 
2013 236, v 2012 pa 292 strani. V povprečju je 
bilo objavljenih 54,2 članka na številko, pri eni 
izdaji je sodelovalo 28 avtorjev, v povprečju je 
številka vsebovala 28 strani. Ekipa dela dobro, 
predvsem pa Podblegaške novice ostajajo medij, 
ki bo skrbel za kakovostno vsebinsko obveščanje 
občanov, poleg lokalnih vsebin pa občanom tudi 
v prihodnje ponujal kakovostne izobraževalne, 
strokovne, poljudne in druge vsebine. 

Za konec je delovanje javnih zavodov in 
družb predstavila Nada Dolinar z občinske 
uprave, svetniki pa so sejo sklenili s prometom 
z zemljišči. 

Damjana Peternelj 

OGLAŠEVANJE V KROŽIŠČU 
V GORENJI VASI NI DOVOLJENO  

Ker se na območju krožišča na državni 
cesti v Gorenji vasi v zadnjem času 

pojavljajo posamični primeri oglaševanja 
prireditev, obveščamo, da skladno 
z navodilom pristojnega ministrstva 

obveščanje in oglaševanje v preglednem 
polju državne ceste NI DOVOLJENO.  Vse 
organizatorje prireditev vljudno prosimo, da 

upoštevajo navedeno navodilo.
OU

Z rebalansom se za obnovo ceste v Javorje namenja dodatnih 113 tisoč evrov.

Na otoku sredi krožišča v Gorenji vasi je 
oglaševanje prepovedano.
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Slavnostni govornik je v svojem nago
voru spomnil na dogodke izpred četrt stoletja. 
Poudaril je pomen sprejema Deklaracije o 
neodvisnosti Slovenije, s katero smo Slovenci 
dosegli cilj, o katerem smo sanjali stoletja in 
o katerem številni, od Slovencev številčnejši 
narodi, sanjajo še danes. Sprehodil se je mimo 
pomembnih dogodkov v zgodovini slovenskega 
naroda, ki so državo pripeljali do samostojnosti. 
»Za ohranitev nekega naroda z vsemi atributi, 
ki mu zagotavljajo preživetje, ni pomembnejše 
stvari, kot je lastna država,« je povedal in 
dodal, da je morala upravljavcev države in vseh 
državljanov pogoj za uspešnost države. »Morala 
pa ni podedovana lastnost, morala je predvsem 
privzgojena lastnost.« Po njegovem mnenju so 
za vzgojo odgovorne predvsem šole in moralno 
odgovorne državljane lahko dobimo le z vzgojo 

Dan državnosti v Poljanah

»Ni pomembnejše stvari, kot je država«
23. junija 2017 zvečer je v Poljanah potekala proslava ob praznovanju dneva 
državnosti. Praznovanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval župnik Jože 
Steržaj, nadaljevalo pa v dvorani tamkajšnjega kulturnega doma. Zbrane je 
poleg župana Občine Gorenja vas - Poljane Milana Čadeža nagovoril slavnostni 
govornik prof. dr. Jože Osterc. Krajevna skupnost (KS) Poljane je tudi letos ob 
tej priložnosti podelila priznanja KS. Dogodek je, kot je v navadi, sklenil kres, 
ki so ga na zelenici pred kulturnim domom prižgali skavti.

mladine ter stalnim osveščanjem državljanov o 
pomenu moralnega obnašanja vsak dan in na 
vseh mestih, kjer smo aktivni. »Še tako dobri 
zakoni niso dovolj.« 

V nadaljevanju je predsednik KS Poljane An
ton Debeljak podelil priznanja KS za leto 2017. 
Letos so jih prejeli naslednji nagrajenci: 

• Janez Oblak: za uspešno 40letno delo 
v PGD Poljane ter za izjemen prispevek na 
področju gasilstva v domačem kraju in občini 
Gorenja vas  Poljane,

• Matjaž Mazzini: za dolgoletno prizadevno 
delo na športnem področju ter za pomemben 
prispevek k razvoju športa v Poljanah,

• Smučarski klub Poljane: za uspešno 
10letno delo z mladimi ter velik prispevek na 
področju zimskega športa v domačem kraju in 
občini Gorenja vas  Poljane,

• Krajevna skupnost Poljane – vaški 
odbor Podobeno: za uspešno 10letno delo 
in znaten prispevek na področju družabnega 
življenja v vasi Podobeno in širše. 

Program prireditve je povezovala Jerneja 
Bonča, za glasbeno spremljavo so poskrbeli 
člani orkestra Cantabile in Francetovi orgličarji, 
v kulturnem delu programa pa so sodelovali tudi 
predstavniki Osnovne šole Poljane. 

Kristina Z. Božič

V nedeljo, 25. junija 2017, se je ob 10. 
uri s sveto mašo za domovino v Javorjah 
začela prireditev ob dnevu državnosti, ki jo 
je pripravila Krajevna skupnost (KS) Javorje. 
Po maši, ki jo je daroval župnik Ciril Istenič, 
je sledil krajši kulturni program. V njem je 
nekaj besed krajanom namenil predsednik KS 
Javorje Ciril Alič, osrednji govornik pa je bil 
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije 
Žan Mahnič. Prireditev so s pesmijo popestrili 
Javorski pevci, sledilo ji je prijetno druženje ob 
domačih dobrotah.

Monika Čadež

Proslava ob dnevu 
državnosti v Javorjah

Praznovanje je kot po navadi sklenil kres, ki so ga na zelenici pred kulturnim domom prižgali skavti.
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Letošnji nagrajenci KS Poljane ob dnevu državnosti
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Javorci so se po maši za domovino zadržali še na druženju ob pogostitvi.
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Po sveti maši smo se zbrali na ploščadi pod 
lipami. Pri kulturnem programu so sodelovali: 
župnijski pevski zbor, otroci podružnične šole 
s Sovodnja, recitatorji poezije, ženska pevska 
zasedba Grabljice ter folklorna skupina.

Letošnji slavnostni govornik je bil dr. Jožef 
Magdič, zdravnik in psihiater iz Rakičana 
pri Murski Soboti. Konec osemdesetih let je 
svoje izredno uspešno delovanje v Nemčiji in 
Švici prekinil in se vrnil v Slovenijo, ki jo je 
moral deset let pred tem zaradi pritiska režima 
zapustiti. Želel je sodelovati pri rojevanju sa
mostojne in neodvisne države Slovenije. Zaradi 
številnih odlik je bil izvoljen za poslanca prvega 
sklica državnega zbora in kasneje še za člana 
državnega sveta.

Dan državnosti v Novi Oselici

Slovenci bi morali raznolikost izkoristiti kot izziv
V soboto, 24. junija 2017, smo v Novi Oselici praznovali dan državnosti. 
Slovesnost smo pričeli z daritvijo svete maše v župnijski cerkvi svetega Janeza 
Nepomuka.

Vnaprej pripravljen govor je, kot je sam 
dejal, pustil v avtomobilu in nam spontano 
podal vsebinsko izredno bogat nagovor. Osred
nje sporočilo je bila želja, naj Slovenci svojo 
raznolikost izkoristimo kot izziv, ki nas druži 
in medsebojno bogati, hkrati pa spodbuja k 
spravi narodnega telesa ter enotnosti v naporu 
za skupno dobro.

Občudovali smo njegovo življenjsko 
modrost; konec koncev že zaradi tega, ker 
se je rad odzval vabilu in prišel iz oddaljene 
Murske Sobote ter se po končani slovesnosti tja 
tudi vrnil. Naj nam bo to dejanje v spodbudo, 
da bi radi prihajali na praznovanje slovenske 
državnosti.

Predsednik KS Sovodenj Stanko Bajt

Slavnostni govornik dr. Jožef Magdič (v sredini) ob 
novooseliškem župniku Janezu Cerarju (levo) in 
predsedniku KS Sovodenj Stanku Bajtu (desno)

Spregovorili so o navezanosti na domače 
kraje, o odhajanju od doma in o vračanju nazaj. O 
vzrokih za eno in drugo. Zakaj ob vrnitvi domov 
zaigra srce, zakaj nas mlade vleče v svet in potem, 
ko zaužijemo modrosti sveta, nazaj v rodni kraj?

Slavnostni govornik dr. Bogdan Filipič, ro
jak s Srednjega Brda, ki živi in dela v Ljubljani 
na Institutu Jožef Stefan kot raziskovalec na 
področju računalništva in kot profesor predava 
na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, 
je z zbranimi delil spomine na osamosvojitveno 
vojno in ugotovil, da Slovenci priložnosti po 
njej nismo dobro izkoristili: »Pesti nas po
manjkanje državniške drže, ostajamo notranje 
razdvojeni. Kljub naravnim danostim in umnim 
posameznikom kot narod premalo uspešno 
gospodarimo. Vrednote je preglasil denar.«  
Dodal pa še: »Morda pa je čas, da se bolj za
vemo svojih korenin in vrednot, ki bi bile lahko 
zdravilo za marsikatero od teh tegob.« Priznal 
je, da v rodni Poljanski dolini pogosto obišče 

Dan državnosti v Gorenji vasi

»Zemlja domača ni prazna beseda«
V Gorenji so dan državnosti obeležili na predvečer, 24. junija, s slovesnostjo, ki so jo 
naslovili z besedami rojaka Ivana Tavčarja »Zemlja domača ni prazna beseda«.

starše, sestro in brata. »Kot obiskovalec toliko 
bolj opažam tudi napredek občine in njenih 
krajev na vseh področjih,« je zaključil.   

  
Korenine in veje mojega drevesa 

Drugi del prireditve je ponudil pogovor z 
mag. Jurijem Kumrom, Vresjakovim Jurjem 
s Hotavelj, o njegovi rodoslovni knjigi Ko
renine in veje mojega drevesa. Sogovornik 
je predstavil svojo družino in korenine, tudi 
sorodstvo z Ivanom Tavčarjem, podrobneje pa 
predstavil nekatere zanimive osebnosti med 
njegovimi predniki – ti so v svet odhajali 
predvsem s trebuhom za kruhom, najpogosteje 
v Ameriko, tam ostali ali pa se vračali nazaj in 
si s prisluženim denarjem nakupili zemlje in 
širili kmetije. 

Posebej rad se še vedno spomni tudi misli 
tete France, ki je živela v Ameriki, pa jim je en
krat, ko je prišla na obisk in so jo hecali ‘lahko 
tebi, živiš v Ameriki’, odvrnila: »Ko tudi tu ne 

Svojo rodbino je v pogovoru skozi večer predstavil mag. Jurij Kumer s Hotavelj, ki je aprila izdal 
rodoslovno knjigo Korenine in veje mojega drevesa.

boste mogli več na stranišče brez telefona, pa 
tudi tu ne bo več Amerike.« In to jim je povedala 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja!  

Spregovoril je tudi o tem, da je tudi sam v 
mladosti odšel od doma na šolanje v Maribor 
in študij v Ljubljano, med službovanjem živel 
v Škofji Loki in se po upokojitvi spet vrnil na 
rodne Hotavlje. 

Iztočnice za pogovor so nanizali sodelujoči 
v kulturnem programu: Otroški pevski zbor 
Mavrica OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki je 
letos na regijskem tekmovanju dosegel srebrno 
priznanje, upokojenke Pevske skupine Klas, 
Klara Ažbe na violini ter recitatorki: Minka 
Markelj se je predstavila s svojo pesmijo Po
potnik, Tina Benedičič pa je res številnim obisk
ovalcem Trga Ivana Regna doživeto prenesla 
pesem Janeza Bohinca V rodni kraj. 

Damjana Peternelj

Slavnostni govornik na slovesnosti ob dnevu 
državnosti v Gorenji vasi je bil dr. Bogdan 
Filipič, rojak s Srednjega Brda, ki živi in dela 
v Ljubljani na Institutu Jožef Stefan.
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Na slovesnost se je z izvodom Cvetja v jeseni, 
ki je prav pred 100 leti pričela izhajati v podlistku 
Ljubljanskega zvona, pripeljal sam Ivana Tavčar, 
ki je bil nad videnim navdušen. Enako direktor 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka Matjaž 
Eržen, ki se je veselil največje enote po površini, v 
kateri bodo izposojo gradiva nadgradili z različnimi 
dodatnimi aktivnostmi: »Zato že sedaj gledamo in 
načrtujemo naprej, kako postopoma nove prostore 
napolniti z dejavnostmi, ki bodo združevale infor
macijske, kulturne in družabne prireditve s področja 
kulture in neformalnega izobraževanja. Prostori 
sodobnih knjižnic v večjih, predvsem pa v manjših 
lokalnih okoljih, kjer ni tako pestre ponudbe raznih 
dejavnosti, so zelo pomembna lokalna središča, 
kjer si njihovi prebivalci in obiskovalci izmenjujejo 
informacije, pridobivajo razna znanja ali pa se le 
preprosto srečajo ob kavi, čaju in pogovoru. S 
knjigo v roki ali pa tudi brez nje …« 

Obenem je poudaril, da je sodelovanje z 
občino, ki je za zaključne ureditve in nakup 
opreme namenila dobrih 74 tisoč evrov, vsa 
gradbena in obrtniška dela pa so bila izvedena 
že v predhodnih letih obnove Sokolskega doma, 

Knjižnica v Gorenji vasi – pomembno lokalno središče

Odprli nove prostore v mansardi Sokolskega doma
V Gorenji vasi so s krajšo slovesnostjo 22. junija predali svojemu namenu nove 
prostore gorenjevaške knjižnice. Iz dobrih 70 kvadratnih metrov v kletnih prostorih 
na Blatih so nekaj manj kot 20 tisoč knjižnih enot preselili v modernejše, svetlejše 
in udobnejše prostore na 230 kvadratnih metrih mansarde Sokolskega doma.

izjemno dobro. Sodelujejo v vseh treh enotah, 
tudi v Poljanah in na Sovodnju. Četudi se trend 
naraščanja izposoje in obiska v Knjižnici Ivana 
Tavčarja Škofja Loka ustavlja, v Gorenji vasi 
opažajo vsakoletni 1 do 2odstotni porast. Član 
knjižnice je trenutno vsak četrti občan. 

Zato se je tudi župan Milan Čadež, ki je 
simbolno predal ključ vrat knjižnice v roke 
direktorja Matjaža Eržena, ta pa naprej vodji 
gorenjevaške enote Bernardi Buh, nadejal, da 
bodo ti pro stori združevali ljudi: »Tu računam, 
da bo center družabnega dogajanja v Gorenji 
vasi.« Kar stavba Sokolskega doma, ki je v 
celoti namenjena javnosti, omogoča. 

Na voljo tudi večnamenski prostor in terasa 
V letih 2014 in 2015 je občina s pomočjo 

nepovratnih sredstev izvedla temeljito ener
getsko in statično sanacijo lete, v letu 2016 
pa nadaljevala z zaključnimi gradbenimi in 
inštalacijskimi deli v novih prostorih knjižnice. 
Položili so zaključni tlak in izvedli zaključna 
elektroinstalacijska dela z razsvetljavo. 

V letu 2017 je bila urejena še celotna notranja 

Ste vedeli? 
• Da je knjižnica imela v letu 2011 16.860 enot knjižnega 
in neknjižnega gradiva, čez 20 naslovov revij, knjižnico 
pa je takrat obiskovalo 870 aktivnih članov.
• Da so že v letu 1995 začeli prirejati pravljice za 
otroke, ki se uspešno izvajajo še danes, poleg njih 
pa tudi ustvarjalne delavnice, zato knjižnico zelo 
rade obiščejo skupine iz Vrtca Zala in OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas.

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Krajevna knjižnica Gorenja vas 

* * *
Delovni čas:

Ponedeljek: 11.00–17.00
Torek: 13.00–19.00

Četrtek: 13.00–19.00
Knjižnica je v juliju in avgustu ob ponedeljkih zaprta.

* * *
Tel. št.: 04/510-71-00

E-naslov: gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si

Na dogodek se je pripeljal sam Ivan Tavčar (Janez Pelipenko).

Dogodka so se udeležili številni občani, ki so bili nad novimi prostori navdušeni.
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Pričeli z gradnjo teniškega 
igrišča na Visokem 

Na Visokem so v začetku julija pričeli z 
izgradnjo teniškega igrišča na travi po vzoru 
Tavčarjevega igrišča. Dela v vrednosti 18 tisoč 
evrov potekajo v skladu z zahtevami Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

Odprtje igrišča na travi je predvideno v so-
boto, 26. avgusta, ob 9. uri in sovpada s prazno-
vanjem ob 120-letnici Tavčarjevega teniškega 
igrišča in 30-letnici Tenis kluba Gorenja vas. Od 
10. ure dalje bo potekal celodnevni teniški turnir 
dvojic v belem z lesenimi loparji. Že sedaj lepo 
vabljeni!                                                     OU

Igrišče bodo tenisači z lesenimi loparji 
preizkusili avgusta ob 120-letnici ureditve 
Tavčarjevega igrišča.
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oprema nove knjižnice, ki vključuje tudi sod
obno opremo za izposojo knjig (sistem RFID). 
Poleg knjižnice, kjer so obiskovalcem na voljo 
računalniki z dostopom do interneta, nudijo pa 
tudi storitev tiskanja ter fotokopiranje gradiva, je 
še večnamenski prostor za spremljajoče dejavnosti 
knjižnice, obiskovalci pa bodo lahko uporabljali 
tudi 79 m² veliko teraso v nadstropju knjižnice.

Do tega je dostop za invalide in mamice z vozički 
po novem urejen tudi z dvigalom. Obiskovalcem je 
na voljo enako število enot gradiva kot na Blatih 
(19.700), ki pa bi ga radi v prihodnje povečali na 20 
tisoč enot, kolikor znaša normativ. 

Damjana Peternelj 
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Prihodki 
Za približno 110 tisoč evrov so povečani 

prihodki režijskega obrata iz naslova storitev 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter cen omrežnin, za 35 tisoč ev
rov pa prihodki od komunalnih prispevkov. 

Kapitalski prihodki so povečani za dobrih 
105 tisoč evrov zaradi načrtovanih nekaterih 
dodatnih prodaj oziroma menjav zemljišč 
ter že realizirane prodaje enega občinskega 
stanovanja. 

Transferni prihodki so povečani za dobrih 
37 tisoč evrov, in sicer je dodatno predvidenih 
50.200 evrov od Ministrstva za okolje in pro
stor za sanacijo po poplavah 2014 (za cesto v 
Hotovlji), medtem ko je predviden prihodek 
od Fundacije za šport za izgradnjo zunanjega 
igrišča pri novi telovadnici v Gorenji vasi delno 
znižan, ker se pričakuje, da bo odobreno nižje 
sofinanciranje, kot je bila prijavljena vrednost 
na razpis Fundacije za šport.

Spremembe pri odhodkih 
Odhodki proračuna so z rebalansom spre

menjeni glede na že realizirano in pred videno 
stanje, in sicer so na nekaterih postavkah 
znižani (največ na zimski službi), sredstva iz teh 
postavk v višini 294 tisoč evrov pa so preraz
porejena na druge postavke, na več postavkah 
pa so odhodki povečani. 

Za povečanje poplavne varnosti na območju 
Poljan je namenjenih 125.700 evrov več sred
stev, in sicer glede na planirano izvedbo grad

Rebalans proračuna

Po rebalansu proračun višji za skoraj milijon
Z rebalansom, ki je bil potrjen na junijski seji občinskega sveta, se proračun za 
leto 2017 zvišuje za dobrih 937 tisoč evrov in tako znaša skoraj 10 milijonov 
evrov. Povečanje gre predvsem na račun višjega stanja sredstev na računu ob 
koncu preteklega leta, predvideno pa je tudi povečanje nekaterih prihodkov.

benih del v zadnjem četrtletju leta,  izdelati pa 
je potrebno tudi več  projektne in investicijske 
dokumentacije od prvotno predvidenega. 

Postavka za novo telovadnico v Gorenji vasi 
je povečana za 125 tisoč evrov zaradi pred
videnega večjega obsega del v letu 2017.  

Za dvorec Visoko je predvidenih dodatnih 
122 tisoč evrov, in to za ureditev travnatega 
igrišča za tenis po vzoru Tavčarjevega igrišča, 
za arboristična dela na drevesih v okolici 
dvorca ter nakup oziroma menjave zemljišč 
ob dvorcu z Občino Škofja Loka. 

Za sanacijo dodatnega odseka ceste proti 
Javorjam v dolžini približno 250 metrov se 
namenja dodatnih 113 tisoč evrov.

Dodatna sredstva na postavkah cestnega 
področja znašajo 154 tisoč evrov (za preplas
titve in vzdrževanje, krožno obračališče pri 
OŠ Poljane, sanacijo javne poti Volča–Lom–
Zakobiljek, nakupe in menjave zemljišč na 
lokalnih cestah in javnih poteh itd.).

Za 122 tisoč evrov so povečane  postavke 
na področju oskrbe s pitno vodo, in sicer 
največ (88 tisoč evrov) za dokončanje izvedbe 
potrebnih prevezav in ureditve merilnih mest v 
okviru skupnega projekta Oskrba s pitno vodo 
v porečju Sore, ostala povečanja (34 tisoč ev
rov) pa so za razna vzdrževalna dela na drugih 
občinskih vodovodih.

Več sredstev je namenjenih tudi za področje 
predšolske in šolske vzgoje (86 tisoč evrov), 
sanacijo zgornjega dela Hotovlje oziroma ceste 
Poljane–Bukov Vrh po poplavah (70 tisoč ev
rov) in subvencijo omrežnine za odvajanje in 

čiščenje komunalnih odpadnih voda (60 tisoč 
evrov). 

Dve novi postavki 
Dodani sta tudi dve novi  postavki, in sicer 

Zavod Poljanska dolina, kjer so sredstva name
njena za pokritje stroškov vzpostavitve zavoda 
in stroškov delovanja v drugi polovici leta, ter 
postavka, ki je predvidena za subvencioniranje 
varstva otrok v vrtcu v primeru sprejetja novega 
pravilnika, ki bi določil pogoje, upravičence, 
višino subvencije in postopek za uveljavljanje 
subvencije.

V računu finančnih terjatev in naložb se glede 
na realizacijo povečajo prejeta vračila danih 
posojil za 7.100 evrov (gre za vračilo depozita 
kreditne sheme RAS), v računu financiranja pa 
ni sprememb.

Nada Dolinar

»Brežina bo po končanju del v celoti 
zavarovana z globoko sidranimi mrežami, s 
čimer bomo preprečili nadaljnje plazenje mate
riala,« so pojasnili dela, ki trenutno potekajo na 
območju plazu. Po tem bodo območje še ozele
nili, kjer bo to mogoče. Pogodbena vrednost del 
za te ukrepe je 971.649 evrov.

Dela bodo končana do konca leta, zapora 
s semaforjem pa je predvidena do novembra. 
Zaradi odstranjevanja drevesnih panjev bodo 
tudi krajše, 15minutne popolne zapore ceste. 

Brežina, kjer plazi, je široka približno 70 
metrov in visoka 50 metrov, od prvega premi
kanja terena pa je minilo že več kot 13 let. Plaz 
se je prvič sprožil spomladi leta 2004. Takrat so 
cestišče zavarovali z lovilnim zidom, ki so ga 
kasneje še povišali. Ker se plazenje ni ustavilo, 
so se na Direkciji odločili za zaščito brežine, 
do zdaj pa je sanacija stala že približno 260 
tisoč evrov.

M. B.

Visoko

Do konca leta bo plaz na regionalki saniran
»Do konca letošnjega leta bo dokončno saniran plaz na regionalni cesti nasproti 
dvorca Visoko,« so zatrdili na Direkciji RS za infrastrukturo.

Brežina bo zavarovana z globoko sidranimi mrežami.
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Postavka za novo telovadnico v Gorenji vasi je 
povečana za 125 tisoč evrov zaradi predvide-
nega večjega obsega del v letošnjem letu.
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Po preverjanju statikov ni bilo druge rešitve kot 
rušitev. Rušitvena dela in ureditev območja, kjer sta 
stala hiša in hlev, so bila zaključena v nekaj dneh. 

Da se bodo dela za izgradnjo glampinga v 
dolini Kopačnice lahko pričela, pa mora investi
tor najprej pridobiti koncesijo za rabo termalne 
vode iz vrtine v Kopačnici, za kar si trenutno 
tudi aktivno prizadeva. »Vsi ostali postopki glede 
izvedbe produkta tečejo vzpo redno s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za vse načrtovane objek

Toplice Kopačnica

V pridobivanju koncesije za rabo termalne vode
V začetku julija je lastnik domačije Topličar, podjetje Podkrižnik, izvedel 
rušitvena dela hiše in hleva. Zahtevali so jih na Občini Gorenja vas - Poljane 
zaradi neposredne nevarnosti za uporabnike lokalne ceste in vse obiskovalce 
bazena, ki so svoja motorna vozila in kolesa puščali v bližini omenjenih objektov, 
kjer so se občasno tudi zadrževali.

te,« je pojasnil Iztok Podkrižnik. Pričetek gradnje 
ni odvisen od investitorja, temveč od izdajatelja 
koncesije za rabo termalne vode. »Ko bo prido
bljena, bomo intenzivno pričeli s pridobivanjem 
projektnih pogojev vseh soglasjedajalcev za 
predvideno gradnjo. Nadalje bomo oddali izdelan 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
vse predvidene objekte.« Investitor si je v času 
od nakupa domačije Topličar ter postavitvijo 
prvega glampinga blagovne znamke: CHARM

Hišo in hlev pri Topličarju v Kopačnici so v začetku julija porušili v nekaj dneh.
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INGSLOVENIA na Ljubnem ob Savinji (Herbal 
glampinga Ljubno) nabral kar nekaj izkušenj in 
spoznanj, zaradi katerih bo po njegovem mnenju 
končni produkt v Kopačnici še boljši.

Vodo v bazenu začeli klorirati 
Bazen z brunarico bo do nadaljnjega obratoval 

po ustaljenem urniku. Redni obiskovalci bazena 
so že opazili in občutili, da je vodi dodan klor. 

»Kot je obiskovalcem kopališča v Kopačnici 
že dobro znano, je voda iz toplega vrelca pri 
Topličarju izjemne kakovosti in je že v daljni 
preteklosti veljala za zdravilno zaradi vsebnosti 
žveplenih in drugih zdravilnih snovi, ki zlasti do
brodejno vplivajo na zdravljenje kožnih bolezni. 
Navedene izjemne lastnosti topliške vode so 
čedalje bolj prepoznavne tudi širši okolici, kar 
privablja vedno večje število obisko valcev. Kljub 
stalnemu pretoku vode iz globinskega vrelca je 
potrebno občasno zagotavljati rahlo kloriranje 
vode, da bi zadostili prav vsem izjemno zaostrenim 
standardom kopalne vode, ki jih določajo državni 
predpisi,« je pojasnila direktorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec. Dezinfekcija vode, ki se bo 
izvajala v odvisnosti od vsakokratnih kemijskih 
in mikrobioloških analiz, se sicer poleg rednega 
praznjenja in čiščenja bazena stalno izvaja za 
zagotavljanje tekočega spremljanja kakovosti 
vode, kot je predpisana za bazenska kopališča v 
Republiki Sloveniji. Kot še poudarja Rakovčeva, 
bo s tem še izboljšana že zdaj vrhunska kakovost 
kopalne vode izjemnih lastnosti, ki ji ni primerjave 
niti na medregijski ravni.

Lidija Razložnik

Na občini pričakujejo tudi sistematično 
trženje drugih turističnih potencialov, kot so 
Rupnikova linija in številne naravne danosti 
Poljanske doline, ter obsežne aktivnosti zavoda 
na področju spodbujanja in razvoja turistične 
ponudbe za povečanje obsega turistične panoge 
tudi po merljivih kriterijih (število nočitev, 
širitev ponudbe nastanitvenih dejavnosti in 
razvoj novih turističnih programov in produk
tov, ki bi turistom za daljši čas ponudile kako
vostne možnosti za preživljanje oddiha na tem 
območju). »Pričakujemo, da bo novoustanov
ljenemu zavodu poleg medregij skega povezo
vanja ključno vodilo povezovanje posameznih 
turističnih ponudnikov Poljanske doline s ciljem 
prepoznavanja in postopne realizacije področnih 
potencialov,« so še sporočili.

Skupno sodelovanje in povezovanje 
Lucija Kavčič je v turizmu že od otroštva, od 

ustanovitve TD Žirovski Vrh, ki letos praznuje 
20 let delovanja. Prostovoljne ure, opravljene 

Nov Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina

Skrbel bo za spodbujanje in razvoj turizma na dolini
Ustanovitvi zavoda so zeleno luč prižgali svetniki na junijski seji, ki so na mesto 
vršilke dolžnosti direktorice potrdili Lucijo Kavčič iz Žirovskega Vrha. Uradno 
je bil zavod registriran 10. julija, »ustanovljen pa s ciljem upravljanja in trženja 
Šubičeve hiše in dvorca Visoko«, so pojasnili na občini.

na njihovi paradni prireditvi Praznik žetve so ji, 
priznava, dale znanje in dragocene izkušnje. Kot 
v. d. direktorice, zaposlena za polovičen delovni 
čas, pa se že sooča s prvimi obveznostmi: »Prve 
naloge so ustanovitev zavoda ter kup birokracije. 
Poleg tega pa se že pred sklenitvijo pogodbe 
ukvarjam s pripravo projekta, ki ga bomo, upam, 
uspeli prijaviti na razpis LAS loškega pogorja. Gre 
za sodelovanje med muzeji in kulturnimi centri, ki 
smo ga vzpostavili že v preteklosti, a bi ga sedaj 
radi nadgradili s skupno promocijo in trženjem. 
Vzporedno snujem program zavoda, ki bo zajemal 
naloge za prvo leto delovanja.«

Prepričana je, da je na našem območju že veliko 
narejenega na področju turizma, »a sedaj potrebu
jemo še skupno sodelovanje in povezovanje ter 
seveda trženje. Tu pa vstopi zavod, ki bo združeval 
ponudnike in spodbujal k razvoju novih produk
tov.« Stavi na lepote Poljanske doline, inovativnost 
in prijaznost domačinov, ki so pripravljeni nuditi 
več kot le osnovne storitve. »Izvajali bomo tudi 
različne programe za otroke in mladino, saj je nuj

no, da v svet turizma 
privabimo mlade.«

Pripravljajo nov 
portal Poljanska 
dolina 

V sodelovanju z 
domačo in sosed
njimi občinami bodo 
skušali razviti še kak 
nov produkt ali pa 
nadgraditi obstoječe. 
Tesno sodelovanje 
na področju promocije in trženja še vedno ostaja 
tudi s Turizmom Škofja Loka. Trenutno prip
ravljajo nov portal Poljanska dolina, namenjen 
predstavitvi ponudbe na tem območju. 

»Želim predvsem vzpostaviti zavedanje pos
ameznih ponudnikov, da je pomembno skupno 
nastopanje in povezovanje,« pove o načrtih in 
pričakovanjih,  »zavod vsekakor mora rasti in 
se razvijati do te mere, da bo s svojo dejavnostjo 
finančno pokril vse svoje aktivnosti. V prihod
nje računamo še na kakšno novo zaposlitev, s 
tem pa tudi razširitev dejavnosti.« 

P. N.

Zavod do razpisa za 
direktorja vodi v. d. direk-
torice Lucija Kavčič.
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Dunja Škofic:
• posreduje pobudo prodajalk trgovine 

Mercator v Poljanah, ki želijo, da se jim zag-
otovi mesto za parkiranje v bližini trgovine, 
pred katero je uvedena cona kratkotrajnega 
parkiranja.

Parkirišče pred trgovino Mercator v Poljanah 
ni v lasti občine Gorenja vas – Poljane, pač pa 
je v lasti družbe Mercator d. d., ki je na nave
denem zemljišču izrecno pisno zahtevala uvedbo 
območja kratkotrajnega parkiranja z utemeljit
vijo, da jim je v interesu, da bi imele stranke 
trgovine možnost (časovno omejenega) parkiran
ja v bližini trgovine. Pod enakimi pogoji, ki 
veljajo za modre cone, je omogočeno koriščenje 
teh parkirišč tudi ostalim uporabnikom. Dol
gotrajnemu parkiranju pa so namenjena druga 
parkirišča v centru Poljan (izven modrih con), 
ki od trgovine niso oddaljena. Ker je bila torej 
vzpostavitev modre cone pred trgovino Mercator 
zahteva lastnika zemljišča, predlagamo, da se 
pobuda naslovi neposredno nanj.  

Anton Debeljak: 
• posreduje pisno pobudo krajanov Volče, 

stanujočih ob lokalni cesti od križišča v naselju 
v smeri Javorij, za ureditev pločnikov skozi 
naselje, in hkrati poda tudi pobudo za ureditev 
pločnikov iz Poljan do Volče, glede na to, da bo na 
tem odseku potekala tudi nova pohodna pot.

Pobuda se uvrsti v Načrt razvojnih progra
mov občine ob upoštevanju predhodne izgrad
nje pločnikov proti Hotovlji, ki so v načrt 
razvojnih programov že uvrščeni.

Ciril Alič: 
• izrazi veliko zadovoljstvo krajanov 

ob začetku obnove ceste proti Javorjam in 
posreduje vprašanje glede ustreznosti širine 
vozišča po obnovi. 

Širina voznega pasu je odvisna od funkcije 
ceste, projektne hitrosti ter prometne obreme
nitve posamezne kategorije ceste in jo določa 
Pravilnik o projektiranju cest, ki je bil pri pri
pravi PZI projekta za rekonstrukcijo navedene 
ceste v celoti upoštevan.

Helena Gorjan:
• opozori, da so ob novem otroškem 

igrišču v Gorenji vasi nameščeni premajhni 
koši za smeti oziroma je potrebno zagotoviti 
vsakodnevno praznjenje le-teh.

Pobuda je bila v vmesnem času že ustrezno 
realizirana, na novem igrišču ob obvoznici pa 
bodo v juniju tudi nameščena dodatna igrala ter 
zaključne zasaditve, na osnovi česar bo igrišče 
sklepno predano namenu.

Jurij Krvina:
• vpraša kakšno je stanje projekta gradnje 

S 15. seje občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 15. seji občinskega sveta 6. aprila letos. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 16. seje 22. junija.

telovadnice v Gorenji vasi ter glede spre-
memb zunanje ureditve. 

Po ureditvi gradbišča se je v mesecu juniju 
pričela izgradnja objekta športne dvorane Gore
nja vas, ki v prvem koraku obsega temeljito 
utrditev temeljnih tal, kot je bila predvidena v 
gradbenem dovoljenju ter v PGD in PZI pro
jektu. Ta obsega izgradnjo 46 pilotov do globine 
največ 14 metrov, čemur bo sledila gradnja 
inštalacij v temeljni plošči in sama izgradnja 
temeljne plošče. V vmesnem času je bil izdelana 
tudi sprememba projekta zunanje ureditve, 
vendar le v delu, ki se nanaša na optimizacijo 
dostavnih in dostopnih poti in poenotenje nivoja 
platoja ploščadi pred obstoječim vhodom v šolo 
in platoja predvidenih novih športnih površin in 
parkirišč. Novelirano zasnovo zunanje ureditve 
posredujemo v prilogi.

Lucija Kavčič: 
• vpraša, kje se lahko vozijo motokrosisti 

ali vozniki štirikolesnikov. 
S spremembo Zakona o ohranjanju narave, ki 

velja od 8. julija 2014 dalje, je prenehala veljati 
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem 
okolju iz leta 1995, saj to področje po novem 
ureja neposredno navedeni zakon. Ta določa, da 
je v naravnem okolju vožnja za motorna vozila, in 

sicer tudi za štirikolesnike in druga podobna vozi
la, ki niso namenjena vožnji po cestah, omejena 
le na prometno infrastrukturo, torej na javne ceste 
in na nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za 
javni cestni promet ter na gozdne ceste. Izjema 
je ustavljanje in parkiranje v 5metrskem pasu 
ob cestah, če je to v skladu s predpisi, ki urejajo 
cestni promet, in če temu ne nasprotuje lastnik 
zemljišča. Izjema je tudi parkiranje v okviru javnih 
prireditev ob pogoju pridobitve predhodnega 
soglasja upravne enote ter službene in podobne 
vožnje, vendar le, če dostop ni mogoč po javnih 
cestah. Novost je tudi v tem, da morajo biti 
vozila na motorni pogon brez registrske tablice, 
ki niso namenjena vožnji po cestah (motorne sani, 
štirikolesniki, motorna kolesa in druga vozila), z 
namenom omogočanja opravljanja učinkovitega 
nadzora nad vožnjo z vozili na motorni pogon v 
naravnem okolju, označena na način, ki omogoča 
identifikacijo vozila, in vpisana v evidenco vozil 
na motorni pogon. Ta zahteva je začela veljati od 
1. januarja 2017.

Stanko Bajt: 
• vpraša, kdo je odgovoren za odstranitev 

povoženih živali na cestah. 
Za odvoz povoženih živali je pristojna 

veterinarska higienska služba (VHS), ki deluje 
pri Veterinarski upravi RS in ima organizirano 
tudi posebno dežurno službo, občani pa lahko 
pokličejo tudi center za obveščanje – 112 ali 
pristojnega upravljavca ceste.

Župan Milan ČADEŽ

Na osnovi predhodno izdelanega projekta za 
izvedbo del (PZI) je bil na Občini Gorenja vas - Pol-
jane v prvih dneh julija podpisan sporazum o sofi-
nanciranju prve in tretje faze ureditve regionalne 
ceste Gorenja vas–Ljubljanica, ki smo ga pred tem 
uskladili z Ministrstvom za infrastrukturo. 

Podpisan sporazum je podlaga za objavo 
razpisa za izvajalca del. Sporazum vključuje rekon-
strukcijo in izgradnjo pločnikov od Gorenje vasi do 

Dolenje Dobrave v dolžini 400 metrov (prva faza) 
ter istovrstno ureditev tretje faze od križišča za 
Dobravšce do vrtca na Dobravi v dolžini dobrih 250 
metrov. Druga faza se bo nadaljevala, ko bodo pri-
dobljena vsa potrebna soglasja. Skupna vrednost 
ocenjenih del znaša 1,4 milijona evrov, pri čemer 
pričakujemo, da bo javno naročilo za izvedbo del 
objavljeno še pred koncem letošnjega poletja. 

Občinska uprava

Podpisan sporazum o sofinanciranju rekonstrukcijskih del 
na cesti Gorenja vas–Todraž (1. del)

Po podpisu sporazuma naj bi izbrali izvajalca, ki bo v sklopu prve faze obnovil 400-metrski 
odsek od križišča za Blata do začetka Dolenje Dobrave.
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Škofjeloški policisti ob analizi kaznivih 
dejanj v lanskem letu, ki so jih velik del 
tudi preiskali, opozarjajo na problem slabe
ga samozaščitnega varovanja premoženja 
oškodovancev kot tudi tistih, ki so v podjetjih 
zadolženi za izvajanje te naloge. »Še vedno se 
dogaja, da se storilcem kaznivih dejanj skoraj 
v ničemer ni treba potruditi, da pridejo do 
predmeta, ki ga odtujijo,« so zapisali v letnem 
poročilu ter dodali, da storilci pogosto prihajajo 
z območij, ki jih pokrivajo druge policijske 
postaje. »Čeprav je delež storilcev iz občine 
Gorenja vas  Poljane majhen, ga ne gre zane
mariti,« še navajajo. 

Premoženje zaščitite tudi sami
V povezavi s tem Matjaž Hudobivnik, 

pomočnik komandirja škofjeloške policijske 
postaje, pojasnjuje, da si storilci pogosto ogleda
jo objekt, preden izvedejo kaznivo dejanje. 
Vozijo se po vasi, pridejo k potencialnim žrtvam, 
večinoma starejšim, in jim poskušajo prodati 
različne predmete ali usluge. »Pomembno je, da 
si občani zapomnijo čim več podatkov o nepoz
nanih osebah, ki pridejo k njim, ali jih vidijo, ko 
se vozijo po vaseh (opis oseb, znamka, barva in 
registrska številka vozila),« pove.  

»Smiselno je zaklepati stanovanjske hiše, 
vozila, v katerih tudi ne puščajte vrednejših pred
metov, sosedje naj praznijo poštne nabiralnike, 
ko ste na dopustu, prosite jih, naj v času vaše 
odsotnosti ‘popazijo’ vašo hišo,« svetuje Hu
dobivnik ter na podlagi dveh tatvin v preteklem 
mesecu svetuje, da koles ne montirate na avto
mobile že večer pred odhodom na dopust.

Delo policije na območju naše občine v letu 2016

Varnostne razmere v občini so dobre
Policija je na ozemlju naše občine v letu 2016 obravnavala 63 kaznivih dejanj, 
skoraj tri četrtine od tega je bilo tatvin. V povezavi z javnim redom in mirom 
je obravnavala 14 kršitev, na področju prometne varnosti pa je bila največja 
težava neupoštevanje omejitve hitrosti in tudi vožnja pod vplivom alkohola, 
najpogostejši razlog za prometne nesreče, v katerih sta lani na naših cestah 
umrla dva kolesarja, pa neprilagojena hitrost.

Podjetja pa naj namestijo alarmne naprave 
oziroma redno preverjajo, ali brezhibno deluje
jo, smiselna je tudi namestitev videonadzornega 
sistema na objekte. 

S tatvinami za 20 tisoč evrov škode 
V petih vlomih v gostinske lokale, bencinski 

servis v Gorenji vasi, trgovini na Hotavljah in 
na Sovodnju so storilci odnesli največ cigaret, 
gotovine in alkoholnih pijač, pri vlomu v 
gorenjevaško cerkev so poleg gotovine ukradli 
nekaj cerkvenih predmetov. Policisti so obrav
navali še vlom ter poskus vloma v stanovanjsko 
hišo, dve veliki tatvini iz lokalnih podjetij ter 
eno iz Zbirnega centra v Todražu. Skupna 
škoda iz naslova velikih tatvin znaša približno 
20 tisoč evrov.

Zaznanih kršitev na področju javnega reda 
in miru je bilo lani 14, od tega pet izzivanj 
oziroma spodbujanj k pretepu, štirikrat so 
policisti posredovali zaradi nasilja v družini, 
dvakrat pa zaradi vpitja, prepiranja oziroma 
nedostojnega vedenja. 

Varnost v cestnem prometu
Lani se je na območju občine Gorenja vas  

Poljane zgodilo 32 prometnih nesreč, leto prej 
25. V primerjavi z letom 2015 so ujeli več kot 
pol manj prehitrih voznikov, dvakrat več pa 
voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. 
Voznikom, razen trem, so začasno odvzeli 
vozniško dovoljenje – to pomeni, da je preizkus 
alkoholiziranosti pokazal med 0,24 do 0,52 
miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, 
dobili so od 4 do 16 kazenskih točk ter plačilni 
nalog od 300 do 900 evrov.

 Kazniva dejanja (KD) 
po vrsti kriminalitete 2015 2016
KD zoper premoženje 40 49
KD zoper gospodarstvo 31 6
KD zoper zakonsko zvezo, družino … 7 1
KD zoper življenje in telo 2 3
KD zoper človekovo zdravje 0 1
ostalo 10 3

Kazniva dejanja s področja 
premoženjske kriminalitete 2015 2016
tatvina 13 25
velika tatvina 18 21
poškodovanje tuje stvari 3 0
goljufija 3 1
zatajitev 1 2

Vzroki za prometne nesreče 2015 2016
nepravilna stran/smer vožnje 10 9
neupoštevanje pravil o prednosti 1 2
neprilagojena hitrost 3 14
premik z vozilom 3 2
neustrezna varnostna razdalja 1 1
nepravilnost pešca 0 0
nepravilno prehitevanje 1 3
ostalo 4 1

Najpogostejše kršitve 
predpisov in varnosti 
cestnega prometa 2015 2016
hitrost 114 45
neuporaba varnostnih pasov 25 18
vožnja pod vplivom alkohola 14 29
rdeča luč 0 2
nepravilnost pešca 0 1

»Neprilagojena hitrost je še vedno eden 
izmed najpogostejših vzrokov za prometne 
nesreče. Te se pogosto dogajajo na odsekih cest, 
kjer policisti in občinska redarstva ne morejo 
meriti hitrosti. Na teh odsekih so policisti 
pogosteje prisotni. Policisti prioritetno merijo 
hitrost na državnih cestah, na tistih, ki so v up
ravljanju občin, to nalogo opravljajo občinska 
redarstva. Tako da lahko tudi temu delno 
pripisujemo zmanjšanje ugotovljenih kršitev 
policije,« je pojasnil Hudobivnik. Iz poročila 
redarske službe, ki ga prav tako objavljamo 
v tej številki Podblegaških novic, je razvidno, 
da je prevelika hitrost kar pogosta težava na 
naših cestah.

Obenem opozarjajo tudi na najranljivejše 
skupine udeležencev v prometu, med njimi na 
kolesarje. Lani sta bili med kolesarji na dolini 
dve smrtni žrtvi. Več o večji varnosti kolesarjev 
v prometu pa v članku na naslednji strani. 

Milka Bizovičar

Policijska pisarna ima v naši občini prostore v stavbi Sokolskega doma.

Varnostne razmere v občini so bile lani dobre in 
niso bistveno odstopale od preteklih let. Veliko je 
bilo narejeno za izboljšanje, med drugim so na 
vseh varnih poteh do gorenjevaške, poljanske, 
lučinske, javorske in sovodenjske šole ponovno 
narisali in obnovili prometne znake »otroci na 
cesti« in na novo narisali prehode za pešce v 
okolici vseh šol.
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Matjaž Hudobivnik, pomočnik komandirja 
škofjeloške policijske postaje, opozarja kole
sarje, da morajo sami dobro poskrbeti za svojo 
varnost: »Voziti morajo po pravilni strani ceste, 
v smeri vožnje, in ne preblizu roba vozišča. Prav 
tako ne smejo voziti pod vplivom alkohola, 
upoštevati morajo pravila o prednosti, pred 
spremembo smeri se morajo prepričati, ali je 
varno. Hitrost naj prilagodijo svojim sposob
nostim in cesti, še posebej na odsekih cest z 
večjim naklonom.« 

Za otroke kolesarje veljajo prav posebna pravi
la. »Otrok do 6. leta sme voziti kolo le na pešpoti 
ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne 
osebe pa tudi v območju umirjenega prometa. 
Samostojno lahko kolesari šele, ko je star osem 

Najbolj ogroženi udeleženci v prometu

Za večjo varnost kolesarjev
V lanskem letu sta se na območju naše občine zgodili dve nesreči, v katerih sta 
umrla kolesarja. S porastom priljubljenosti tega športa je kolesarjev na naših 
cestah čedalje več. Udeleženci v prometu se morajo zavedati, da so kolesarji 
poleg peščev in motoristov najbolj ogrožena skupina.

let in ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico. 
Otrok do 14. leta brez kolesarskega izpita sme 
voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu pol
noletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih 
razmer spremlja največ dva otroka. Kolesar, mlajši 
od 14 let, mora med vožnjo pravilno uporabljati 
tudi kolesarsko čelado, enako tudi otrok, ki se na 
kolesu vozi kot potnik.«

Sogovornik na previdnost posebej opozarja 
tudi starejše. »Ti so pogosto premalo pozorni na 
vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo 
in počasneje ustrezno reagirajo. Zato naj bodo 
odgovorni in naj upoštevajo svoje sposobnosti, 
izogibajo naj se vožnji ponoči in po cestah, ki 
omogočajo hitrejšo vožnjo. Predvsem pa naj se 
izogibajo cest, kjer ni kolesarskih stez.«

Odgovorni naj bodo tudi šoferji
Druge udeležence v prometu Hudobivnik 

poziva k strpnosti; posebno tam, kjer prometna 
signalizacija opozarja na prisotnost kolesarjev, 
naj prilagodijo hitrost. Upoštevajo naj pravila 
o prednosti, prehitevajo pa na primerni bočni 
razdalji. »Res je, da naletimo včasih na skupino 
kolesarjev, ki ne vozijo skladno s prometnimi 
predpisi – vozijo v skupini in povzročajo nestrp
nost med vozniki. V teh primerih, ko vidimo, da 
kljub opozorilu (z uporabo zvočnih signalov) 
tega ne upoštevajo, ohranimo mirno kri in jih 
prehitimo na primernem mestu,« svetuje sogo
vornik in na vprašanje o tem, kako varno je 
kolesarju trobiti, pravi, da v primerih, ko tega ne 
pričakuje, lahko napravi nepravilen gib in lahko 
pade po vozišču ali pa zapelje pred vozilo. »V 
nekaterih primerih pa kolesar vozniku odvrne 
z neprijetno gesto (pokaže sredinec na roki),« 
je naravnost povedal Hudobivnik.

Milka Bizovičar

Iz Sumiredovega letnega poročila za lansko 
leto izhaja, da so inšpektorji prejeli 17 prijav 
občanov o različnih kršitvah, preostale so zaznali 
sami. Kot je pojasnil Dean Stepančič, vodja 
medobčinskega redarstva, so med letom skupaj z 
občinskim režijskim obratom izvedli več skupnih 
akcij, v katerih so preverjali ravnanje občanov s 
komunalnimi odpadki. Izkazalo se je, da nekateri 
nimajo zabojnikov za odpadke, ugotovili so ne
pravilnosti pri odlaganju odpadkov in odpadnih 
vod. Med rednimi mesečnimi nadzori cest, kjer 
so preverjali tudi prevoznost, pa so med drugim 
kršitelje opozorili na nedovoljene posege v cestni 
svet in oviranje preglednosti cest.

Dean Stepančič na podlagi odkritih kršitev opo
zarja na »vestno ločevanje komunalnih odpadkov, 
da je komunalne odpadke prepovedano odlagati v 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo v letu 2016

Radarji so v povprečju ujeli skoraj dva voznika na dan
V lanskem letu sta medobčinski inšpektorat in redarstvo Sumired v naši občini 
uvedla 36 inšpekcijskih postopkov (namenjenih odpravi nepravilnosti) in 10 
prekrškovnih postopkov (v katerih se izreka globa). Redarji so izdali 676 plačilnih 
nalogov, skupaj so izrekli za približno 60.500 evrov glob.

naravi in ob zabojnikih 
na ekoloških otokih. 
Paziti je treba, da žive 
meje, grmičevje, dreve
sa na zemljiščih ne ovi
rajo, ogrožajo ali kako 
drugače zmanjšujejo 
preglednosti na cestah, 
križiščih in uvozih. Za 
vsa dejanja, ki jih izva
jajo v varovalnem pasu 
cest, pa je prej treba pri
dobiti ustrezna soglasja 
pristojnih upravljavcev 
cest«. 

V naši občini so 
inšpektorji lani za omen

jene kršitve uvedli 10 prekrškovnih postopkov. 
Podrobnejših podatkov, na kaj se nanašajo, nismo 
dobili. Iz skupnega poročila za vse občine, kjer 
inšpektorat deluje (Vrhnika, Brezovica, Dobrova 
 Polhov Gradec, Gorenja vas  Poljane, Žiri, 
Borovnica, Log  Dragomer in Horjul), lahko 
razberemo, da so skupaj izdali 36 glob zaradi 
prekrškov na področju nedovoljenega ravnanja s 
komunalnimi odpadki, 10 pa zaradi poseganja na 
cesto oziroma varovalni pas ceste. 

Nov merilnik hitrosti na kritičnih mestih 
Posebej aktivni pa so bili lani občinski 

redarji. Skupaj so izvedli 694 ukrepov, večino 
zaradi prehitre vožnje. Iz tega naslova so izdali 
641 plačilnih nalogov, torej v povprečju skoraj 
dvema prehitrima voznikoma na dan, 359 jih 

je vozilo tako hitro, da so dobili tudi kazenske 
točke. Zaradi nepravilnega parkiranja so redarji 
izdali 35 plačilnih nalogov, začeli so tudi šest 
postopkov zoper lastnike zapuščenih vozil. 

Za sodno varstvo je bilo podanih 46 zahtev. Za 
to zaprosijo kršitelji, ki se ne strinjajo z odločitvijo 
redarja oziroma s plačilnim nalogom. 

»Ugotavljamo, da je vedno manj nepravilno 
parkiranih vozil. Občani so se navadili, da na 
območju kratkotrajnega parkiranja na vidnem 
mestu označijo čas prihoda in da po poteku do
voljenega časa vozilo tudi umaknejo,« je povedal 
Stepančič, ki ugotavlja, da so vozniki čedalje bolj 
pozorni tudi na hitrost. »Občinski redarji izvajajo 
meritev hitrosti motornih vozil na že vsem znanih 
lokacijah, kot so: Srednja vas–Poljane, Hotavlje, 
Trebija, Podgora,« je spomnil vodja redarstva, kje 
parkirajo službeni fiat pando z vgrajenim radarjem. 
Na istih mestih od začetka julija stoji tudi nov 
merilnik hitrosti, ki pa je nameščen na trinožnem 
stojalu, tako da ga bodo lahko postavili tudi na 
lokacijah, kjer ni prostora za parkiranje pande. 
»Predvsem pa v centrih naselij, v neposredni bližini 
šol, vrtcev, cerkva ter tam, kjer je povečano število 
pešcev in kolesarjev,« je opozoril Stepančič.

 
Globe v občinski proračun

Iz letnega poročila Sumireda izhaja, da je bilo 
na območju naše občine lani plačanih za 58.220 
evrov glob, kršitelji pa niso poravnali izrečenih 
glob v višini 2.354 evrov. »Vse globe, ki jih 
izreče skupna občinska uprava medobčinskega 
inšpektorata in redarstva, so prihodki občin 
ustanoviteljic, in sicer glede na krajevno pri
stojnost storitve prekrška,« je Stepančič pojasnil, 
kam se stekajo tako zbrana sredstva. Občina 
je sicer za delovanje inšpektorata v letu 2016 
zagotovila 51.446 evrov sredstev.

Milka Bizovičar

Redarji na območju naše občine vse redkeje izdajajo takšna obvestila, 
saj je nepravilno parkiranih vozil vedno manj.
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Bojijo se predvsem za otroke, ki jih lahko 
pes močno prestraši ali poškoduje. Obenem so 
izpostavili tudi problem pasjih iztrebkov na 
javnih površinah in na travnikih.

Na gorenjevaški občini je sogovornica, direktori
ca občinske uprave Elizabeta Rakovec, povedala, 
da se večina lastnikov psov obnaša odgovorno, a da 
je »problematika tudi z vidika občine precej pereča, 
saj je vse preveč neodgovornih lastnikov psov, ki 
se ne zavedajo, kakšne dolžnosti imajo, njihovi 
psi pa z iztrebki brezvestno onesnažujejo okolico 
in tujo lastnino. Zato smo se, kar se nadzora tiče, 
že povezali z medobčinskim inšpektoratom, ki je 
zagotovil intenzivno sodelovanje pri nadziranju 
navedenih prekrškov«.

O težavah s psi

Lastniki naj se obnašajo odgovorno! 
Ker se nekateri občani srečujejo z nadležnimi in včasih napadalnimi psi (kar 
sicer na srečo ni ravno pravilo, ampak bolj izjema), ki zaidejo na cesto in za 
katere kljub opozorilom lastniki ne poskrbijo, pač pa odgovorijo v znanem slogu 
»saj ne bo nič naredil«, so se na uredništvo obrnili s prošnjo, naj poizvemo, 
kako se da težavo rešiti.

Odgovornost 
lastnikom psov  
zapoveduje tudi 
občinski odlok 

V Odloku o javnem 
redu in miru v Občini 
Gorenja vas  Poljane 
je od leta 2011 določilo, 
ki predpisuje, da je 
prepovedano puščati 
psa neprivezanega na 
vrvico, popadljivega 
psa brez nagobčnika 
oziroma imeti psa, ki s 
svojim lajanjem preti
rano moti in vznemirja 
okolico, ter opuščati 
opozorila »HUD PES«, 
če je pri hiši nevaren 
pes. Prav tako je pre
povedano voditi pse in 

druge domače živali po zelenicah, parkih in drugih 
javnih površinah brez ustreznega pripomočka za 
odstranjevanje njihovih iztrebkov, puščati iztrebke 
domačih živali na javnih površinah ali drugih 
mestih, voditi živali, razen službenih psov in psov 
vodičev slepih, v vozila javnega prometa, trgovske 
lokale in druge javne lokale, tržnice, otroška igrišča, 
javna kopališča in na pokopališča, razen v primerih, 
ko je to izrecno dovoljeno. Kršitve po prijavi obrav
nava in sankcionira medobčinski inšpektorat.

O napadalnih psih obvestimo policijo 
Po besedah Mateja Demšarja, direktorja 

Območnega urada Kranj pri Upravi RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je v prime

ru, da nekoga ogrožajo napadalni psi, najbolje o 
tem obvestiti policijo, ki ima po Zakonu o zaščiti 
živali pooblastila za ustrezno ukrepanje. Če 
nekoga pes ugrizne, je iz preventivnih razlogov  
treba obiskati zdravnika, ki poškodovanca napoti v 
antirabično ambulanto. Psa je treba opazovati v eni 
izmed veterinarskih ambulant zaradi izključitve 
morebitne obolelosti za steklino. Uprava ima z 
zdravniki in policijo dogovorjen protokol o med
sebojnem obveščanju o takih incidentih. 

Če pes napade človeka, je nevaren 
Pes, ki bi z napadom povzročil poškodbo 

človeka, se proglasi za nevarnega psa. Zanj 
je od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil 
proglašen za nevarnega, potrebno zagotoviti 
strožje pogoje držanja. Skrbniki nevarnih psov 
morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega 
izmed naslednjih načinov:

• da so psi na povodcu in opremljeni z 
nagobčnikom,

• da so zaprti v pesjaku ali objektu,
• da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko 

najmanj 1,8 metra, ki je na vhodu označen z 
opozorilnim znakom.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v 
vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. 

Odgovornost za pasji napad je vedno na 
strani lastnika, razen v primeru, ko je pes ustre
z no ograjen in je prostor označen z opozorilom 
o nevarnem psu. 

Glede pasjih iztrebkov, ki se nahajajo na javnih 
površinah in zasebnih travnikih, je Demšar povedal, 
»da prestavljajo resno nevarnost za zdravje živine in 
ljudi. Prek njih se lahko prenašajo številne zoonoze 
in parazitoze. Človeku je še posebej nevarna pasja 
trakulja, ki lahko povzroči tudi ciste v možganih, 
kar lahko vodi do resnih zapletov«.

Če imajo lastniki psov težave s svojim ljub
ljenčkom, je smiselno razmisliti tudi o obisku 
šole za pse, kjer strokovnjaki s pravimi nasveti 
lastnike naučijo pravilnega ravnanja s psom ter 
opravijo morebitno šolanje, ki psa socializira.

Jure Ferlan

GHD Lučine tudi letos vabi na atraktivno dirko, 
in sicer v soboto, 12. avgusta, na ogled treninga, 
v nedeljo, 13. avgusta, pa na tekmo. A letos orga-
nizatorji uvajajo novost, ki bo mednarodno dirko, 
avtomobile in voznike iz več evropskih držav še 
bolj približala gledalcem in lokalni skupnosti.

Že v petek, 11. avgusta, po tehničnih pregledih, 
se bo odvila prava povorka vseh nastopajočih 
voznikov in vozil. Ti se bodo v koloni odpravili 
iz boksov skozi Gorenjo vas, kjer se bodo za 
kratek čas ustavili pred občinsko stavbo. Sledil bo 
spremljevalni program, vsi gledalci pa si bodo imeli 
priložnost pobliže ogledati avtomobile, se pogovo-
riti z vozniki, posneti kakšno fotografijo …

GHD Lučine v letu 2017 uvaja še eno novost. 
Pred dirko, med njo in po njej boste dogodek lahko 
spremljali tudi na Šport TV. 

P. N.

GHD Lučine letos 12. in 13. avgusta
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Na prvem srečanju smo se predstavili in si 
izmenjali nekaj svojih izkušenj, povedali smo 
si, kaj pričakujemo od petih srečanj, in naredili 
okviren načrt. Vsak je povedal o svojih izkušnjah 
in svoje najboljše recepte, ki hitro pomagajo pri 
določenih boleznih. Izvedeli smo, da črna redkev 
– drobno narezana, prelita z medom – da čudovit 
sok, ki v enem ali dveh dneh pozdravi kašelj. 
Bela omela, nekaj tednov namočena v žganje, 
pomaga pri menskih težavah, pri oblivanju. S 
slamnikom si pozdravimo vse začetke prehladov 
in grip. Takoj ko začutimo v grlu bolečino, grgra
mo slamnikovo tikturo. Z ognjičem si zdravimo 
otekline, rane, opekline, deluje protivnetno pri 
raznih vnetjih kože, uničuje bakterije in glivice. 
Z ognjičevim čajem si umivamo mozolje, popol
noma pa lahko nadomesti delovanje arnike. Za 
glog so zeliščarji vedeli povedati, da uravnava 
nizek ali povišan krvni tlak ter je nasploh zelo 
dobro zdravilo za bolnike s srčnimi težavami. 

Od izdelave mil … 
Ob zaključku prve delavnice smo se dogovo

rili za datume in vsebino naslednjih delavnic. 
Marinka je pripravila vse pripomočke in mate
rial za izdelavo mil, pokazala, kako so videti 
polstena mila, in prinesla različne primere mil 
z mnogimi zanimivimi zelišči. Delavnico je vo
dila počasi, da si je vsak lahko zapisal postopek 
izdelave. Veliko stvari je pomembnih, predvsem 
pa varnost, kajti dela se z lužnim kamnom, 
za kar je potrebno obnoviti kemijsko znanje. 
Milo lahko izdelamo iz živalske ali rastlinke 
maščobe, dodamo lužni kamen, čaj, mleko ali 
vodo in dodamo zelišča. Za tiste, ki ste milo 
že delali, dodajam recept za sivkino milo: 400 

Zeliščarski krožek

Uspešno deluje, delavnice spet septembra
Pozno spomladi je Jaka Šubic dal prek Ljudske univerze iz Škofje Loke pobudo, 
da bi imeli v Poljanski dolini študijski krožek, kjer bi obravnavali zelišča, 
izdelali kreme, mila in se srečevali ljubitelji zelišč ter si izmenjali izkušnje. Ni 
bilo potrebnih prav veliko razgovorov in prepričevanja, že smo pričeli s srečanji 
na domačiji pri Bohinčevih.

g olivnega olja, 100 g kokosovega olja, 68,7 g 
lužnega kamna, 175 g hladne destilirane vode, 
10 ml eteričnega olja sivke. Če hočemo imeti 
vijolično barvo, jo kupimo v posebnih trgovi
nah z materialom za izdelavo mil in krem ali 
na internetu. Kdor še ni delal sam, je bolje, da 
obišče eno od delavnic, kjer si bo zapisal celoten 
postopek. Pomembna je teža določenih sestavin, 
še bolj, kam se določena tekočina zlije, kakšna 
je temperatura posameznih sestavin ...  

… do izdelave krem … 
Delavnico izelave krem je vodila Zorka. 

Recept za kreme je potrebno prav tako pre

Učiteljica Helena Gorjan (prva z leve) je udeleženkam zeliščarskega krožka  predstavila vse 
rastline, za katere skrbijo učenci zeliščarskega krožka na OŠ Ivana Tavčarja.

izkusiti pod vodstvom nekoga, ki ima na tem 
področju že izkušnje. Krema je učinkovita glede 
na to, katero rastlino smo namočili v macerat. 
Ognjičeva krema je za rane, otekline, odrgnine, 
bezgova krepi vezivno tkivo, gabezova je za vse 
boleče dele, zvine, otekline, zlome, smrekova 
za lajšanje revmatičnih težav. 

Na Makov’cah nabirali čaj 
Na delavnicah smo se pogostili z domačim 

čajem in pečenimi dobrotami udeleženk. Za 
naslednjo delavnico smo pogledali na koledar, 
kajti zelo je pomebno, kdaj se nabirajo zelišča. 
Na dan za cvet smo se odpravili v Makov’ce, 
kjer je zares ogromno zdravilnih rastlin. Tudi 
arniko so nekatere nabiralke dale v košarico. Ob 
spoznavanju rastlin smo jih nabrale kar nekaj in 
doma bo pripravljena odlična mešanica čaja za 
razvajanje. Ni boljšega kakor malce z medom 
oslajen doma pripravljen čaj. Skuha se tako, 
da dva litra vrele vode odstranimo s plošče in 
vanjo vsujemo pol pesti čaja in pokrito pustimo 
sedem minut. V ne prevročo vsebino dodamo 
med in že se lahko s skodelico čaja v roki 
crkljamo sredi zime ali poletja. Ob zaključku 
nabiranja nas je na svoj vrt povabila še Stanka 
in ogledali smo si ogromno lepo urejenih 
gredic z različnimi rastlinami. Na naslednjem 
srečanju smo se zbrale ob šolskem zeliščnem 
vrtu, kjer je učiteljica Helena predstavila vse 
rastline, za katere skrbijo učenci  zeliščarskega 
krožka OŠ Ivana Tavčarja. Helena je razdelila 
udeleženkam perilo, hermeliko in še nekaj 
rastlin, nabranih na šolskem vrtu. Nekaj jih je 
prinesla Marinka in izmenjava rastlin je stekla 
tudi na naslednji delavnici. 

Z Marijo Jamnik, znano zeliščarko in 
upokojeno učiteljica kemije, ki je uspešno 
pozdravila že mnogo ljudi, smo se dogovorili, 
da bo jeseni vodila delavnico za vse, ki bi jih 
zanimalo zeliščarstvo. Srečanje bo v šoli, datum 
in uro sporočimo v septembrskih Podblegaških 
novicah. 

Jana Rojc

Športno društvo Marmor Hotavlje letos organizira prvo, 
uvodno sezono akcije Blegoška trma, ki traja od 8. julija do 
10. oz. 17. septembra. Namenjena je vsem kolesarjem. 

V ta namen so v koči na Blegošu po vzoru pohodnikov, 
ki se vpisujejo med blegoške korenine, pripravili vpisno 
knjigo, v katero kolesarski navdušenci  vpisujejo datum pri-
hoda s kolesom na Blegoš, ime in priimek, kraj bivališča in 
zaporedno število svojega kolesarskega vzpona na Blegoš 
v tekoči sezoni. Kolesarji, ki bodo v času akcije prikolesarili 
na Blegoš vsaj štirikrat, bodo ob zaključku sezone, v ne-
deljo, 17. septembra, na tradicionalnem vzponu na Blegoš 
za veliko nagrado Krasa Sežane deležni toplega obroka pri 
šanku organizatorja. Ta bo med vsemi izžrebal še prejemnika 
praktične nagrade.  

Kolesarji, ki pa bodo imeli vsaj štiri vpise že do nedelje, 
10. septembra, in se bodo nato udeležili še tekmovanja 
naslednjo nedeljo, 17. septembra, bodo ob tej priložnosti 
prav tako prejeli praktično nagrado.  

ŠDMH

Po blegoških koreninah še – blegoška trma za kolesarje

Kolesarji se lahko do 10. oziroma 
17. septembra na Blegošu vpisujejo 
med “blegoške trme”.
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Zadnja pohajkovanja najmlajših
Od svojega prvega šolskega leta so se 

na najlepši možni način začeli poslavljati 
prvošolci, ki so lahkih nog pohajali po Kekčevi 
deželi in peli vesele pesmi. Drugošolci so 
zadnji naravoslovni dan preživeli na travniku. 
Peš so se opravili proti Predmostu, spoznavali 
travniške rastline in živali in se tudi prelevili 
vanje. Zadnji športni dan v drugem razredu pa 
se je ob visokih temperaturah odvijal v senčnem 
prostoru okrog poljanske cerkve. Učenci so se 
pomerili v različnih štafetnih igrah, spoznali so 
trim stezo in na njej opravili nekaj vaj.

Tretješolci so krenili proti Svetemu Urbanu. 
Pot jih je vodila skozi Predmost, od tam pa po 
kolovozni poti čez Golavo v Vinharje in do 
travnika pod Svetim Urbanom. 

Vsi učenci 1. triletja so tik pred počitnicami 
ob pomoči učiteljic uredili gredice v šolskem 
parku –  izpulili so posušene dele rastlin, zrahl
jali zemljo, oblikovali načrt za novo zasaditev, 
posadili nove rastline, jih zalili, odnesli od
padke na šolski kompost in naredil skupinsko 
fotografijo ob novo urejeni gredicah.

Zelišča, hrana in dekoracije
Osmošolci so eno dopoldne preživeli v 

družbi članic Društva podeželskih žena Blegoš, 
ki so jim pripravile tri delavnice. Gospa Cilka 
je učence seznanila z zdravilnimi zelišči – kako 
jih nabiramo, sušimo in kje vse jih lahko upo

Iz OŠ Poljane

V pričakovanju počitnic
Zadnji tedni in dnevi pouka so za večino učencev najslajši v vsem šolskem letu, 
saj jim ponudijo še zadnje dogodivščine. Večinoma na prostem.

rabimo. Gospa Francka je učencem pripove
dovala o starih lokalnih jedeh in pripravili so 
krompirjeve žgance z ocvirki ter »jabčnk«. 
Gospa Polona pa je vodila delavnico, kjer so iz 
odpadnega materiala izdelali različne škatlice 
in jih s pomočjo servietne tehnike okrasili z 
raznobarvnimi servieti.

Zoja Činku je povedala, kako izgleda servi
etna tehnika: »Vzeli smo deščico, ploščico in 
lončke, ki so bili v belih barvah. Potem smo 
si izbrali poljuben prtiček. Na izbrani mate
rial smo najprej položili izbrani prtiček ter ga 
premazali z akrilnim lakom. Ko smo končali, 
smo odšli še na kuharsko delavnico in delavnico 
o zeliščih.«

»Pri gospe Cilki smo spoznavali zelišča«, 
je povedala Manica Demšar. »S seboj je prine
sla veliko zdravilnih rastlin in nam povedala, 
čemu koristijo, ko smo bolni. Naučila nas je, 
kako se pravilno nabira zelišča, kje in kako jih 
posušimo, kam jih shranimo. Opozorila nas je, 
da ne smemo kombinirati katerih koli zelišč. 
Nazadnje nam je povedala, kje vse jih lahko 
uporabljamo. Pokazala nam je tudi nekaj svojih 
krem, ki jih izdeluje doma, da z njimi ublaži 
bolečine drugim ljudem.«

Umetniški drevored 
V Grobljah pri Domžalah je potekal Unes

cov extempore z naslovom Umetniški drevored. 
Grobeljski drevored je oživel v barvah mladih 

Vsi učenci 1. triletja so tik pred počitnicami ob 
pomoči učiteljic uredili gredice v šolskem parku.
likovnikov, saj so učenci iz različnih delov 
Slovenije v pravljičnem drevoredu ustvarjali 
na temo razglednic.

Tega umetniškega dogodka so se udeležile 
tudi tri naše umetnice – sedmošolke Gaja 
Markelj, Marija Omejc in Manca Pintar.

Ob koncu šolskega leta je na naši šoli nastal 
prekrasen likovni izdelek – tipanka ali tipna 
slikanica. Posebna dragocenost tipanke je, da 
je namenjena tako slepim, slabovidnim kot 
tudi videčim otrokom. Besedilo je tiskano v 
povečanih črkah in v brajevi pisavi. Tipanke so 
izjemnega pomena prav za vse otroke – slepi 
tipajo ilustracije, videči pa se srečajo z brajevo 
pisavo in začno razmišljati o vrstnikih s poseb
nimi potrebami. 

Prav tipne slikanice so se pod mentorstvom 
naše izvrstne likovnice Mihaele Žakelj Ogrin 
lotile Gaja Markelj, Marija Omejc, Jedrt 
Šinkovec in naša slepa učenka Maja Košir 
Habjan. Marija je napisala besedilo Nespa
metni jelen v slovenščini, Maja ga je prevedla 
v angleščino in opremila z brajevo pisavo. V 
izdelavo tipne slikanice so dekleta vložila ve
liko dela in navdušenja. Uporabile so različne 
materiale: usnje, vrv iz konoplje, mivko, folijo, 
krep papir … Pri tem jim je s svojim izostrenim  
občutkom  za tip svetovala Maja, ki najbolje ve, 
kaj različni materiali pomenijo nekomu, ki ne 
vidi. Zato je tipanka posvečena prav njej.

Zdaj pa res – konec šole!
Čeprav so učenci 9. razreda že imeli valeto, 

to zanje še ni pomenilo konca osnovne šole. 
Po valeti jih je čakalo še nekaj lepega – šola v 
naravi na Rogli. Tam so preživeli nekaj prekras
nih dni in uživali v aktivnostih v lepi naravi, ki 
jo ponuja Pohorje.

Čisto za konec so naši učenci z mentorji 
pripravili prireditev ob zaključku pouka in v 
počastitev dneva državnosti. Oblikovali so jo 
učenci razredne stopnje, ki so nas spomnili, 
kako lepa je naša Slovenija, katere naravne 
lepote premoremo, naj se jih veselimo in jih 
spoštujemo. Posebej so se predstavili tudi 
tretješolci z dramatizacijo Mačka Murija in 
učenci turističnega krožka, ki so na državnem 
tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava 
dosegli zlato priznanje s svojo turistično 
nalogo.

Ravnateljica je ob pomoči razrednikov 
podelila priznanja vzornim učencem in tistim, 
ki so na tekmovanjih dosegli zlata in srebrna 
priznanja.

Vsem ljudem pod Blegošem želimo lepo in 
sproščeno poletje!

Bernarda Pintar

Poleg knjižnih nagrad, ki jih prejmejo 
najuspešnejši učenci iz obeh osnovnih šol – v 
Gorenji vasi in  Poljanah –, je skupno druženje 
na izletu tudi del pozornosti, ki jo občina namenja 
najuspešnejšim učencem. 

Letos se je izleta udeležilo sedem učenk in 
učencev: Klara Pustavrh, Sara Buh, Vida Stržinar, 
Anja Štravs, Luka Stanonik, Tomaž Potočnik, 
Nejc Marolt, zadržani so bili Beti Črešnovar, Ema 
Rupar, Špela Koprivnikar in Luka Kreč. Sprem-
ljevalca pa sta bila ravnatelja obeh osnovnih šol, 

Metka Debeljak in Izidor Selak.
Program izleta je bil turistično naravnan, 

saj so spoznavali najlepši gorenjski in sloven-
ski turistični biser. Najprej so se okoli jezera na 
Bledu peljali s turističnim vlakom, nato so uživali 
v letnem sankanju, na koncu pa so jim prijazni 
gostitelji ponudili še adrenalinske skoke. Za 
zaključek so imeli skupno kosilo, kjer jim je župan 
Milan Čadež zaželel uspešno nadaljnje šolanje in 
pridal, da morajo biti ponosni, da so iz Poljanske 
doline in da govorijo najlepše narečje.       P. N.

Najuspešnejši devetošolci z županom na izletu na Bledu

Najboljše učence vseh devet let je župan Milan Čadež (na sliki: skrajno desno) letos odpeljal 
na Bled. Spremljala sta jih tudi ravnatelja obeh osnovnih šol: Metka Debeljak stoji zraven 
župana, Izidor Selak pa skrajno levo.
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15. junija se je generacija 2002 z valeto 
poslovila od osnovne šole. Tema letošnje 
valete, ki so jo pripravili učenci devetih raz
redov s pomočjo razrednikov Jane Oblak, 
Polone Mlinar Biček in Branka Preloga,  je 
bila Ujemimo svoje sanje. Valeta je potekala 
po že ustaljenem urniku. Po uvodnem plesnem 
nastopu in ogledu filmčkov je sledila podelitev 
spričeval in priznanj za najboljše učence, kjer se 
je letos z odliko izkazala učenka Sara Buh, ki je 
pobrala rekordno število lovorik. Za zaključek 
so ob spremljavi klavirja in kitare zapeli pesem 
Za prijatelje, ob kateri smo začutili, da se je v 
devetih letih med njimi spletla res močna vez 
prijateljstva.

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Domača naloga med počitnicami  ̶  luštno se imej!
Že v senci borovcev in ob hladnem napitku vam pišemo še zadnji prispevek v 
tem šolskem letu.

Mladi raziskovalci na obisku Vipave in 
Ajdovščine 

V ponedeljek, 19. junija, sta se dve ekipi mladih 
raziskovalcev s svojima mentoricama udeležili na
gradne ekskurzije v Ajdovščino in Vipavo, ki je bila 
organizirana v okviru Gibanja znanost mladini 2017 
za uspešne mlade raziskovalce s cele Gorenjske. 
Eno ekipo sta zastopala učenca 8. razreda, Aljaž 
Razložnik in Borut Oblak, ki sta za raziskovalno 
nalogo Roboti prejela bronasto priznanje, drugo 
ekipo pa sta sestavljali učenki Špela Koprivnikar 
in Beti Črešnovar, ki sta za raziskovalno nalogo 
Klopi prejeli na državnem tekmovanju mladih 
raziskovalcev srebrno priznanje. V Ajdovščini smo 
si ogledali svetovno znano podjetje Pipistrel, ki je 

Uspešni mladi raziskovalci so za nagrado obiskali Vipavo in Ajdovščino. Na sliki z mentorji “na 
parkirišču” izdelanih letal podjetja Pipistrel.

vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno
jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim mo
torjem. Ker trenutno izdelujejo letala za ameriško 
vojsko, si same proizvodnje nismo mogli ogledati, 
nas je pa direktor podjetja Ivo Boscarol popeljal po 
»parkirišču« izdelanih letal.

Presenečeni smo bili tudi nad prijetno Vipavo, 
naseljem v Vipavski dolini, kjer smo si pod vod
stvom vodičke ogledali njene znamenitosti, kot 
so: dvorec Lanthieri z grajskim parkom, številne 
izvire reke Vipave, trško jedro, egipčanske 
sarkofage in cerkev sv. Štefana. Ker ima reka 
Vipava številne izvire, so morali kraj povezati 
s kar 25 mostovi, zato Vipavo mnogi imenujejo 
tudi slovenske Benetke. Pogostili so nas z dobrim 
sladoledom, ki je v hudi vročini  zelo prijal. 

Med mladimi raziskovalci so se spletle 
nove prijateljske vezi, mentorji pa so imeli 
možnost za izmenjavo mnenj ob končni analizi 
tekmovanja mladih raziskovalcev. Domov smo 
se vrnili prijetno utrujeni in s spomini še na en 
košček naše prelepe dežele.

Kaj pa naloga med počitnicami? 
In za konec naj citiramo le manjši del domače 

naloge za čez počitnice, ki jo je svojim učencem 
dala sovodenjska učiteljica Anaela: »Zjutraj 
dooooooooolgo spi. (No, ja …, ali pa vsaj pusti 
staršem, da spijo …) V glavnem, ne rogovili in ne 
ropotaj! Ušpiči lumparijo – ravno prav lumpasto. 
Ni potrebe, da pri tem starše zadene kap, saj jih boš 
še nekaj časa potreboval. Malo se zaljubi. Rdeča 
lička so še vsakogar polepšala. Poliži tono slado
leda! Veliko se smej in se res luštno imej ...«

Irena Selak, Bojana Mihalič,  
Hana Oblak in Martin Oblak

Nekateri učenci so imeli moči in volje za 
osnovni pouk, številni pa so dali od sebe še 
mnogo več, precej tudi zaradi podpore doma 
in spodbud učiteljic. Večina učencev rada nas
topa na različnih šolskih, krajevnih, društvenih 
prireditvah ali izven kraja, v občini, regiji. Tudi 
na ta način je podružnična šola močno vpeta 
in povezana z dogajanjem ožjega okolja, npr. 
Krajevne skupnosti Sovodenj, pa tudi širše. To 
se mi zdi zelo pomembno zaradi odgovornosti 
in pripadnosti domačemu kraju zdaj, in ko bodo 
odrasli. Nastopajo zato, ker želijo, ker radi 
dodajo delček mladostniške svežine, ne zato, da 
bi se želeli s tem posebej hvaliti in izpostavljati. 
Ob podpori staršev, ki so pogosto prevozniki, 
za kar jim gre velika zahvala, in posameznih 
učiteljic, ki jih na dogodkih spremljamo, so take 
aktivnosti mogoče tudi ob sobotah, nedeljah ali 
med tednom popoldne. Kjer in kadar sta podpora 
in pripravljenost z vseh treh strani, je priložnosti 

Iz PŠ Sovodenj

Gradimo pripadnost domačemu kraju
Trudu in sprotnemu delu primerne opisne in številčne ocene je letos na podružnici 
na Sovodnju dobilo 49 učencev. Znanje, spretnosti in samozavest so si nadgrajevali 
tudi pri krožkih, na dnevih dejavnosti, projektih ter nastopih v šoli in zunaj nje.

obilo. Delež zaslug si na ta način pripisujemo 
tudi pri potrjevanju OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas za kulturno in športno šolo. 

Z žirovskimi sovrstniki na pot  
Sedemnajsto leto smo v ok

viru festivala Turizmu pomaga 
lastna glava iskali in našli možnosti 
za spoznavanje okolice in s tem 
mogoče nekoč povezane turistične 
produkte. Na pohodniško pot Potu
jem in raziskujem so sovodenjski 
učenci v vlogi vodičev popeljali 
sovrstnike planinskega krožka OŠ 
Žiri. Raziskovalni pohod je na os
mih točkah ponujal naloge, ki so ob 
pravilnih sprotnih rešitvah na cilju 
prinesle iskano staro narečno besedo 
za prevozno sredstvo, lojtrnik. Na 
koncu uspelega raziskovalnega 

potepanja jih je domačin z zapravljivčkom in 
parom konj popeljal še po Sovodnju. Poleg 
obogatitve življenja in dela v tekočem šolskem 
letu gre še za to, da učencem ostajajo lepi spo
mini in zavedanje, da so naredili nekaj dobrega 
tudi za skupnost, ki ji pripadajo.

Milka Burnik

Potujem in raziskujem
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Župnija je ob finančni pomoči Občine Gore
nja vas  Poljane izdala zbornik z naslovom 
»Naših 500 pomladi pod varstvom sv. Urha«. 
Zbornik delno predstavlja čas pred posvetitvijo 
cerkve in po njej, dogodke, ki so pustili pečat 
v cerkvi, med ljudmi, v kraju. Bralci spoznajo 
ljudi, ki so v Leskovici delovali ali še delujejo in 
so z župnijo močno povezani, a jih je v pretek
losti od matične župnije ločila bodisi rapalska 
meja bodisi v druge kraje zapeljala življenjska 
pot. Glede na to, da so bili duhovniki včasih 
tudi učitelji, ustanovitelji društev, organizacij 
…, so predstavljeni tudi po tej plati. Poleg 
umetnostnozgodovinskega opisa je v zborniku 
tudi popis znamenj in kapelic, ki se nahajajo na 
območju župnije. Zanimive tekste dopolnjujejo 
fotografije iz arhivov župnije in nekaterih fara
nov ter nove, ki so bile posnete med nastajanjem 
zbornika. Prav stare fotografije in spomini 
faranov dajejo knjigi poseben pečat.

V knjigi zbrani pomembnejši dogodki 
Zbornik so predstavili 16. junija v cerkvi 

sv. Urha. Pred predstavitvijo so si prisotni 

Župniji Leskovica letos praznuje

Obeležili 500 pomladi leskovške cerkve
26. maja je minilo 500 let od posvetitve cerkve sv. Urha v Leskovici. Župnija 
Leskovica je pripravila kar nekaj dogodkov – od natečaja za najboljši logotip 
gesla jubileja »Naših 500 pomladi – pridi in poglej«, romanja na Brezje do maj-
skih šmarnic ob kapelicah. Osrednji dogodek, slavnostna maša ob 500-letnici, 
je 18. junija v Leskovico privabil množico obiskovalcev od blizu in  daleč, tudi 
tiste, ki so se iz teh krajev izselili drugam.

ogledali krajši posnetek, ki ga je RTV Slovenija 
leta 1995 posnel o Leskovici in v katerem je 
predstavljen takraten utrip Leskovice ter ljudi. 
Nekateri izmed njih so žal že pokojni, a so 
prav zaradi posnetka oživeli pred našimi očmi. 
Sledila je vsebinska predstavitev zbornika, ki 
sta jo glasbeno sooblikovala pevka Marija in 
organist Erik. Po zaključku je sledilo druženje 
ob pogostitvi na dvorišču pred cerkvijo. 

Župnija Leskovica in ne nazadnje tudi 
župljani smo tako bogatejši za knjigo, v kateri 
je na enem mestu zbranih in popisanih več do
godkov in podatkov. Morda bo zbrano gradivo 
koga spodbudilo za nadaljnje raziskovanje 
svojih korenin in nadgradnjo že zapisanega. 
Pri zborniku sta kot pisca tekstov poleg ure
dnice Lidije Razložnik sodelovala še Jasmina 
Likar in Jure Ferlan. Fotografije za zbornik 
sta prispevala Barbara Gantar in Jure Ferlan. 
Zbornik je na voljo v župnišču in Gostilni 
Metka v Studorju.

Preplet preteklosti in sedanjosti
Slavnostno sveto mašo je ob somaševanju 

dekana dekanije Škofja Loka Igorja Jereba, 
župnijskega upravitelja Jožeta Dolenca ter 
msgr. dr. Janeza Ambrožiča daroval apostolski 
nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz. V svoji pridigi 
je poudaril pomen duhovništva in vernike spod
budil, naj postanejo vsakodnevni misijonarji.

Vrhunec letošnjega praznovanja bo oktobra, ko 
bo po 23 letih v župniji spet misijon,  

ki ga bo med 8. in 15. oktobrom vodil  
kapucin Joško Smukavec.

Pred praznovanji so poskrbeli tudi za ureditev 
okolice cerkve – z betonskimi tlakovci so 

tlakovali pot čez pokopališče do cerkve in izvedli 
kamnoseška dela pri glavnem vhodu v cerkev, ki 
so ga tlakovali z domačim štokanim hotaveljskim 
kamnom. Dela so financirali župnija, KS Gorenja 

vas in podjetje Marmor Hotavlje.

V Leskovici so ob 500-letnici posvetitve cerkve 
izdali zbornik »Naših 500 pomladi pod varstvom 
sv. Urha«. Uredila ga je Lidija Razložnik. 

Slavnostno sv. mašo je daroval apostolski nuncij, msgr. dr. Juliusz Janusz.
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Med župnijo Leskovica in apostolskim nun
cijem obstaja tudi zanimiva povezava. Po vsej 
verjetnosti ni naključje (ali pač), da je ravno v 
času 500letnice posvetitve leskovške cerkve 
nuncij Janusz med drugim tudi naslovni nadškof 
mesta Caorle, kjer je bil škof tudi Daniel de 
Rubeis, ki je pred 500 leti posvetil cerkev sv. 
Urha. Nuncij je zanimivo pridigo zaključil z 
blagoslovom: »Bog vas blagoslovi za nadaljnjih 
500 let njegove navzočnosti med vami.« 

Po maši se je praznovanje nadaljevalo s 
pogostitvijo dobrot domačih gospodinj in 
Gostilne Metka na dvorišču župnišča, kjer so 
za prešerno vzdušje poskrbeli člani Ansambla 
Pušlc. Popoldne se je praznovanje preselilo 
na travnik pred staro šolo in se nadaljevalo ob 
zvokih Kvinteta Dori.

Ponovitev zlate maše  
rojaka Janka Kosmača

V sklopu praznovanj je na Urhovo nedeljo, 
9. julija, zlato mašo daroval Janko Kosmač, 
dolgoletni misijonar na Madagaskarju in 
Slonokoščeni obali. Vokalna skupina Cantabile 
iz Gorenje vasi je ob tej priložnosti premierno 
zapela pesem z naslovom »K sv. Urhu zvoni«, 
ki je bila napisana prav ob jubileju leskovške 
cerkve. Besedilo zanjo je prispeval Milan 
Jež, aranžma Pavel Magajne, uglasbil pa jo je 
Darko Tušar. 

L. R. 
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V Gorenji vasi je že 12. oratorij po vrsti 
potekal od nedelje, 2., do petka, 7. julija. 
Udeležilo se ga je 95 otrok in 45 animatorjev, 
vodila pa ga je Bernarda Prosen. Vsak dan so 
se zbrali ob 9. uri in druženje zaključili ob 
15.30. Dvigu oratorijske zastave in oratorijski 
himni je sledila molitev, nato so prisluhnili 
zgodbi, odigrani na odru, katere osrednji lik 
je bila letos Božja mati Marija. Poslušali so 
še kateheze, imeli veliko iger in delavnice z 
različnimi dejavnostmi. En dan jih je obiskal 
poslanec in nekdanji animator Žan Mahnič in 

Osnovnošolci med počitnicami

Oratoriji za lepše počitniške dni
V naši občini je v letošnjem poletju kar pet župnij organiziralo počitniške dneve 
za otroke, imenovane oratoriji, razen v župnijah Nova in Stara Oselica, kjer so 
jih naslovili Počitniški dnevi.

jim predstavil svoje delo. Kot 
zanimivost velja omeniti, da je 
vsak otrok s sabo prinesel plas
tenko, v katero je lahko natočil 
sok in se odžejal v vročih dneh 
ter tako prihranil precejšnje 
število plastičnih kozarčkov. 
Okoliški gostinci so poskrbeli 
za vsakodnevni topli obrok. 
Oratorij so podprli številni do
natorji in prostovoljci. Župnik 
Gregor Luštrek se zahvaljuje 
vsem, ki so oratorij s svojim 
sodelovanjem ali prispevkom 
omogočili. 

V Poljanah vodenje prevzeli mladi voditelji 
V Poljanah je oratorij potekal istočasno kot 

v Gorenji vasi. Letos je organizacijo prevzela 
nova mlada ekipa, kjer so vsi mlajši od 25 let. 
Vodja oratorija Janez Justin je povedal, da so se 
animatorji pripravljali na oratorij že od začetka 
leta, spomladi so bili na posebnih pripravah v 
Godoviču, imenovanih Anima vikend. Oratorija 
se je udeležilo okoli 90 otrok, število je po dnevih 
nekoliko variiralo, zanje pa je skrbelo okoli 30 
animatorjev. Program je bil podoben kot v Gore

nji vasi, saj oratoriji potekajo po shemi Oratorija 
Slovenija. Poleg številnih zanimivih delavnic in 
vodnih iger so v torek šli na pohod na Goro nad 
Malenskim Vrhom. Tudi v Poljanah so jih podprli 
donatorji in odrasli prostovoljci, ki so poskrbeli 
za oder in prehrano. Kot že nekaj let zapored so 
tudi letos dali izdelati posebne oratorijske majice 
z logotipom, ki ga je oblikovala Bernarda Jesenko 
Filipič. Letos je upodobila lik Božjepotne Marije. 
Janez Justin je še dodal, da je plačilo za prostovolj
no delo veselje otrok, ki uživajo v ustvarjalnem 
druženju in spletanju novih prijateljstev, na kar 
bodo kasneje v življenju imeli lepe spomine. 

V Oselici oratorij na začetku počitnic
Župniji Nova in Stara Oselica sta med 26. in 

30. junijem pripravili skupne Počitniške dneve v 
Novi Oselici, kjer je ob cerkvi in župnišču prim
eren prostor.  Dogajanje se je vsak dan  začelo ob 
9. in zaključilo ob 16. uri, omogočeno je bilo tudi 
jutranje varstvo. Slavnostni zaključek so imeli v 
nedeljo, 2. julija. Župnijski upravitelj Janez Cerar 
je pojasnil, da je organiziral nekoliko drugačno 
vsebino, zato niso uporabili imena oratorij. Za 
glavni lik je izbral Mater Terezijo, katere rojstno 
ime je Gonxa Bojaxhiu. Spoznavali so njeno 
življenje in delo ter sporočila za današnji čas. 
Seveda tudi tu ni manjkalo veselega druženja, 
iger in ustvarjalnosti. 

Župnija Javorje pa pripravlja krajši tridnevni 
oratorij med 16. in 18. avgustom.

Jure Ferlan

Že samo ime razstave pove, da so bile čipke 
izdelane v različnih materialih, ne samo sukancu. 
Predstavljeno je bilo veliko čipk z raznoli
kimi motivi, ki so jih izdelale članice društva 
in učenci OŠ Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi, ki 
obiskujejo klekljarski krožek. Večje število del 
svojega dolgoletnega ustvarjanja je predstavila 
Mihaela Ferlan, ki kleklja že od sedmega leta, ko 
je začela obiskovati čipkarsko šolo v še prvotnem 
Sokolskem domu, kjer jo je poučevala učiteljica 
klekljanja Reginca Vrhunc. Tradicijo klekljanja 
je skupaj z drugimi klekljaricami ohranjala ob 
večerih na prejah. Posebno pozornost je na 
razstavi pritegnil velik klekljan prt iz debelega 
lanenega sukanca s premerom 1,5 metra. Kot je 
povedala predsednica društva Vida Šubic, ga je 
šest članic društva izdelalo po vzorcu neznanega 
avtorja, ki so ga dobile od že dolgo pokojne 
Francke Vehar iz Poljan. Njena želja je bila, da se 
ta zanimivi stari vzorec ohrani in na njem izdela 
še kak prt, saj ga je hranila kot spomin na svojo 
mamo. Za izdelavo prta so porabile 510 ur. 

Raznolika dela na razstavi so plod udeležbe 
članic na različnih delavnicah in tečajih. 

Razstava Klekljarskega društva Deteljica v Sokolskem domu

Na ogled čipke iz različnih materialov
V mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi so članice klekljarskega društva 
Deteljica med 23. in 25. junijem pripravile razstavo z naslovom Od nitke do 
žičke – čipka iz različnih materialov.

Nekatere izmed članic društva so tudi članice 
OIDFA (mednarodne klekljarske zveze). Tako 
so aktivne  tudi na mednarodnem področju, saj 
so bile predstavnice društva letos gostje na fes
tivalu čipke na Pagu, lani so bile na svetovnem 
klekljarskem kongresu v Ljubljani, pred leti so 
svoja dela razstavljale celo v Avstraliji. Društvo 

je vpisano v Register žive kulturne dediščine 
kot nosilec nesnovne kulturne dediščine z 
imenom Klekljanje slovenske čipke in lahko 
v javnosti nastopa z znakom Koordinator 
varstva nesnovne kulturne dediščine. Društvo 
s svojo dejavnostjo bogati turistično in kulturno 
ponudbo, zato ga prek razpisov podpira tudi 
gorenjevaška občina. Ob razstavi so izdali tudi 
estetsko oblikovano zgibanko, ki jo je izdelala 
Saša Prosen.

Jure Ferlan

Raznolika dela na razstavi v Sokolskem domu so nastala tudi zaradi izobraževanja članic na 
različnih delavnicah in tečajih.
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Dnevno druženje na oratoriju so v Gorenji vasi začeli z igrano 
zgodbo na odru.
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S svojo predanostjo otrokom in odraslim je 
svetel primer ideala svojega poklica in zgled 
človečnosti. Že desetletja se njeno delo ne 
končuje po urniku ambulant v Škofji Loki in 
Kranju, ampak po urniku potreb. Premalo bi 
bilo, če bi zapisali, da to delo Mariji predstavlja 
le poklic. Vsi, ki jo poznamo, vemo, da gre za 
več, veliko več, srčnost, željo pomagati ljudem 
– torej izpolnjevati svoje poslanstvo.

Marija, najprej čestitke za prejeto pri-
znanje. Ste pričakovali, da bo vaše delo 
nagrajeno tudi na občinski ravni? Kaj vam 
priznanje pomeni?

Moram priznati, da nikoli nisem razmišljala 
o tem, da bi bila med občinskimi nagrajenci. 
Že prejeto povabilo je bilo zame popolno 
presenečenje, kaj šele priznanje. Sem pa vesela, 
da so videli moj prispevek, da sem v vseh teh 
letih naredila več, kot zgolj to, kar mi narekuje 
služba. Nikoli nisem delala za priznanja, vedno 
sem delala za otroke in zaradi njihovih potreb. 
Ko enkrat vidim otroka, ki ima težave, ga ne 
morem pustiti, da gre svojo pot … moram mu 
pomagati.

Kako ste spominjate svojih začetkov?
Moja prva zaposlitev je bila v Zdravstvenem 

domu Nova Gorica, v splošni fizioterapiji. 
Nato mi je bila ponujena služba – delo z otroki 
v Kranju –, a je bil pogoj, da se naučim dela 
z njimi. Poleg službe sem v popoldanskem 

Fizioterapevtka Marija Bogataj

»Vedno sem delala za otroke!«
Med letošnjimi nagrajenci Občine Škofja Loka je tudi Marija Bogataj, ki je bila 
rojena v Kopačnici. Na slavnostni akademiji je prejela srebrni grb za večletno 
uspešno in družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvovalnost 
na področju razvojno nevrološke obravnave. Že skoraj 46 let namreč dela kot 
fizioterapevtka z novorojenčki in majhnimi otroki, ki jim pomaga odpraviti lažje 
ali težje motnje v razvoju in gibanju.

času hodila na usposabljanje v 
Staro Goro v zavod za predšolsko 
invalidno mladino. Po dveh letih 
dela v Kranju se je pokazala 
potreba po večji strokovnosti, zato 
sem se udeležila desettedenskega 
izobraževanja na Dunaju, kjer sem 
opravila tečaj Bobath terapije. 
Po šestih mesecih sem sem se 
udeležila še dvotedenskega tečaja, 
prav tako na Dunaju. Po izpolnje
nih pogojih in zahtevanih letih 
dela sem kasneje pridobila tudi 
mednarodno licenco za Bobath 
inštruktorja. Veliko sem sode
lovala in še sodelujem z dr. Tatjano 
Dolenc Veličkovič, ki mi je na 
začetku moje zaposlitvene poti ve
liko pomagala in svetovala pri delu 
z otroki. Velikokrat me je povabila 
na srečanje s pediatri. Če ne bi 
bilo nje, jaz danes ne bi bila to, 
kar sem. Je pa res, da si kot mlado 
dekle nikdar nisem mislila, da bom 
delala to, kar delam danes.

V 46 letih dela ste doživeli 
marsikaj, se srečali z različnimi 
primeri, pomagali številnim 

otrokom z lažjimi ali težjimi motnjami v 
razvoju in gibanju. Se katerega od otrok še 
posebej spomnite?

Dobro se spomnim osnovnošolca Marjana, 
ki je terapije pričel obiskovati po poškodbi 
glave v prometni nesreči. Ko sem pričela delati 
z njim, je bil fant res ubog, saj je bil brez kon
trole glave in aktivnosti telesa. Starši so fanta 
na terapije vozili dnevno, kar je nedvomno pri
pomoglo k temu, da je hitro napredoval. Njegov 
napredek je bil praktično viden dnevno. Sama 
sem z veseljem in velikim užitkom delala, saj se 
je fantovo stanje kaj hitro izboljševalo. Terapije 
so intenzivno potekale dve leti, ko se je postavil 
na noge in nato odšel v šolo, v CIRIUS Kamnik. 
Po končani šoli je ostal doma in bil vključen 
v Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, 
kjer je bil aktiven v dramski skupini. Danes je 
Marjan žal pokojen. Pri delu z njim sem dobila 
veliko tako dobrih kot slabih izkušenj. Prav 
tako sem se ob njem veliko naučila. Je pa prav 
njegov primer takrat v Sloveniji pokazal, da se 
s terapijami Bobath da pomagati.

Kakšne težave imajo danes otroci? Je težav 
več ali manj kot takrat, ko ste pričeli delati?

Klasične cerebralne paralize ni več toliko. 
Več je genetskih sprememb, raznih sindromov 
in rizičnih otrok. Sicer pa se diagnoza postavi 
po enem letu starosti otroka. Žal je danes več 
rizičnih otrok in otrok z motnjami v razvoju 

kot pred 46 leti, nas fizioterapevtov pa občutno 
premalo.

Delo je gotovo naporno. Je lažje delati z 
majhnimi ali nekoliko starejšimi otroki?

Delo je naporno, tako psihično kot tudi 
fizično. Ni samo to, da ponavljaš določene 
vzorce, moraš vedeti, zakaj izvajaš določene 
gibe in kaj temu sledi. Sama terapija zahteva 
tudi delo s starši in razširjeno družino. Lažje je 
delati z novorojenčki. Že res, da jokajo, a se te 
kaj hitro navadijo in te sprejmejo. Starejši ko 
je otrok, težje je, saj si je že pridobil določene 
gibalne navade, ki jih moraš »podreti« in zgra
diti na novo. Otroci na terapijah ne jokajo, ker 
bi jih kar koli bolelo oziroma bi jim različni 
prijemi povzročali bolečino, temveč zato, ker 
jih skušam »spraviti« v druge položaje, ki jim 
bodo omogočili kakovosten razvoj in gibanje.

Tu rezultati niso tako merljivi in vidni, kot 
denimo v gospodarstvu, kjer je velikokrat 
pomembna kvantiteta in ne toliko kakovost.

Tu ni kaj dokazati, ne izmeriti, če ne poznaš 
razvoja otroka. Potrebno je primerjati, kakšen 
je bil otrok pred terapijo in po njej.

Ali starši sploh lahko opazijo oziroma 
zaznajo, da je z njihovim otrokom nekaj 
narobe? Kako mu lahko pomagajo?

Pri prvem otroku bodo starši težko opazili, 
da je kaj narobe z njim. Če pa že imajo vsaj ene
ga otroka, pri katerem ni bilo težav v razvoju, 
bodo to opazili. Prvi znak, da ima dojenček 
težave, je, da se preveč steguje oziroma je 
»premehek«. Pri treh mesecih mora dojenček 
z lahkoto posegati po igračah, jih preprijemati, 
se prevreči z boka na bok, v trebušnem položaju 
pa se odriniti od rok. Če tega ni, naj starši na 
to opozorijo in za mnenje povprašajo pediatra, 
ki jih bo v primeru težav usmeril na razvojno 
ambulanto. Če so bili pri otroku rizični faktorji 
zaznani že v porodnišnici ter med porodom in 
po njem, mora porodnišnica opozoriti, da se 
takega otroka spremlja bolj natančno in čim 
prej prične tudi z obravnavo in morebitnimi 
terapijami. Četudi pediatri morda nimajo dovolj 
izkušenj s tovrstno tematiko, naj otroka vseeno 
pravočasno usmerijo v razvojno ambulanto 
oziroma ga naročijo na čim pogostejše obiske 
posvetovalnice.

Ali lahko starši sami na kakšen način 
pomagajo otroku, če že obiskuje razvojno 
ambulanto?

Da bodo starši izvajali takšno terapijo, kot 
jo izvajamo mi, ne moremo pričakovati, niti 
zahtevati. Potrebno je vedeti, kaj z določenimi 
gibi oziroma terapijo dosežemo, prav tako je 
potrebno opazovati reakcijo otroka, ki pa je 
starši ne morejo poznati. Zahtevamo oziroma 
svetujemo, da starši upoštevajo naše nasvete, 
kako ravnati z otrokom, kako ga pestovati, 
oblačiti, hraniti … Zavedam se in popolnoma 
razumem, da je težko sprejeti, ko ti povedo, da 
s tvojim otrokom ni vse v redu, a se otroku s 
pravilnim ravnanjem da pomagati in že pravilen 
način oblačenja je del terapije.

Lidija Razložnik

Marija Bogataj med terapijo
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Dan prijateljstva na Visokem  

Na dnevu prijateljstva so bili vsi – prijatelji
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Štiri desetletja je po običajni košnji v Novi Oselici potekal ‘likof’ ali 
‘pokošnjica’ meseca julija. Zadnjih šest let organizira Turistično društvo 
Sovodenj prireditev pred košnjo, Janez že kleplje. 

V tekmovalni ročni košnji in grabljenju se je letos pomerilo osem parov.
Kosci so se trudili čim hitreje pokositi odmerjeno progo trave in pri tem 

oblikovati čim lepšo red. Grabljice so hitele zgrabiti raztreseno travo, čim 
bolj natančno pograbiti teren in oblikovati všečno kopico. Ocenjevalna 
komisija je točkovala opravljeno delo. Pari so se pomerili še v igrivo za-
pletenih računskih nalogah iz kmetijstva. Številske rezultate so ponazorili 
s koluti na kozolcu, podobnem staremu računalu abakusu. Šele seštevek 
vseh točk je določil zmagovalca: Lojzeta in Darinko Križnar s Štefanje Gore. 
Drugouvrščena sta bila Dominik Velikonja in Cvetka Bevk ter na tretjem 
mestu Janez in Urška Jezeršek. Ostala mesta so zasedli: Janez in Tadeja 
Buh, Aleksander Čufer in Slavica Pečelin, Damjan Košir in Lucija Burnik, 
Andrej in Minka Jamnik ter Janko Hadalin in Marta Brelih.

Obiskovalci so si lahko ogledali demonstracijo kosilnic in traktorjev 
s priključki za delo na bregovitih travnikih. Kulturno noto prireditvi je 
dodala Folklorna skupina TD Sovodenj z osveženim venčkom ljudskih 

plesov in tudi tako 
napovedala jesen-
sko praznovanje 
35-letnice delo-
vanja.

Milka Burnik

Kosci in grabljice v Novi Oselici

Tekmovalci in 
člani komisije na 
prireditvi Janez 
že klepljeFo
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Slovesno mašo ob 10. uri in blagoslov je 
opravil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. 
V doživeti pridigi je izrazil veselje, da lahko 
državni praznik, ko se spominjamo osamos
vojitve Slovenije, praznuje skupaj z ljudmi v 
Gorenji vasi. S prisotnimi je delil tudi izkušnje 
o doživljanju osamosvojitvenega dogajanja, 

Praznovanje v župniji Trata - Gorenja vas

Blagoslovili restavrirane slike križevega pota
Na dan državnosti, v nedeljo, 25. junija, je bilo v župnijski cerkvi na Trati v 
Gorenji vasi praznično. Poleg obhajanja malega žegnanja ob godu sv. Janeza 
Krstnika, ki mu je cerkev posvečena, je bil v ospredju blagoslov štirinajstih slik 
restavriranega križevega pota.

ki ga je spremljal kot tajnik nadškofa Alojzija 
Šuštarja. 

Slike križevega pota v gorenjevaški cerkvi 
so kopije originalnega dela avstrijskega slikarja 
Josefa von Führicha, ki je bil pripadnik nazaren
skega sloga. Kopije je za gorenjevaško cerkev leta 
1870 naslikal takrat mlad slikar Miroslav Tomc 

(1850–1894), učenec slikarja Janeza Wolfa. Slike je 
restavrirala akademska restavratorka Anita Kavčič 
Klančar iz Konservatorskorestavratorskega 
ateljeja Šentjošt. Do sedanje obnove so bile slike 
v hrastovih okvirih, ki jih je načrtoval arhitekt Ivan 
Pengov in so okvirjali po dve in po tri slike skupaj. 
Nove okvirje za posamezne slike, ki so sedaj po 
stenah cerkvene ladje razvrščene vsaka posebej, je 
načrtoval in izdelal mizar Roman Oblak v sodelo
vanju s Podobarstvom Kavčič iz Šentjošta. 

Restavrirali tudi bandere  
in imenovali novega ključarja  

Sredstva za restavriranje so zbrali z nabirka
mi in prispevki botrov.  Lep znesek je prispevala 
tudi občina preko razpisa za kulturno dediščino. 
Poleg križevega pota je župnija v zadnjem času 
restavrirala tudi slike na banderih župnijske in 
vseh treh podružničnih cerkva, ki jih je župnik 
Gregor Luštrek blagoslovil že ob veliki noči. 
Celoten znesek restavratorskih del križevega 
pota in bander znaša okoli 24 tisoč evrov. 

Ob tej priložnosti so imenovali tudi novega 
ključarja župnijske cerkve Roberta Prosena, ki bo 
skupaj s ključarjem Bernardom Strelom skrbel za 
upravljanje cerkve. Dosedanjemu ključarju Francu 
Ažbetu je župnija izrekla zahvalo za dolgoletno 
delo. Dobil je tudi posebno priznanje ljubljanske 
nadškofije, ki mu ga je izročil škof Jamnik. Slove
snost je s petjem na koru polepšal župnijski pevski 
zbor pod vodstvom Romana Ažbeta ob orgelski 
spremljavi Marka Ušeničnika.

Jure Ferlan

Škof Jamnik blagoslavlja restavriran križev pot v cerkvi v Gorenji vasi.
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Konec maja je Turizem Škofja Loka v sodelovanju z občinama Gorenja 
vas - Poljane in Škofja Loka ter Zavodom Enostavno prijatelji organiziral 
brezplačni otroški festival »Dan prijateljstva«. Festivala, ki je potekal na 
Visokem, se je udeležilo okoli štiri tisoč obiskovalcev.

K. Z. B.
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Ko se srečamo na njunem domu v Podobenu, 
Jože namigne, naj se jima pridružim na terasi. 
Lepo imata urejeno. Človek dobi občutek, da 
se pri njiju čas vsaj za trenutek ustavi. Pri 75 sta 
neverjetno čila. Valerija grizlja jabolko, na mizo 
prinese domač malinov sok. Jože umirjeno začne 
klepet o malinah, ki letos redkeje kot lani ozorijo 
na njunem vrtu, a jih ptiči kar preradi pozobajo 
… pa o tem, da dneve pričenjata s telovadbo s 
še enim parom iz Podobena. Redno je prisoten 
še vnuk, ki ga soseda pazita. Upokojenci vadijo, 
vnukec pa šteje. Pa ima vsak nekaj od tega. 
Tokrat, povesta, sta imela drugačno rekreacijo, 
ker sta šla druga dva na morje. So pa že, do
dasta, pred dvema dnevoma preverili, kako se 
je kopati pri Topličarju v Kopačnici takoj ob 
sedmih zjutraj. In sta ponovila tudi to jutro. Še 
malo hladno, a ni gneče, voda je čista. »Se pa 
splača vstati«, pove Valerija, »tudi meni, ki sem 
tak zaspanec«. 

Popoldansko sonce greje, četudi ni prevroče, 
povabita v notranjost. Snemalnik, ki ga posta
vim na mizo ob lično vabilo na zlato poroko z 
zbledelo sliko mladoporočencev iz leta 1967, 
pa počasi vsrkava njuno življenjsko zgodbo, in 
postaja vse manj moteč. 

Usodne ‘štenge’ na učiteljišču 
Spoznala sta se še na učiteljišču, ki sta ga 

oba obiskovala. »Na ‘štengah’ sva se enkrat 
zaletetela. Takrat sem ga porajtala,« se namuzne 
Valerija, ki je bila doma na Trati, Jože, sicer z 
Martenkove domačijev Podobenu, pa pridoda: 
»Na avtobusu sva se še enkrat srečala, no, potem 
se pa ve, kako gre to naprej.«

Zlata poroka Jožeta in Valerije Dolenec

»Treba se je potruditi, samo od sebe nič ne pride.«
20. maja pred 50 leti sta si zvestobo obljubila Valerija in Jože Dolenec iz Podobena. 
Zlato poroko sta letos, ravno tako na soboto in na isti datum, potrdila pred prijatelji in 
sorodniki, najprej v cerkvi na Zalem Logu, potem pa še v Gostilni pri Žbontarju.

Valerija se je najprej zaposlila v Ljubljani, 
nato pa na današnji šoli Jela Janežiča v Škofji 
Loki, kjer je ostala do upokojitve. Jože se rad 
spomni svojih učiteljskih začetkov v Leskovici, 
kjer je preživel eno leto. Nato je bil vzgojitelj 
v dijaškem domu v Škofji Loki, 10 let delal 
na Zavodu za slepe na Viču, zadnja leta do 
upokojitve tudi kot ravnatelj na šoli v Centru 
slepih in slabovidnih v Škofji Loki. 

Živela sta najprej na Novem svetu, potem pa 
v stolpnici, pa domov k Valeriji na Trato so se 
preselili. Vmes sta se rodila otroka, sina in hčer 
imata, Tjašo in Aleša, pa dva vnuka – Blaža, ki je 
v 2. letniku fakultete, in gimnazijko Ajdo. Radi 
prihajajo na njun dom v Podobeno, kamor sta 
prišla na prelomu tisočletja, že v penziji. Priznata, 
da sta se hitro vključila v vaško življenje, četudi 
ju je ob dobrih sosedih na Trati v Škofji Loki prej 
skrbelo, kako bo. Pa se odlično razumejo. 

Za 50 let poroke darilo poklonila drugim  
Poročila sta se na magistratu v Ljubljani 

leta 1967. »Obleke nisem imela čisto nove, pa 
sem oblekla kar maturitetno. Potem smo šli na 
Slavkov dom, ohcet je bila pa v Podobenu,« se 
spominja Valerija. 

Pa letos? »Najprej nisva mislila, da bi kaj 
pripravljala, pa imava eno druščino, v kateri 
igramo tarok, pa so rekli, da morava nekaj 
pripraviti,« pove Jože, ki je taroku in druščini 
zavezan že celih 55 let. Povabila sta najožje 
sorodnike in prijatelje, 35 jih je bilo. 

»Bliže ko je bilo, bolj sva bila nervozna,« 
prizna Valerija, katere priča je bil brat Pavle, 
Jožetu pa nečak, kajti brat Jurij, ki je bil navzoč 
ob poroki, je že umrl. 

Najprej so imeli v cerkvi na Zalem Logu 
slovesnost s kulturnim programom, v katerem 
so zaigrali Francetovi orgličarji. Na kosilo so 
šli k Žbontarju, kjer so jima tarokisti pripravili 
šrango, ki je 1967ega ni bilo. Jože se je vnaprej 
pripravil in plačeval še s tastarim denarjem iz 
Jugoslavije … »Tudi pol milijona na bankovcu ni 
bilo dovolj,« smeje doda. Največje presenečenje 
zanju so bili pa Kranjski furmani Akademske 
folklorne skupine Ozara. Lepo sta se imela vse 
do desetih zvečer in priznavata, da jima je bilo 
njuno praznovanje zlate poroke še najbolj všeč 
od vseh doslej, na katerih sta bila. 

Daril nista želela, škatlo za prispevke pa so so
rodniki, prijatelji in sosedje napolnili s 700 evri, od 
česar sta dve tretjini poklonila Sožitju, tretjino pa 
slabovidnemu Janezu Cankarju z Dobrave. »Zase 
imava vsega dovolj,« skromno dodata.  

S hobiji vzdržujeta kondicijo 
Zdaj, ko sta upokojena, najbolj uživata v 

glasbi. Zavezala sta se ji šele v letih pred penzijo. 
Jože je svojo harmoniko, ki jo je igral že kot otrok, 
spet vzel v roke pred 20 leti, igral je v zasedbi Kar 
tak. Kmalu je tudi Valerija prijela za kazu. 

Prelomnico je predstavljala zasedba Suha 
špaga. »Ko sem začel hoditi okrog s Suho špago, 
je Valerija rekla “Čakaj, ne boš ti sam hodil 
okrog”.« Pa se je pri 65ih naučila igranja na 
bariton in šla še ona. Po dveh letih in pol igranja 
je s Suho špago že posnela prvi CD. Priznata 
pa, da je bila njuna prednost pred drugimi ta, 
da sta lahko vadila skupaj. Veliko sta z zasedbo 
nastopala na radijskih in televizijskih oddajah in 
skozi glasbo doživela veliko lepega. 

»Pri glasbi moraš biti vesel, če si vesel kot 
glasbenik, so tudi ljudje veseli. Ko začutiš, da 
ljudje sprejemajo, kar jim želiš dati, je to največja 
zahvala za trud,« pove Jože.  

Četudi že kakih pet let ne igrata več s sku
pino, se vedno najde kdo, ki ju pozna in pravi: 
»Kje sem vas že videl? Aja, Suha špaga!«

Sodelovala sta tudi v Ansamblu Koprivnik, 
doma gostila učitelje in njihove učence na 
harmoniki, baritonu, tako sta zaigrala tudi v 
priložnostni zasedbi Bariton frajton. 

Ko sta stopila v sedmi križ, sta počasi nehala, 
a za 70 let sta pripravila poseben praznik: raz
stavo je v Kulturnem domu v Poljanah postavil 
prijatelj, fotograf Milan Kalan, »midva sva pa 
takrat izdala CD Viže in misli izpod Blegoša. To 
je bilo darilo nama za najin jubilej,« povesta. 

Pravita, da vsak teden še malo zaigrata in 
se udeležujeta srečanj godcev doma in v tujini, 
domov se vračata s priznanji. Že vseskozi je 
Jože aktiven pri Poljanskih orgličarjih. 

Kako do skupnih 50 let? 
Valerija je precej realna: »Treba se je potru

diti. Samo od sebe ne pride nič.« Jože pa doda: 
»Niso samo rož’ce, tudi potrpeti je treba. Čim 
manj skrivnosti mora biti med dvema, karte 
morajo biti odkrite.«

Priznavata še, da sta vseskozi imela oporo 
pri starših, in še, da je pomembno imeti tudi 
prijatelje. Posebej take, s katerimi se že vrsto 
let srečujejo na taroku in preživljajo novo leto 
zadnjih 40 let, obeležujejo kulturni dan, dan 
žena, celo mučenike …  

»Poleg tega, da se razumeva, si želim 
zdravja, brez tega ne gre. Se mi pa zdi, da 
morava skozi muziko vzdrževati kondicijo,« 
razmišlja Jože za oba. 

»Vesel sem tudi, da smo na vasi spod
budili kulturno udejstvovanje in imamo letos 
že desetič Kulturno popoldne pod kozolcem. 
Naš vaški odbor je prejel posebno priznanje 
KS Poljane za doprinos h kulturnemu življenju 
na vasi,« pove ponosno. In čez čas iskrivo: »A 
pokažem? Slučajno je pri nama v hrambi, dokler 
ne dobi mesta v brunarici v Podobenu …« 

In se zadovoljstvo in užitek, s katerim tudi na 
njuno pobudo polnijo te avgustovske popoldneve 
Podobena in sosednjih vasi (letos bo to 13. avgusta) 
narahlo privzdigneta in v zdaj že zgodnji večer 
zašepetata še o drugih strasteh zakoncev Dolenec: 
popotovanjih z Geografskim društvom Gorenj
ske, pa branju, nekdaj planinarjenju, druženju s 
škofjeloškimi upokojenci in z njima prijetnimi 
ljudmi. Skratka, polno in lepo življenje imata.    

Damjana Peternelj
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Takole sta v torto ob praznovanju zlate poroke 
zarezala Jože in Valerija Dolenec iz Podobena.
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OZSČ Škofja Loka tako sodi v krovno Zv
ezo slovenskih častnikov, ki je bila ustanovljena 
leta 1993. Združenje v Škofji Loki, ki vključuje 
tudi člane iz Železnikov, Žiri in Gorenje vasi 
 Poljan, danes šteje 88 članov z Dušanom Nar
donijem na čelu. Kot upokojeni major slovenske 
vojske je pred dvema letoma prevzel združenje 

Območno združenje slovenskih častnikov (OZSČ) Škofja Loka

Krepijo in budijo narodno zavest
V času splošne globalizacije in odmevnih svetovnih problemov se včasih zdi, da so 
Slovenska vojska in z njo povezana društva ter ne nazadnje tudi pripadnost sloven-
skemu narodu izgubili na teži pomembnosti svojega glasu. Pa vendar na naših tleh 
obstaja nekaj domoljubnih zvez in združenj, tako iz obdobja osamosvojitve Slovenije 
kot pretekle zgodovine, ki se uspešno in aktivno vključujejo v družbeno življenje in 
krepijo spomine, budijo narodno zavest, z željo: obstati in ostati Slovenec.

in izkušeno vodi društvo ter koordinira njegovo 
delovanje. Pred njim je združenje uspešno vodil 
major Štefan Kalamar, ki je za svoje nesebično 
delo na dan državnosti 25. junija letos prejel 
tudi častni znak Zveze slovenskih častnikov. 
Z gotovostjo lahko trdimo, da združenje, kat
erega člani so aktivni, upokojeni ali v rezervni 
sestavi  častniki, podčastniki, in po novem 
statutu letošnjega leta tudi vojaki ter vsi, ki 
imajo in želijo vojaška strokovna znanja, s 
svojim delovanjem predstavljajo pomemben 
delček pri informiranju in izobraževanju o 
vprašanjih obrambnega sistema in nacionalne 
varnosti. Negovanje in ohranjanje vojaških 
veščin v času, ko ni več služenja vojaškega 
roka, ko se neprestano srečujemo z grožnjami 
terorizma, je pomembno poslanstvo združenja. 
Z namenom, da je združenje dobro obveščeno 
in aktualizirano, se redno udeležuje razprav in 
predstavitev s področja obrambe in varnosti 
Slovenske vojske. 

Na fotografiji z leve: praporščak Marjan Lotrič 
in predsednik Dušan Nardoni

Gradijo na mladih 
Združenje organizira strokovne in interesne 

dejavnosti s področja nacionalne varnosti in 
izobraževanja mladih. Tako so že v teku pogovori 
s srednjimi šolami o izvedbi programa za dijake 
in dijakinje, kjer s profesionalnim inštruktorjem 
spoznavajo veščine in tehnike preživetja v 
naravi, se spopadajo z različnimi neobičajnimi 
situacijami, se naučijo osnovnega rokovanja z 
orožjem in pa z ekipnim delom pridobijo občutek 
za sočloveka. S programom tudi spodbujamo 
praktično delo in samostojnost v situacijah, ki se 
nam redko (ali nikoli) dogodijo v življenju, so pa 
lahko v ključnih trenutkih še kako pomemben člen 
pri samozaščiti in varnosti posameznika. V pro
gramu ne zanemarimo niti pomena ohranjanja in 
varovanja slovenske naravne dediščine ter okolja, 
da ju skupaj ohranimo za prihodnje rodove.

Poleg drugih dejavnosti se združenje s svojimi 
člani udeležuje domoljubnih priredi tev, ki krepijo 
zavest naroda. Kot tako je bilo združenje tudi v 
lokal nem okolju prepoznano; občini Škofja Loka in 
Železniki sta pomagali pri obnovitvi prapora, ki se 
redno pojavlja na slovesnih dogodkih po Sloveniji. 
Z nesebičnim prostovoljnim delom člani vsekakor 
ohranjajo vrednote, ki se v mirnodobnem obdobju 
zdijo obrobne in nepomembne, saj se zavedajo svo
jega slogana, da je mir samo čas med dvema voj
nama.                                                   Valerij V.

Košarkarski klub Gorenja vas je namreč že 
tretje leto zapored poskrbel za druženje ob koncu 
šolskega leta in združil domače in okoliške ekipe 
pod skupnim imenom Košarkarski festival 2017. 
Turnirji, na katerem je sodelovalo 17 ekip v kat
egorijah od U8 do U17, so se letos odvijali na 
zunanjih igriščih ter v telovadnici OŠ Poljane. 

Dogodek, ki ni tekmovalnega značaja, je 
namenjen predvsem zabavi ter sproščenemu 
druženju otrok, njihovih staršev ter vseh lju
biteljev košarke. Ob robu tekem je potekal tudi 
piknik, za dodatno dobro voljo ob samem igrišču 
pa so poskrbele mnoge zabavne aktivnosti, kot 
so vlečenje vrvi, tekma z vodnimi balončki, 
štafetne igre, metanje na koš na višini okoli šest 
metrov ... Seveda ni šlo niti brez skupinskega 
fotografiranja, po njem pa je sledila še podelitev 

Zaključek sezone košarkarske mladine

Pred počitnicami pravi košarkarski festival 
Jutranji oblaki so se tekom sobotnega dopoldneva 17. junija umaknili vročemu 
soncu, ki je dodobra segrelo ozračje in košarkarsko prizorišče v Poljanah, kjer se je 
na sklepnem druženju sezone potilo okoli 200 nadebudnih mladih košarkarjev.

priznanj Košarkarske zveze Slovenije za igralce 
in igralke, ki so nastopili v letošnjem državnem 
prvenstvu v kategorijah U9, U11 in U13. 

Zasluga za odlično izvedbo še enega v nizu 
dogodkov, ki jih prireja KK Gorenja vas, gre zag
otovo vsem organizatorjem ter prostovoljcem, 
ki so pomagali pri postavitvi prizorišča, izvedbi 
dogodka in pospravljanju. Da košarka v naših 
krajih že več let združuje mlade in mlade po srcu, 
pa skrbi predvsem gonilna sila košarkarskega 
podmladka v Gorenji vasi in Poljanah, trener 
Jaka Trček. Zadovoljen tako z letošnjo izvedbo 
Košarkarskega festivala kot celotne sezone nam 
je zaupal, da v prihodnosti stremi k temu, da bi na 
zaključni festival privabili še več ekip, poleg tega 
pa si želi tudi udeležbe na mednarodni ravni.

Mojca Oblak

Maraton Franja 2017
Znaten del odmevnega kolesarskega 

maratona poteka po ozemlju gorenjevaške 
občine. V Gorenji vasi na krožišču se združita 
veliki in mali krog. Na daljši verziji maratona je 
ravno tukaj okroglih 100 kilometrov od starta, 
najnapornejši del poti s strmimi vzponi, med 
katerimi je najzahtevnejši na Kladje, pa je že 
za tekmovalci. V neposredni bližini krožišča 
pri servisu Ferlan so tudi letos organizatorji 
pripravili eno izmed osmih okrepčevalnih postaj 
celotne Franje, kjer so se tekmovalci lahko 
odžejali, nekaj prigriznili in imeli možnost upo-
rabe stranišča. Pri delitvi napitkov in hrane so 
sodelovali prostovoljci iz KŠPD v sodelovanju 
s fitnesom AS FIT ter člani TD Gorenja vas, ki 
so poskrbeli tudi za pražen krompir. Dogodek 
je podprla tudi občina.

Jure Ferlan

Številni prijatelji košarke združeni na Košarkarskem festivalu 2017
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Mažoretna skupina na OŠ Gorenja vas
Mažoretna skupina na OŠ Gorenja vas je del Mažoretnega in twirling 

kluba Kranj. Skupina šteje 12 deklet, ki skupaj trenirajo dobrega pol leta 
pod vodstvom Ingrid Čemas. V tem času so se naučile osnovnih elementov 
s palico – metov, rol in kontaktov ter telesnih in plesnih gibov. 

Skupina je od prvega treninga do zaključka, ki so ga dekleta imela v 
Kranju, zelo napredovala. Dekleta pravijo, da je učiteljica stroga, a hkrati 
zelo zabavna. Rade obiskujejo treninge in letos sta se dve članici udeležili 
17. državnega prvenstva 22. aprila v Kranju. Lara Štucin in Taniša Ga-
brovec sta v tekmovanju v basic strutu prejeli bronasto paličico.

Nastopale so v OŠ Poljane, kjer so se prvič predstavile.
Starši deklet in nadobudne mažoretke se zahvaljujemo učiteljici Ingrid 

Čemas za potrpežljivost in uspešno vodenje deklet do novih znanj in 
spretnosti ter nestrpno pričakujemo novo sezono.

Lea Bašelj

V avgustu se bodo v Šubičevi hiši ali pa pred njo odvijale 
ustvarjalne delavnice za otroke od 6. leta naprej. Tudi mlajših ne 
bomo poslali domov – morajo pa imeti odraslega spremljevalca, ki 

bo malim rokicam na delavnicah tudi  pomagal. 
Otroci bodo ustvarjali pod vodstvom Eve Mazi, diplomirane 
oblikovalke, ki je z otroki ustvarjala na mnogih delavnicah, 

taborih in kolonijah.

Na kratko izpostavljamo, kaj smo počeli: 
17. in 18. marca smo organizirali delavnico 
‘Pole dance’. Delavnica je bila odlično sprejeta, 
udeležile pa so se je deklice od pet let naprej. 
Spoznale so vadbo s pomočjo učiteljice Mance 
Mlinar. 

Bolšji sejem smo prvič imeli 8. aprila, in 
sicer na novi lokaciji pred staro šolo, kjer so tudi 

Turistično društvo Gorenja vas

Aktivno do šolskih počitnic
Letošnje leto je TD Gorenja vas aktivno pričelo z nekaj novimi člani ter uspešno 
organiziralo kar nekaj dogodkov, vse do poletnih počitnic. Takoj po poletju pa 
gremo novim zmagam naproti, saj imamo veliko idej.

novi prostori društva. Trenutno poteka njihovo 
urejanje, do takrat pa je bolšji sejem enkrat na 
mesec pred prostori.

Kviz »Kako dobro poznaš svoj kraj«
Že šesto leto zapored smo organizirali 

osnovnošolski kviz »Kako dobro poznaš svoj 
kraj«. Vsako leto tekmovalci tekmujejo na drugi 

Še v stari telovadnici smo organizirali delavnico 
‘Pole dance’.

Že šesti kviz za osnovnošolce »Kako dobro poznaš svoj kraj« smo letos organizirali v Poljanah.
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šoli. Letos so tekmovali v Poljanah. Kviz smo 
modernizirali, da je bilo bolj zanimivo in zabav
no ter predvsem bolj domače osnovnošolcem. 
Tekmovanje so popestrili člani podjetniškega 
krožka iz Gorenje vasi, pevski zbor iz Poljan 
ter mažoretke iz Gorenje vasi. Zmaga je letos 
prinesla veselje tekmovalcem iz Gorenje vasi, 
ki so s sabo pripeljali glasne navijače. 

Imeli smo tudi dan za otroke, ki ga bomo z no
vimi idejami ponovili še po šolskih počitnicah.

Lea Bašelj

Pol leta na gorenjevaški osnovni šoli pod vodstvom Ingrid Čemas 
(na sliki četrta z leve v zgornji vrsti) deluje mažoretna skupina, ki jo 
obiskuje 12 deklet.
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BREZPLAČNE POČITNIŠKE 
USTVARJALNICE ZA OTROKE 

V ŠUBIČEVI HIŠI

Ustvarjalne delavnice bodo potekale vsak torek v avgustu, razen na 
praznik (15. 8.). Dobivali se bomo ob 17. uri in ustvarjali do 19. ure.

PRIJAVE OBVEZNE! SPREJEMAMO JIH DO 28. 7. 2017  
na naslov info@subicevahisa.si ali na telefonski številki 059/250-549 

od TORKA do PETKA od 10. do 17. ure. 
Za izvedbo delavnic je potrebno zadostno število prijav 

(najmanj 6 otrok).
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Krajani na Dobravšcah 
postavili dve novi brvi

V začetku julija se je sedem krajanov Dobravšc 
udeležilo prostovoljne akcije postavitve dveh novih 
brvi čez potoka Dršak in Koširnica, ki ju je leta 2014 
odnesla povodenj. Hrastov les zanje je prispevala 
Dorica P., prostovoljci pa ves vijačni material ter 35 
delavnih ur. S tem bo ob večjem pretoku gobarjem 
in pohodnikom na Javorč olajšan prehod čez oba 
potoka. Brvi seveda lahko uporablja vsak na lastno 
odgovornost. Hvala vsem.                             F. M.

• 22. julij: Veselica s Poskočnimi muzikanti na Hotavljah. Organizira 
ŠDMH.
• 23. julij: Pokal polanskih puklov – vzpon na Pasjo Ravan. 
Organizira ŠD Špik Lučine.
• 27. julij ob 19.30: Sprostitveni večer z gongi v Zali – pohod s 
sproščanjem na Žirovskem Vrhu 44. Cena udeležbe: 22 evrov. Info: 
Lucija Kavčič, tel. št.: 031/693731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 28. julij ob 19.30: Petkov večer na Žirovskem vrhu – igra Tončke 
Oblak »Ti očeta do praga, sin tebe čez prag« ter večerna zabava 
s Petkovo pumpo na Žirovskem Vrhu Sv. Urbana 35. Info: Lucija 
Kavčič, tel. št.: 031/693731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 29. julij ob 19.30: Lepo je res na deželi – igra Tončke Oblak »Ti 
očeta do praga, sin tebe čez prag« ter zabava s Triom Šubic in 
skupino Kingston na Žirovskem Vrhu sv. Urbana 35. Info: Lucija 
Kavčič, tel. št.: 031/693731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 30. julij ob 11. uri: Praznik žetve na Žirovskem vrhu.  
Info: Lucija Kavčič, tel. št.: 031/693731. Organizira TD Žirovski Vrh.
• 30. julij ob 18. uri: Gasilska veselica z ansamblom Pogum v 
Poljanah. Organizira PGD Poljane.
• 5. avgust ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 6. avgust ob 8. uri: Dan oglarjev – pohod med gorami. Zbirno mesto 
na parkirišču Preval–Grebljica. Info: 040/190701 (Janez). Organizira 
TD Stari vrh.
• 6. avgust od 12. ure dalje: Dan oglarjev – kulturno-etnografska 
prireditev ter zabava z ansamblom Dor ma cajt ter Dejanom 
Vunjakom na Grebljici pod Starim vrhom. Info:  Tomaž Ažbe, tel. št. 
031/554898. Organizira TD Stari vrh.
• 8. avgust med 17. in 19. uro: Ustvarjalne delavnice z Evo Mazi v 
Šubičevi hiši. Minimalno število udeležencev je 6 otrok, starejših od 
6 let (ali mlajši s spremljevalcem). Obvezne prijave do 28. julija po 
epošti na info@subicevahisa.si ali na tel. št.: 059/250549 od torka do 
peka med 10. in 17. uro. Organizira Šubičeva hiša.
• 12. avgust ob 20.30: Večer slovenskih podoknic na Hotavljah. Muzikal 
in veselica z Ansamblom Veseli svatje Organizira TD Slajka Hotavlje.  
• 13. avgust: Semanji dan na Hotavljah. Šinkovcov travnik, od 11h 
dalje. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 19. avgust: Pokal polanskih puklov – vzpon na Javorč. Organizira 
ŠD Sveti Urban.
• 20. avgust: Pohod: Vogel–Rodica–Črna prst. Skupni čas hoje: 8 
ur. Prijave in informacije: vodnica Zorka Jereb, tel. št.: 040/270314. 
Organizira PD Gorenja vas.
• 22. avgust med 17. in 19. uro: Ustvarjalne delavnice z Evo Mazi v 
Šubičevi hiši. Minimalno število udeležencev je 6 otrok, starejših od 
6 let (ali mlajši s spremljevalcem). Obvezne prijave do 28. julija po 
epošti na info@subicevahisa.si ali na tel. št.: 059/250549 od torka do 
peka med 10. in 17. uro. Organizira Šubičeva hiša.
• 25. avgust ob 17. uri: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Sejem domačih 

dobrot na Visokem. Organizira Loški muzej.
• 25. avgust ob 18. uri: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Predstavitev 
povesti Cvetje v jeseni v poljanskem narečju na Visokem. Organizira 
Loški muzej.
• 25. avgust ob 19.30: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Odprtje 
dopolnjenih zbirk s knjižnico na Visokem. Organizira Loški muzej.
• 25. avgust ob 21. uri: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Muzikal Cvetje 
v jeseni na Visokem. Organizira Loški muzej.
• 26. avgust ob 9. uri: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Odprtje 
teniškega igrišča na travi. Organizira Teniški klub Gorenja vas.
• 26. avgust ob 10. uri: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Celodnevni 
teniški turnir dvojic v belem z lesenimi loparji s praznovanjem ob 
120-letnici Tavčarjevega teniškega igrišča in 30-letnici TK Gorenja 
vas. Organizira Teniški klub Gorenja vas.
•  27. avgust ob 8. uri: Sto let povesti Cvetje v jeseni: Odprtje pohodne 
poti Cvetje v jeseni s pohodom iz Poljan na Blegoš. Organizira Občina 
Gorenja vas  Poljane.
• 29. avgust med 17. in 19. uro: Ustvarjalne delavnice z Evo Mazi v 
Šubičevi hiši. Minimalno število udeležencev je 6 otrok, starejših od 
6 let (ali mlajši s spremljevalcem). Obvezne prijave do 28. julija po 
epošti na info@subicevahisa.si ali na tel. št.: 059/250549 od torka do 
peka med 10. in 17. uro. Organizira Šubičeva hiša.
• Do 30. avgusta: Ogled razstave »Pridne roke« v predverju 
Sokolskega doma Škofja Loka Razstavlja KUD Trata.
• 3. september ob 14. uri: Srečanje citrarjev, harmonikarjev in 
razstava gob pred planinsko kočo na Ermanovcu. Informacije in 
prijave do 20. avgusta po epošti na info@pdsovodenj.si ali pri Milki 
Burnik na tel. št.: 031/769121. Organizira PD Sovodenj.
• 7. september med 16. in 17. uro: Meritve krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola v prostorih KŠPD (ZD Gorenja vas). Organizira KORK 
Gorenja vas.
• 10. september: Pokal polanskih puklov – vzpon na Lubnik. 
Organizira Športna zveza Škofja Loka.
• 11. do 17. september: Duhovno-kulturni teden ob 600-letnici 
župnije Poljane. Organizira župnija Poljane.
• 16. september ob 19. uri: Svečana akademija ob 600-letnici župnije 
Poljane. Organizira župnija Poljane.
• 17. september: Pokal polanskih puklov – vzpon na Blegoš. 
Organizira ŠDMH.
• 17. september ob 9.30: Pohod ob rapalski meji s Sovodnja (tudi iz 
Žirov, Spodnje Idrije in Ledin). Proslava ob 70letnici vrnitve Primorske 
k matični domovini Sloveniji in odpravi krivične rapalske meje pred 
planinsko kočo na Mrzliku. Info: Viktor Likar, tel. št.: 041/352427.
Organiza TD Sovodenj, sekcija Kontrabant.
• 17. september ob 10. uri: Slovesna maša v cerkvi sv. Martina v 
Poljanah, somašuje nadškof Stanislav Zore. Organizira župnija Poljane.
• 17. september ob 15. uri: Blagoslovitev nove kapelice v središču 
Poljan. Organizira župnija Poljane.

Kam julija, avgusta in septembra?
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STO LET POVESTI Petek, 25. avgusta
17.00
18.00

19.30
21.00

Sobota, 26. avgust
9.00
10.00 

Nedelja, 27. avgust
8.00 

8.30 

18.00 

- 

                                                      Vljudno vabljeni!

Foto utrinki 

Tole fotografijo nam je poslal Luka Dolenec, ki je napisal: »Lanskega 
junija sem posnel pripeto panoramo Blegoša z ostalimi hribi z Gorenjih 
Brd nad Malenskim Vrhom (Slemena). Če želite, jo lahko objavite v 
Podblegaških.« 

In smo jo. Če imate tudi vi kakšno lepo fotografijo ali pa jo še kanite 
narediti med dopustom, jo lahko pošljete na podblegaske.novice@gmail.
com. Z veseljem jo bomo objavili v septembrski številki. 

Uredništvo Podblegaških novic

Zahvala
Nedavna vremenska ujma na praznično 

nedeljo, 25. junija, ni prizanesla niti našim 
občanom. Na Srednjem Brdu je neurje z 
močnim vetrom podiralo drevesa in odkrilo 
streho na gospodarskem poslopju in kozolcu. 
Lastnik Boris Klemenčič se za hitro posredo-
vanje in pomoč zahvaljuje PGD Hotavlje in 
Gorenja vas ter sosedom, družinama Gartner in 
Filipič, ki so mu ob ujmi priskočili na pomoč.
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