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Iz
županovega
dnevnika
 0. 8 I Na srečanju slovenskih županov s
2
predsednikom vlade g. Janšo in njegovimi
ministri na temo razvoja naše države s
pomočjo investiranja pridobljenih evropskih
sredstev. Do leta 2030 bo v okviru treh
različnih mehanizmov možno počrpati do
12 milijard evrov.
 7. 8. I Sestanek z ravnateljema obeh šol,
2
seveda na temo začetka pouka v novem
šolskem letu, varnosti otrok na poti v šolo in
aktualni zdravstveni situaciji
 1. 8. I Sestanek na ministrstvu za
3
gospodarstvo na temo čimprejšnjega
črpanja sredstev, priprave dokumentacije,
predvsem za področja krepitve zdravstvenih
sistemov, oskrbe starejših in ohranjanja
delovnih mest
 . 9. I Z ravnateljema smo tradicionalno
1
obiskali naše šole ob začetku šolskega leta,
pozdravili prvošolce, ki so prejeli slovensko
zastavo s posvetilom.
 . 9. I Na praznovanju 60-letnice delovanja
5
Čebelarskega društva Sovodenj na
Ermanovcu ob planinski koči. Lepo je bilo
predstavljeno delovanje društva, zdajšnje
marljivo delo, prenašanje dela in izkušenj na
mlajše rodove. Naj medi!
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 . 9. I Na zaključku akcije Prijatelji Jelenc,
6
ki se je vsako leto udeleži več pohodnikov
 1. 9. I Na obisku je bil minister za
1
okolje in prostor g. Andrej Vizjak, ki si je
ogledal delovišče v Poljanah. Poudaril
je, da je projekt Poplavna varnost Poljan
primer dobre prakse, kako lahko lokalna
skupnost največ naredi pri pripravi potrebne
dokumentacije.
 4. 9. I S podjetjem Zidgrad Idrija sem
1
podpisal pogodbo o zgraditvi Fortunove
brvi.
 9. 9. I S kolesarji iz Polycoma na
1
kolesarskem izletu
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Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek med 15. in 17. uro in
sredo med 14. in 17. uro na telefon: 051 384 433.
Za sestanek pri županu se lahko dogovorite tudi v sprejemni pisarni občine
na telefon: 04/51 83 100.
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Zastave za prvošolce
Valerija Čarman

Sprejema prvošolčkov na obeh matičnih šolah v
občini in njunih podružnicah se je kot vsako leto
udeležil tudi župan Milan Čadež in prvošolcem
namenil nekaj spodbudnih besed.

Zlata pentljica

Mateja Rant

#povežimo Slovenijo

Župan je 118 prvošolcem na krajši uvodni slovesnosti
zaželel uspešen in varen začetek šolskih dni ter veliko
uspeha, ob tem pa jih tudi opozoril na previdnost na cesti
na poti v šolo in domov. Kot je dejal, je prvi šolski dan vedno nekaj posebnega za učence, ki prvič prestopijo šolski
prag, in si ga zapomnijo za vse življenje, zato je prvošolčkom poklonil slovensko zastavo s posvetilom.
V prvih dneh pouka so za varnost šolarjev na šolskih poteh kot vsako leto skrbeli tudi člani Združenja šoferjev in
avtomehanikov (ZŠAM) Žiri. V občini Gorenja vas - Poljane
je letos to nalogo opravljalo 15 njihovih članov, je pojasnil
podpredsednik ZŠAM Žiri Miro Frelih. "Naši člani so bili prvih šest dni novega šolskega leta prisotni na šolskih poteh
pri obeh matičnih šolah in njunih podružnicah." Šolarje so
pred začetkom in po koncu pouka opozarjali na varno ravnanje v prometu. "Najbolj problematična točka je semafor
na obvoznici v Gorenji vasi, kjer otroci hitro pozabijo na
previdnost ter da morajo ne samo počakati na zeleno luč,
ampak tudi potem pogledati levo in desno ter se prepričati, ali je varno prečkati cesto," je razložil Frelih. Ta teden pa
so izvedli še akcijo Pešbus, v okviru katere želijo učence
spodbuditi, da v šolo hodijo peš. Otroke so na poti v šolo
spremljali na treh različnih "linijah" pešbusa, na katerih se
jim je skupaj pridružilo 33 otrok.
Za večjo varnost šolarjev na poti v šolo pa so na občini poskrbeli tudi z osveženimi talnimi označbami, saj so jih pri
osnovnih šolah v Poljanah in Gorenji vasi ter pri podružničnih šolah Javorje in Sovodenj na novo prebarvali.

Poletje počasi zapira vrata, letošnje je bilo zaradi epidemije covida-19
drugačno, za naše junake tretjega nadstropja in njihove družine še bolj
stresno; izredne razmere so gibanje otrok v javnosti dodatno skrčile.
Kdo so junaki tretjega nadstropja
To so junaki v pravem pomenu besede, to so otroci in mladostniki,
ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v
Ljubljani. Otroci, ki se v najbolj ranljivih letih svojega življenja borijo
z rakom, ki žal ne izbira ne starosti ne spola ne mesta, šole ali vrtca.
Rak ne prizadene samo otrok, prizadene celotno družino in ustavi čar
otroštva, ki pripada vsakemu otroku. Naši otroci živijo drugačne sanje
in otroštvo. Vezani so na odrekanja, stiske in odpovedovanja osnovnim otroškim željam. Zaradi okužb ne poznajo druženja na igralih ali
obiskovanja prijateljev. V Sloveniji vsako leto zboli od šestdeset do devetdeset otrok, na svetu vsak dan umre 43 otrok. Vsi junaki se zdravijo
na edinem oddelku otroške onkologije v Sloveniji, v tretjem nadstropju
Pediatrične klinike v Ljubljani, zato se imenujejo junaki tretjega nadstropja. Zakaj junaki? Tako sva jih z možem Ivom začela imenovati,
ker meniva, da nikomur drugemu ta naziv ne pripada bolj kot njim. Ker
se sliši mnogo lepše kot beseda r... otrok. Ker so si oni svoj naziv prigarali. Ime jim odlično pristoji, in kdorkoli samo enkrat spozna enega
junaka, lahko potrdi, da so to izjemni otroci. Najbolj naju veseli, da jih
pod tem nazivom pozna cela Slovenija. Naše junake.
Ideja Zlate pentljice se je rodila v Škofji Loki, kjer se je lani odvijalo
srečanje otrok z oddelka, tako imenovani Tek junakov 3. nadstropja. Letošnji tek smo Ivo, Urška Kolenc in jaz skupaj z organizatorji
vzporednega Teka štirih mostov želeli nadgraditi in povezati s Tekom
junakov 3. nadstropja. Vsi tekmovalci nočnega teka bi tekli s pripeto
zlato pentljico in s tem pokazali podporo junakom in njihovim družinam. Tek je odpadel zaradi covida-19, pentljice sva žalostno pospravila v škatle in čakala novo idejo, kaj z njimi. Ideja je kmalu prišla v
povezavi s covidom-19 – taisti, ki je odnesel Tek junakov, je prinesel
projekt Povežimo Slovenijo z zlato pentljico. V času izrednih razmer
moramo iskati dobre, pozitivne zgodbe; poskušajmo ljudem povedati,
da je zdravje prvo in edino merilo osebne sreče. Da izolacija oziroma
karantena ni kazen, ampak samo odgovornost, najprej do sebe, potem
do okolice. Projekt Zlata pentljica skuša pokazati, da naši junaki
tretjega nadstropja živijo v izolaciji mesece in mesece, pa kljub vsemu
ohranjajo nasmeh in dobro voljo.
S pripeto zlato pentljico simboliziramo in podpiramo otroke in njihove družine. Damo jim vedeti, da v boju niso sami, zlata pentljica je
zlat opomin, da v življenju edino zdravje res riše srečne nasmehe in
veselje.
September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Pripnimo si pentljico in postanimo junaki junakom.
Nastja (dekle z naslovnice, op. ur.), ta zapis je nastal zate in tvoje sojunake. Za naju z možem ste vi največji vzorniki in vodniki, kaj v življenju
res šteje.
Srečno, junaki!

V prvih dneh pouka so za varnost šolarjev na šolskih
poteh kot vsako leto skrbeli tudi člani ZŠAM Žiri.
Pri semaforju na obvoznici je učence na napake pri
prečkanju ceste opozarjal Miro Frelih.
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
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Veljajo za primer
dobre prakse
V občini Gorenja vas - Poljane
so v začetku septembra gostili
ministra za okolje in prostor
Andreja Vizjaka, ki si je ogledal
gradbišče, na katerem izvajajo
ukrepe za večjo poplavno varnost
na območju Poljan.
Mateja Rant
V Poljanah je ta čas obsežno gradbišče,
saj so sredi del za povečanje poplavne
varnosti na tem območju. Izvedba projekta, ki so ga začeli novembra lani, se je
v teh dneh že prevesila v drugo polovico.
Dela namreč po besedah župana Milana
Čadeža potekajo v skladu s terminskim
planom, ki predvideva zaključek del do
konca oktobra prihodnje leto. Po ogledu
gradbišča, na katerem dela hitro napredujejo, je minister Andrej Vizjak poudaril, da
projekt predstavlja primer dobre prakse,
kaj je mogoče izvesti v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki je poskrbela
za najtežji del. Občina je namreč izpeljala
vse postopke pridobivanja dovoljenj in soglasij lastnikov zemljišč. Minister je zato
prepričan, da bi bilo treba takšne primere
posnemati tudi pri drugih podobnih projektih. "Samo odobren projekt je še zdaleč
premalo, da pride do zasaditve prve lopate in urejanja v naravi," je opozoril.
K projektu so po županovih besedah
pristopili takoj po obsežnih poplavah,
ki so območje Poljan prizadele v letu
2014. "Tega leta smo začeli izdelovati
prve protipoplavne študije, ki smo jih po
kar 22 opravilnih korakih v septembru

Minister Andrej Vizjak ob obisku v Poljanah z županom Milanom Čadežem
2018 pripeljali do gradbenega dovoljenja,
natanko pred letom dni pa še do podpisa
gradbene pogodbe," je spomnil župan in
dodal, da so dela novembra lani začeli
pri cerkvi, ki je bila pred petdesetimi leti
postavljena na poplavnem območju, zdaj
pa so jo zaščitili s protipoplavnim zidom.
Ob tem so uredili še dve dostopni poti,
ena od teh je pešpot, ena glavnih naložb
pa je novi most čez Poljansko Soro.
Uredili so Brentežev graben, dokončano
je tudi urejanje sotočja Hotoveljščice in
Poljanske Sore, na novo so uredili še izliv
Ločivnice v Poljansko Soro. Vsa dela, povezana s protipoplavnimi ukrepi, so tako
v teku ali zaključevanju, je pojasnil župan
in dodal, da je zgrajenih ali v gradnji šest
od sedmih mostov, tri od štirih prometnic,
vse struge Sore in pritokov, zaključena
je tudi ureditev ravnice za razliv visokih
voda. Čakajo pa jih še dela na sotočju
Ločivnice in Poljanske Sore, ki se bodo
začela po dokončni odstranitvi opažne in
podporne konstrukcije novega mostu čez
Soro, saj bo na ta način omogočen nemoten dostop z mehanizacijo do sotočja.
Naložba v povečanje poplavne varnosti
na območju Poljan je vredna slabe tri milijone evrov, od tega bo 2,2 milijona evrov

prispevala republiška direkcija za vode, je
še pojasnil Čadež.
Minister je ocenil, da pri ukrepih za večjo
poplavno varnost Poljan ne gre samo
za vodnogospodarski projekt, temveč
tudi naravovarstveni. "Gre za večnamenski poseg, ki omogoča tudi ustvarjanje
ustreznih habitatov za ribji živelj, ne
nazadnje pa gre z novo ureditvijo brežin
tudi za ljudem varen in prijazen ukrep. Pri
načrtovanju je vedno treba gledati tudi
te aspekte, ki so se v tem primeru zlili v
celoto." Spomnil je, da se projekt izvaja
na zavarovanem območju Natura 2000,
ki jih je v Sloveniji kar 37 odstotkov. "Ta
projekt prikazuje pragmatičen vsebinski
pristop, ko je v ospredju skrb za naravo,
in ne postopki in oblika, ki nas praviloma privede do poti, ko ne vidimo, kako
naprej."
Minister je ob tem še pojasnil, da bo v
naslednji finančni perspektivi za vodnogospodarski sektor na voljo več sredstev.
Tako bo večje projekte, kot je recimo protipoplavna ureditev Železnikov v sosednji
dolini, mogoče financirati iz evropskih
skladov in bodo državna sredstva lažje
namenjali za manjše projekte, kakršen je
ta v Poljanah.

Nova elektronska cestna tehtnica
Zbirni center Todraž je po novem
opremljen tudi z elektronsko cestno
tehtnico, katere merilno območje sega
od dvajset do petdeset tisoč kilogramov. Uporaba tehtnice je mogoča po
predhodnem dogovoru po telefonu
(04 518 31 22 ali 04 518 31 00). Zbirni
center Todraž obratuje ob ponedeljkih
od 9. do 17. ure, ob sredah od 8. do 17.
ure in vsako drugo soboto v mesecu
od 8. do 12. ure. Ob praznikih je zbirni
center zaprt.
Podblegaške novice št. 7 | september 2020

V Poljanah je ta čas obsežno gradbišče, saj so sredi izvajanja del za povečanje
poplavne varnosti na tem območju. FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
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Nadaljujejo obnovo ceste
Na cesti Murave–Gorenja Žetina ta čas urejajo slab kilometer in pol
dolg odsek, na katerem bodo sanirali pet cestnih usadov in tri zemeljske
plazove.
Mateja Rant
Po izvedenem javnem razpisu je župan
Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež
v začetku julija podpisal gradbeno pogodbo za izvedbo druge faze sanacije ceste
Murave–Gorenja Žetina z najugodnejšim
ponudnikom, to je Gorenjsko gradbeno
družbo. Dela, ki bodo po pogodbi vredna
slabih 770 tisoč evrov, obsegajo sanacijo
petih cestnih usadov in treh cestnih zemeljskih plazov na 1,4 kilometra dolgem
cestnem odseku. Občina je za izvedbo sanacije pridobila tudi nepovratna sredstva
ministrstva za okolje in prostor v višini
619 tisoč evrov, so pojasnili na občini.
Po uvedbi v delo v začetku avgusta se je
sanacija zaradi izvedbe obvozov najprej
začela na zgornjem odseku Gorenja Žetina–odcep Dolenja Žetina, so razložili na
občini in dodali, da je končana sanacija
prvega plazu pri Gorenji Žetini, kjer so
dogradili 25-metrski oporni zid, v teku pa
je sanacija drugega plazu z 90-metrskim

opornim zidom. "Poteka tudi sanacija
usada pri odcepu za Dolenjo Žetino, kjer
se gradi 30-metrski oporni zid, vsi zidovi
so visoki od štiri do sedem metrov." V teh
dneh naj bi se začela tudi sanacija usada
v Hlevišah. Tako bo obnova potekala na
polovici od skupno osmih plazov in usadov, ki jih je treba sanirati na tem odseku,
so še dodali na občini. "Sanacija se izvaja
s popolno zaporo ceste, zato smo predhodno uredili in utrdili obvoze." Glavnino
del želijo na občini izvesti do novembra,
ko bo mogoče napovedati tudi trajanje
nadaljnjih zapor.
Pred tem so že končali prvo fazo obnove
ceste Murave–Žetina na odseku od Murav do Hleviš, kjer so sanirali štiri obsežne
plazove in več udorov ceste, pri čemer
so poudarek namenili odvajanju zalednih
vod in izgradnji opornih zidov, na novo so
izvedli dvoslojno asfaltno prevleko. "Za
sanacijo plazov na navedenem odseku
ceste smo lani pridobili 768 tisoč evrov
nepovratnih sredstev ministrstva za

Nadaljuje se obnova ceste Murave–
Gorenja Žetina, kjer bodo sanirali še pet
cestnih usadov in tri zemeljske plazove.
FOTO: ARHIV OBČINE

okolje in prostor," so poudarili na občini
in dodali, da bo izvedba obeh faz sanacije ceste pomenila temeljito in celovito
rekonstrukcijo celotnega zelo poškodovanega odseka ceste od Javorij do Gorenje
Žetine. "V preteklih dveh letih pa smo že
zaključili tudi obsežno sanacijo ceste od
Krajcev do Javorij, zato bomo torej v prihodnje bistveno izboljšali udobje vožnje
od Podobena pa vse do Gorenje Žetine."

Kuhinja je po
novem lepša in
večja
V sklopu naložbe v prizidek
Vrtca Agata v Poljanah so sredi
septembra končali dela v centralni
šolski kuhinji, ki so jo celovito
prenovili in povečali.
Mateja Rant
Poleti so začeli graditi prizidek k Vrtcu
Agata v Poljanah. Projekt dodatnih prostorov vrtca vključuje gradnjo šestih novih
igralnic za potrebe vrtca pa tudi dveh
nadomestnih učilnic za potrebe šole in
ureditev dodatnega otroškega igrišča. V
preteklih dneh pa so že končali preureditev in razširitev centralne šolske kuhinje.
Razširitev in rekonstrukcija dotrajane
šolske kuhinje je potekala od sredine
aprila, so pojasnili na občini in dodali, da

Ob Vrtcu Agata se nadaljuje gradnja prizidka. FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
so odstranili staro opremo in dotrajane
inštalacije ter izvedli nove prezidave.
Zamenjali so vodovodne cevi ter inštalacije za elektriko in ogrevanje, kuhinja ima
tudi novo tehnološko opremo. Sočasno
so prenovili jedilnico. V začetku preteklega tedna so v novi kuhinji že začeli
pripravljati kosila in druge obroke za vrtec
ter kosila za šolske otroke. "Obnova je za
otroke v šoli in vrtcu velika pridobitev, saj

bo kuhinja omogočala hitrejšo pripravo
še večjega števila obrokov, na novo bo
omogočena tudi priprava dietnih obrokov,
ki jih potrebuje čedalje več otrok tako v
vrtcu kot v osnovni šoli, kjer se iz leta v
leto povečuje tudi skupno število vpisanih
otrok," so razložili na občini.
Naložbo v gradnjo prizidka, vredno 2,3
milijona evrov, bodo predvidoma končali v
drugi polovici prihodnjega leta.
Podblegaške novice št. 7 | september 2020
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Prostofer tudi v Gorenji vasi
Projektu zavoda Zlata mreža Prostofer, ki kot mreža brezplačnih prevozov za starejše že uspešno deluje
v številnih slovenskih občinah, se je odločila pridružiti tudi Občina Gorenja vas - Poljane.
Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših,
ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in
plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na
pomoč. Številni starejši imajo velike težave
s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih
središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti iz bolj oddaljenih krajev se velikokrat ne
morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo,
temveč se prilagajajo možnostim oziroma
času, ko jim lahko pomagajo družinski člani
ali prijatelji. Nekateri se odločijo za taksi,
vendar pa to pomeni dodatne stroške, kar
je za številne prevelik finančni zalogaj, zato
tovrstnih prevozov ne uporabljajo.
Komu je namenjen Prostofer?
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov
in imajo nizke mesečne dohodke pa tudi
slabše povezave z javnimi prevoznimi
sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih
centrov ipd.
Zakaj Prostofer?
Brezplačni prostoferski prevozi starejšim
omogočajo:

– večjo mobilnost,
– večjo socialno vključenost,
– medsebojno povezovanje,
– medsebojno pomoč,
–b
 oljšo kvaliteto življenja v tretjem
življenjskem obdobju,
–č
 im dlje lahko ostanejo doma (čim
kasnejši odhod v dom za ostarele).
Druženje in občutek koristnosti igrata
pomembno vlogo pri aktivnem staranju.

Vse kandidate, ki želijo postati
prostoferji, vljudno vabimo, da
pokličejo na Občino Gorenja vas
- Poljane na (04) 51 83 112 (Jana
Oblak), svoj interes pa lahko
sporočijo tudi na e-naslov: jana.
oblak@obcina-gvp.si.
Kako deluje Prostofer?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče
na brezplačno številko 080 10 10. V
komunikacijskem centru nato zabeležijo
njegove podatke in lokacijo prevoza.
Po najavi prevoza klicni center obvesti
prostovoljnega voznika o prevozu in to
sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo je zagotovljeno s strani
občine, prav tako je poskrbljeno za zava-

rovanje tako voznika kot tudi sopotnikov.
Klicni center je na voljo za rezervacije
prevozov vsak delovnik med 8. in 18. uro,
rezervacijo prevoza pa je treba najaviti
vsaj tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki
prostovoljci bodo prevoze opravljali od
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro,
izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi
prilagodijo potrebam.
Kdo je lahko prostofer?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima
veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati
tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar
pa so prostoferji v resnici veliko več
kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim
sopotnikom nesebično pomagajo tudi,
ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih
pospremijo do čakalnice in počakajo
nanje med pregledom, pomagajo nesti
vrečke iz trgovine in jim priskočijo na
pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ...
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo
svojo humanost za samoumevno in
častno dejanje.
Kako postati prostofer?
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to
sporočijo na občino, v kateri živijo in je
priključena projektu Prostofer.

Nadaljujejo asfaltiranja
po krajevnih skupnostih
V okviru rednih vsakoletnih asfaltiranj, ki
jih opravijo po krajevnih skupnostih, so
v občini Gorenja vas - Poljane že končali
asfaltiranje v krajevni skupnosti Lučine,
kjer so asfaltirali dva odseka, in sicer pri
odcepu Podložar in v Golem Vrhu v dolžini
250 metrov. V krajevni skupnosti Poljane
so v Malenskem Vrhu asfaltirali križišče
in petstometrski odsek ceste proti Ajnžuc,
na relaciji Srednja vas–Brda pa so obnovili
dva krajša odseka, so razložili na občini. V
krajevni skupnosti Sovodenj so asfaltirali
350-metrski odsek ceste Laniše–Lisjak, v
Podjelovem Brdu pa sedemdestmetrski odsek ceste Grapa–Kalar–Jeram. Dela nadaljujejo v krajevnih skupnostih Gorenja vas in
Trebija, končali pa jih bodo predvidoma do
konca oktobra, so še dodali na občini.
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V Golem Vrhu so asfaltirali 250 metrov dolg odsek. FOTO: ARHIV OBČINE
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Smrad moteč, a zakonodaje, ki bi to urejala, ni
V uredništvo smo prejeli dopis občana, ki ni navdušen nad polivanjem travnikov z gnojnico predvsem v dneh
pred dežjem.
Damjana Peternelj
V poletnih in jesenskih mesecih zaradi
polivanja gnojnice po kmetijskih površinah marsikdo toži, da ne more prezračiti
stanovanja, normalno posušiti perila, se
zadrževati na balkonu oziroma terasi ali
se rekreirati v naravi. Smrad je za mnoge moteč, plini, ki se pri tem sproščajo,
pa niso v takih koncentracijah, da bi bili
škodljivi za zdravje. Na Inšpektoratu
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo pojasnjujejo, da "v Sloveniji ni
zakonske podlage, na osnovi katere
bi lahko ovrednotili sprejemljivo raven
neprijetnega vonja in/ali izpostavljenosti
neprijetnim vonjavam zaradi gnojenja z
gnojevko ali gnojnico oziroma določili
ustrezne ukrepe. Torej v teh primerih
inšpekcija ne more ukrepati, saj nima
zakonske podlage." Tako kmetijsko kot
okoljsko ministrstvo si prizadevata, da bi
kmetijska gospodarstva oziroma kmetje
pri opravljanju svoje dejavnosti upoštevali
pravila dobre kmetijske prakse. Smrad pri
gnojenju z živinskimi gnojili je mogoče
zmanjšati z izbiro ugodnih vremenskih
razmer, kar pomeni, da je priporočljivo,
da kmetje za gnojenje izberejo miren,
hladen in vlažen dan ter gnojijo zvečer

ali pred rahlim dežjem oziroma ob njem.
Spoštovanje takih pravil sicer ni zakonsko
predpisano in nespoštovanje ni prekršek.
Kmetje morajo upoštevati več predpisov
V Svetovalnem kodeksu dobre kmetijske prakse, ki ga je pripravil Kmetijski
inštitut Slovenije, je kot najprimernejši
čas opredeljen pozno pozimi in spomladi.
Kmetje morajo gnojiti v skladu s potrebami rastlin, a gnojnice ne smejo razvažati
pri veliki vlažnosti tal, če so tla zasičena
z vodo, ob vročini, če je suša, če so tla
prekrita s snežno odejo in po zamrznjenih
tleh. Pri razvozu živinskih gnojil morajo
biti pozorni zlasti na varovanje voda.
Posebej pomembno je, kdaj in v kakšnih
količinah gnojijo, kar tudi določa zakonodaja. "Gnojenje s tekočimi organskimi
gnojili je na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 1. marca,"
pojasnjujejo splošno določilo z nekaj izjemami na ministrstvu. Tako kot vseh gnojil
se tudi tekočih organskih gnojil ne sme
uporabljati v tlorisni širini 15 metrov od
meje brega vode 1. reda in pet metrov od
meje brega vode 2. reda ter sto metrov od
objekta za zajem pitne vode, ki je vključen
v sistem javne oskrbe s pitno vodo. Če
se to ne upošteva, lahko pride do one-

snaženja okolja in naravnih virov. Samo
v tem primeru ima kmetijska inšpekcija
glede gnojenja pristojnost na podlagi t.
i. nitratne uredbe, ki pa obravnava tiste
posege, ki bi potencialno lahko onesnažili
podtalnico, ne obravnava pa zraka. Pravila, kdaj in kako lahko kmetje gnojijo, torej
obstajajo, verjetno pa bi jih bilo smiselno
prilagoditi razmeram, potrebam, času,
krajem.
Reševanje problematike od občine do
občine različno
Nekatere občine, predvsem tiste z
intenzivno kmetijsko dejavnostjo, ki kljub
vsemu želijo razviti še kakšno drugo
dejavnost, npr. turizem, težave rešujejo
tako, da subvencionirajo nakup preparatov za zmanjševanje smradu gnojevke in
gnojnice. V eni od koroških občin je, denimo, civilna iniciativa konec lanskega leta
predlagala sprejem novega občinskega
odloka, ki bi vseboval pravila in prepovedi,
vezane na gnojenje. Problematike naši
državni predpisi ne urejajo v celoti, tudi na
ravni Evropske unije na tem področju ni
enotne zakonodaje, zato so posamezne
države članice problematiko neprijetnih
vonjav uredile v okviru nacionalne okoljske zakonodaje.

Pospravljajmo za svojimi
štirinožnimi prijatelji

Pravila, kdaj in kako lahko kmetje gnojijo, torej obstajajo, verjetno pa bi jih bilo
smiselno prilagoditi razmeram, potrebam, času, krajem. FOTO: TINA DOKL

Vse večji problem v občini predstavljajo pasji iztrebki, ki jih pospravijo le
redki lastniki psov. Razlogi za pospravljanje so (poleg bontona) še vsaj
trije: veterinarski, higienski in okoljski.
Z okoljevarstvenega vidika je pobiranje iztrebkov pomembno, saj pride
pri pasjih iztrebkih do onesnaženja
zemlje in vode. Pasji iztrebki, če se
znajdejo v krmi, sicer neposredno ne
ogrožajo zdravja z onesnaženo krmo
nahranjenih živali, so pa lahko nevarni
kot posredniki bolezni. Pogosto so namreč prenašalci okužb in zajedavcev.
Pobrane iztrebke je treba odvreči med
splošne komunalne odpadke. Če tega
ne storimo, nas lahko občinski redar ali
inšpektor kaznuje za prekršek – a le na
javnih površinah.
Podblegaške novice št. 7 | september 2020
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Nova zdravnik in zobozdravnica
V Zdravstvenem domu Gorenja vas sta z avgustom začela delati Jaka Šinkovec, dr. med., v ambulanti
družinske medicine Koprivec, in zobozdravnica Živa Veber, dr. dent. med., ki je v zobni ambulanti za otroke in
odrasle zamenjala zobozdravnico Manco Peternelj.
Tina Dolenc
Jaka Šinkovec, ki prihaja iz Žirov, je specializant družinske medicine v zadnjem letniku specializacije. Do marca prihodnje leto
bo v ambulanti prisoten enkrat na teden, predvidoma ob četrtkih
popoldne, potem nekaj mesecev skoraj vsak dan. Od oktobra
2021, po zaključku specializacije, pa bo v ambulanti predvidoma
trikrat tedensko. Ko se bo število opredeljenih pacientov povečalo, se bo povečalo tudi število prisotnih dni. To so sporočili iz
ambulante družinske medicine Koprivec.
Čeprav v Gorenji vasi delujejo tri ambulante družinske medicine, pa po podatkih zdravnika Janeza Koprivca vsi tu zaposleni
družinski zdravniki presegajo strokovno priporočeno število
pacientov na zdravnika, zato bo novi zdravnik lahko bistveno
pripomogel h kakovosti dela v vseh ambulantah. "Čas, ki ga bo
lahko imel zdravnik za pacienta, je odvisen predvsem od tega,
za koliko pacientov ta zdravnik skrbi, in če je to število veliko,
tudi tega časa ne more biti veliko. Zame osebno pa so specializanti tisto gonilo modernega znanja, ki me priganja, da ne
ostanem strokovno na nivoju izpred desetletja ali dveh," je dejal
Janez Koprivec. Kot specializant v zadnjem letu specializacije je
Jaka Šinkovec z dovoljenjem Zbornice in ZZZS že začel izvajati
opredeljevanje. Glede na pomanjkanje zdravnikov v soseščini je
po besedah Koprivca zanimanje neverjetno veliko. Zainteresirani
lahko pokličejo v ambulanto Koprivec (04 518 06 04) in sestra
jih bo naročila na pregled k novoizbranemu zdravniku.
Sicer je zdravnik Janez Koprivec še pojasnil, da je zanimanje
za specializacijo iz družinske medicine vsako leto manjše, zato
mora biti okolje za vsakega od njih veselo, da ga ima. "Razporejanje specializantov po ambulantah odreja Zdravniška zbornica.
Po tem ključu je v naši ambulanti specializantka Mateja Mur,
Jaka Šinkovec pa je z željo po nadaljevanju poklicne poti v
našem okolju zaprosil za premestitev, ki so mu jo odobrili," je

Jaka Šinkovec
dejal Koprivec in dodal, da je v preteklem letu v Sloveniji ostalo
nezasedenih več kot petdeset specializantskih mest s področja
družinske medicine. "To pomeni, da bo čez štiri leta primanjkovalo vsaj petdesetih dodatnih družinskih zdravnikov. In ta trend
se nadaljuje. Zato sem vsakega specializanta zelo vesel in se je
vredno potruditi, da v našem okolju tudi ostane."
Nova zobozdravnica Živa Veber
Sprememba je tudi v zobni ambulanti za otroke in odrasle, kjer
od avgusta dalje deluje Živa Veber, dr. dent. med. Pacienti, ki želijo ostati v tej zobni ambulanti, bodo pri prvem obisku ambulante podpisali za novo izbiro zobozdravnice Žive Veber, tisti, ki ne
želijo ostati, pa si bodo izbrali drugega zobozdravnika. Poslovni
čas ambulante je ob ponedeljkih in torkih med 12.30 in 19.30, od
srede do petka pa od 6.30 do 13.30. Dosegljivi so na telefonski
številki: 04 511 28 50.

Podpisali pogodbo za gradnjo
Fortunove brvi

FOTO: GAŠPER ČADEŽ
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Župan Milan Čadež in direktor SGP Zidgrad iz
Idrije Igor Božič sta sredi septembra podpisala gradbeno pogodbo za gradnjo Fortunove
brvi za pešce čez Soro v Gorenji vasi. SGP
Zidgrad je med petimi ponudniki na javnem
razpisu podal najnižjo ceno za izvedbo del, so
pojasnili na občini in dodali, da bodo po pogodbi dela vredna dobrih 131 tisoč evrov. Vsa
dela, so poudarili na občini, morajo biti končana še pred koncem leta. "Utrditev temeljnih tal
desnega mostnega opornika je bila izvedena
že pred časom, medtem ko je bil levi opornik
zgrajen že ob gradnji gorenjevaške obvoznice,
zaradi katere je bila nekdanja Fortunova brv
odstranjena," so še pojasnili.
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Še dve krajevni skupnosti s svojo zastavo
Zastave velikanke krasijo zdaj že skoraj vse krajevne skupnosti v občini, v avgustu sta bili namreč postavljeni
še dve – v Gorenji vasi in Javorjah.
Damjana Peternelj
Kmalu po postavitvi zastave na Hotavljah so tudi v krajevni skupnosti Javorje
sprejeli odločitev, da želijo tako zastavo
postaviti v svojem kraju, in že določili tudi
nekaj sprejemljivih lokacij. Postavitev se
je zavlekla zaradi iskanja načina financiranja. "Po obljubi župana, da bo občina
pokrila stroške droga in zastave, je bila za
nas največja ovira odpravljena. Medtem
so tudi v TD Stari vrh prišli na podobno
idejo. Dogovorili smo se, da krajevna

skupnost poskrbi za izdelavo temelja,
dobavo droga in zastave, društvo pa pridobi dovoljenje lastnika zemljišča in vse
drugo v zvezi s postavitvijo," je povedal
Ciril Alič, predsednik krajevne skupnosti.
Slovesnosti še niso pripravili, a zastava
je kljub temu zaplapolala 13. avgusta
letos. Zadnje neurje je sicer poškodovalo
mehanizem na drogu, a naj bi bila okvara
že odpravljena.
V Gorenji vasi so pol manjšo zastavo na
nižjem drogu kot zdajšnje zastave velikanke po krajevnih skupnostih postavili

Razgled pri zastavi v Lajšah nad Gorenjo
vasjo FOTO: ARHIV KS GORENJA VAS
že ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 v
Lajšah ob oddajniku in je bila sploh prva
večja zastava v občini. Danijel in Danijela
Vehar sta jo izobesila ob vsakem državnem prazniku. Letos so zaradi dotrajanosti obstoječi drog odstranili ter postavili
novega, dvakrat višjega. Sredstva sta
prispevali krajevna skupnost in občina, ki
sta posebno hvaležni Veharjevim, saj so
za ta namen odstopili zemljišče.

Zastava nad Javorjami FOTO: ARHIV KS JAVORJE

Spodbujajo kolesarjenje
Razvojna agencija Sora je v sodelovanju z Občino
Gorenja vas - Poljane v sklopu projekta E-nostavno
na kolo organizirala dogodek Kolesarsko dogajanje v
Gorenji vasi.
Anže Rems
Dogodek je potekal na parkirišču pod Sokolskim domom Gorenja vas, njegov cilj pa je bil spodbujanje in podpiranje kolesarjenja na območju občine Gorenja vas - Poljane. V ta namen smo
v sodelovanju s Šport servisom Oblak obiskovalcem zagotovili
serviserja koles, ki je na licu mesta na njihovih kolesih opravljal
manjša popravila in jim svetoval, kako jih čim bolje vzdrževati
tudi v prihodnje.
V sodelovanju s Kolesarskim klubom Kranj pa smo na parkirišču
postavili spretnosti poligon, ki so ga lahko prevozili tako najmlajši kot tisti malo starejši, se preizkusili v spretnostni vožnji s
kolesi ter obnovili pravila varne vožnje. Proti koncu dogodka so
predstavniki Kolesarskega kluba Kranj za starejše odrasle pripravili tudi predavanje na temo varne vožnje s kolesom, vzdrževanja

Serviser koles je opravljal manjša popravila in obiskovalcem
svetoval, kako kolo čim bolje vzdrževati tudi v prihodnje.
FOTO: JURE FERLAN

tehnične brezhibnosti kolesa in priprave kolesa na zimo ter na
kolesarsko sezono. Po zaključenem teoretičnem delu so se
udeleženci predavanja lahko preizkusili tudi v vožnji na spretnostnem poligonu. Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju
z Zavodom Poljanska dolina priskrbela dve električni kolesi, s
katerima so se udeleženci lahko popeljali na testno vožnjo.
Vsi udeleženci dogodka so prejeli mini zavojček prve pomoči in
kolesarski zvonček za čim varnejšo udeležbo v prometu.
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Znanje kot vrednota v vseh življenjskih obdobjih
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) pod sloganom Slovenija, učeča se dežela so odmevna kampanja na
področju izobraževanja in učenja tako na državni kakor tudi na lokalni ravni.
Jera Miklavčič
Projekt koordinirajo v Andragoškem centru Slovenije.
Prireditelji – izobraževalne organizacije, društva, občine,
podjetja itd. – tako vsako leto v poznopomladanskem
času že od leta 1996 prirejajo brezplačne dogodke
in delavnice z namenom opominjanja na znanje kot
vrednoto v vseh življenjskih obdobjih. Letos pa je projekt
izjemoma prestavljen na jesenski čas in se odvija med
4. septembrom in 9. oktobrom po vsej Sloveniji.
Zavod Poljanska dolina se je tudi letos aktivno vključil
v dogajanje v okviru Tednov vseživljenjskega učenja.
Svojo dejavnost smo prvo soboto v septembru skupaj
s Klekljarskim društvom Deteljica Gorenja vas predstavljali obiskovalcem na stojnici v okviru Tržnice znanja v
organizaciji Ljudske univerze Škofja Loka na Mestnem
trgu v Škofji Loki. Obiskovalci so lahko rešili križanko na
temo Poljanske doline in dobili informacije o kulturnih in
turističnih zanimivostih.
V skladu s poslanstvom TVU je želja vseh sodelujočih
prirediteljev ozaveščanje o pomenu, vlogi ter možnosti
učenja in izobraževanja ne glede na starost, zato so si
ob napovedanih terminih željni znanja v spremstvu vodnika lahko ogledali tudi Šubičevo hišo, Dvorec Visoko
in utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu, otroci pa na
ustvarjalni delavnici v Dvorcu Visoko ustvarjali na temo
jeseni.
Takšni projekti kot TVU spodbujajo tako usvajanje znanja in veščin kakor tudi njihovo predajanje. Znanje, pa
kakršnokoli že, pa je gonilo napredka in nujno za osebno
zadovoljstvo ter uspešno delovanje posameznikov in
skupnosti.

Stojnica Zavoda Poljanska dolina na Tržnici znanja v Škofji Loki

Prosti vadbeni termini v Športni dvorani
Gorenja vas

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi Javnega razpisa za
sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in
plesalcev – Jobstov sklad. S sredstvi v višini 2.000 evrov bo sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev v
naslednjih vsebinah:
– sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v tujini,
– sofinanciranje izposoje inštrumenta,
–	enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe
na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali
tekmovanjih,
– enkratne dotacije za nakup inštrumenta.
Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani
www.obcina-gvp.si.
Kandidati prijavo oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali
pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87,
Gorenja vas, do 26. 10. 2020.
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V Športni dvorani Gorenja vas od začetka septembra
že potekajo treningi in rekreacijske vadbe, seveda ob
upoštevanju vseh priporočil in navodil NIJZ. Ker je po
zaključenem razpisu za najem vadbenih prostorov
ostalo še nekaj prostih terminov za vadbo, se zainteresirani lahko obrnejo na Zavod Poljanska dolina, in sicer
na telefonsko številko 031 720 573 ali e-naslov
zavod@poljanskadolina.com.

Krajevni urad znova odprt
po ustaljenem urniku
Krajevni urad v Gorenji vasi od septembra dalje znova
posluje po ustaljenem urniku, so sporočili z Upravne
enote Škofja Loka. Uradne ure krajevnega urada so ob
torkih od 8.00 do 15.30. Za vse informacije je mogoče
poklicati na telefonsko številko 041 741 738, pišete jim
lahko tudi na elektronski naslov ue.skofjaloka@gov.si.
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Delo Zavoda Poljanska dolina
Na Zavodu Poljanska dolina smo se v zadnjih dveh mesecih lotili kar nekaj različnih projektov. Lahko
povemo, da bomo prenovili naš turistični katalog Poljanska dolina, ki ga bomo posodobili z aktualnimi
podatki, novimi fotografijami in vsebino. Predvidevamo, da bo izdan do sredine meseca oktobra.
Kristina Bogataj
Ker se je Občina Gorenja vas - Poljane
vključila v projekt Zelena shema za
pridobitev zelenega znaka Slovenia Green destination, smo se sredi avgusta
odpravili skupaj z Marjeto in Dušanom
Kavčičem iz Domačije Tešnak na delovni
obisk zlate destinacije Slovenia Green Miren Kras na ogled primera dobre
prakse. Zavod Miren Kras nas je toplo sprejel in nas popeljal po svojem
kulturnem spomeniku, Pomniku miru.
Postavljen je v spomin vsem braniteljem
slovenske zemlje v zgodovini naroda. Od
tam lahko vidimo vse od Jadranskega
morja, Furlanske nižine, Julijskih Alp in
Vipavske doline. Obiskali pa smo tudi ponudnika nastanitve in prehrane z Zelenim
ključem: Gostilno Kogoj. Ga. Kogoj nam
je predstavila svoj objekt nastanitve in
gostilne ter prednosti in slabosti pri pri-

dobivanju in vzdrževanju znaka. Postregli
so nam tudi z odličnimi jedmi za zaključek našega druženja. Na obisku smo
pridobili koristne informacije in napotke
za nadaljnje delo na projektu.

Kmetiji Matic. Nina je zelo pohvalila našo
dolino, ki jo je navdušila z razgledi, ljudmi
in dejstvom, da je vse narejeno lokalno. Več o njenih vtisih si lahko preberete
na povezavi: https://www.nina-potuje.
com/poljanska-dolina-vikend-izlet/.

Drugačen način promocije
Prvi konec tedna v septembru nas je obiskala blogerka Nina potuje z družino. Pri
nas je preživela tri odlične dni. Prvi dan je
preživela na Starem vrhu, kjer so obiskali
Adrenalinski park Stari vrh in prenočili v
Gostišču Stari vrh. Naslednji dan so si
ogledali Rupnikovo linijo, se okrepčali
z narezkom na Kmetiji Pr' Bukovc v
Žirovskem Vrhu in se sprehodili po Medvedkovi poti. Kosili so v Gostilni Jager,
popoldan pa preživeli na Dvorcu Visoko.
Prespali so na Domačiji Tešnak, v nedeljo
pa so se z električnimi kolesi odpeljali
na kolesarski izlet, v sklopu katerega so
imeli tudi degustacijo na Kmetiji Žunar in

Info točka
Na naši Info točki, ki je odprta ob
sobotah in nedeljah od 9. do 13. ure, si
po novem lahko kupite tudi spominke
Poljanske doline in izdelke naših lokalnih
umetnikov. Za vas smo pripravili nahrbtnike, majice, skodelice, steklenice,
naglavne lučke in drugo z napisom
Poljanska dolina. Najdete tudi različne
knjige od Visoške kronike in Cvetja v
jeseni do Doma slikarjev Šubic in drugih. Lahko kupite tudi izdelke domačih
umetnikov, vse od akvarelov do različnih
steklenih izdelkov in manjših ročnih produktov, kot je nakit.

Iz črne kuhinje bo zadišalo ...
Črna kuhinja na dvorcu Visoko nas bo ponovno popeljala v čas naših babic in dedkov.
Martina Ambrožič Tušar,
vodja kavarne
Jesen je ravno pravi čas, da dodamo
kulinarični pridih Kavarni Visoko. Omamno bo dišalo iz črne kuhinje in pri gostu
vzbujalo refleksijo ugodja, sproščenosti
in domačnosti, kar so pomembne komponente kulinaričnega in turističnega doživetja. Uporabljali bomo lokalno hrano,
med katero prištevamo avtohtone sorte
živil, hrano, pridelano v lastni okolici, tudi
na sosednjih kmetijah, ali pa celo nabrano v naravi in pogojeno z letnim časom,
s katerim je sovpadala narava. S tem
namenom bomo tudi v kavarni Visoko v
črni kuhinji kuhali terjakov čaj, zeliščne
čaje, seveda v družbi buhtljev, ocvirkovce
in drobnjakove potice.
Kaj pravzaprav terjak je? Slovensko
ljudsko zdravilo. Naši predniki so terjak
velikokrat uporabljali, obvezen spremljevalec pa je bil tudi pri raznih obolenjih,
zdravljenju gripe in pljučih bolezni ter

dvigu odpornosti in hitrejšemu okrevanju
po boleznih. Včasih niso imeli lekarn, ki
bi nudile raznorazna zdravila, tako kot jih
nudijo danes, zato so si morali pomagati
sami in terjak je bil eden izmed pripravkov, ki jim je po pričevanju babic pri tem
zelo pomagal. Terjak je bil obvezno živilo
skoraj vsakega gospodinjstva.
Zakaj mu pravimo "naravna vitaminska
bomba"? Bezeg vsebuje jabolčno in baldrijanovo kislino, grenčice, eterična olja in
vitamine A, B, B1, B2 in vsem dobro znan
vitamin C. Zanimivo je, da vsebuje tudi na
novo odkrit vitamin J, ki naj bi preprečeval
pljučnico. Bezeg pomaga proti prehladu,
vročini, gripi in konec koncev celo pljučnici ter astmi. Veseli so ga tudi tisti, ki se
vsako pomlad borijo proti spomladanskim alergijam. V ta namen je treba začeti
bezeg uživati že ob koncu zime, verjemite,
vaš organizem bo pripravljen na neprijetnosti cvetnega prahu. Bezeg uporabljamo tudi za splošno čiščenje telesa, prav
pa pride tudi pri zdravljenju "mačka".

V sodelovanju s kmetijo Jeran na
Žirovskem Vrhu Sv. Urbana v Poljanski
dolini, ki si prizadeva za čim boljšo
samooskrbo in čim večjo ponudbo
domačih izdelkov na trgu, bomo gostom ponudili terjak, buhtlje in ostale
dobrote iz kuhinje mlade gospodinje.
Ana Gantar si želi obrniti kolo v prid
kakovosti življenja nas in generacij za
nami, oživeti spoštovanje in zavedanje
do hrane, pridelane doma, se jo naučiti
uporabljati. Terjak pozna že iz otroštva,
saj sta ga kuhali že njeni babici in za
njegovo izdelavo uporablja prav njun
recept. In buhtlji z različnimi marmeladami in drugimi nadevi, ki nas vse
spominjajo na otroštvo, so tista večna
sladica, ki nas vedno razveseli, tako
vabljivi so in tako dišijo. Buhtlji so bili
in so hit ter nas hkrati opominjajo, kako
lepo je okušati tradicijo.
Iz črne kuhinje bo zadišalo 25. septembra popoldne. Zato vas lepo vabimo na
druženje v Kavarno Visoko.
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Ozimnica z edinstvenimi
kombinacijami okusov
Malokdo ne pozna Milene in Francija Miklavčiča s
Kmetije Martinuc v Dolenji Ravni. Franci je prava
enciklopedija znanja o rastlinah, tako gojenih kot
divjerodnih, Milena pa recepte edinstvenih kombinacij
spretno preobrazi v okusne marmelade in vložnine.
Damjana Peternelj
Dopolnilno dejavnost sta registrirala leta 2009 in se vključila v
blagovno znamko Babica Jerca in dedek Jaka, kamor so vsi njuni izdelki, ki zadostujejo strogim kriterijem, vključeni še danes.
Začela sta z različnimi vrstami žganja in vložninami, ki jih sedaj
dopolnjujejo še marmelade.
Predelata le, kar na čim bolj sonaraven način pridelata doma:
paradižnik, kumare, fižol, peso, melancane, hruške, jabolka, slive …
Le ko je letina slaba, pri lokalnih pridelovalcih dokupita manjkajoče surovine. Tako recepti kot izdelki – teh je več kot dvajset – se
do popolnosti razvijejo v domači kuhinji. Od izdelkov drugih ponudnikov se precej razlikujejo, saj jim dodata še kakšno divjo zel.
Izvirni recepti z užitnimi divjimi rastlinami
Milena pove, da so se sprva, ko je Franci kaj prinesel iz "gmajne", spraševali, ali je zagotovo užitno. Po nekaj "štih probah" so
začeli izdelovati res izvirne in posebne stvari, npr. smrekov žele,
divjo marmelado, marmelado divjih jabolk z bezgom, hruškovo
marmelado z bučami, melancane z origanom in čemažem, pa
likerje, npr. bukov in gozdni liker, v katerih pripravo vključujejo
plodove in listje gozdnega drevja. Dodane so užitne, a neobičajne sestavine, kar ni nič nenavadnega, saj je bil Franci po poklicu
gozdar. Njegova je bila tudi ideja za tepkovo marmelado. Po nekaj poskusih sta jo uvrstila v ponudbo in se dobro prodaja. "No,
edino recept za tepkovec s tepko je pa moj," smeje pove Milena.

Franci Miklavčič je tudi zeliščar. Na fotografiji s posodama
posušenih cvetov vrtnic (levo) in dobre misli – divjega origana.
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Franc in Milena Miklavčič v rastlinjaku, v katerem pridelata več
sto kilogramov paradižnika in kumar

V Podblegaških novicah od jeseni dalje
predstavljamo ponudnike lokalnih pridelkov
in izdelkov, kot prvo predstavljamo Kmetijo
Martinuc iz Dolenje Ravni.
Vse marmelade, ki jih skuhata, največ je slivove z jabolki in
hruškami, imajo več kot sedemdesetodstotni sadni delež in jih
veliko jemljejo okoliške šole. Navdušene so tudi nad čaji, ki jih
Franci zmeša iz posušenih zdravilnih zelišč z bližnjih travnikov
in gozdov. Letno pripravi kar 15 kilogramov mešanic, letos je
izdelal tudi kar nekaj tinktur: rmanovo, koprivno, regratovo,
trpotčevo, česnovo … In kaj priporoča zdaj, ko novi koronavirus
spet kaže zobe? "Timijanovo tinkturo. To je nekaj najboljšega za
preventivo."
Shramba se izprazni, preden je leto okrog
Največ dela je od maja do sredine oktobra, ko pri pridelavi sadja
in zelenjave sodelujeta tudi družini sina in hčere. Znanje srkajo
tudi že vnuki, najmlajša bo zagotovo zeliščarka, saj je nenehno
za petami dedku, drugošolec pa zelenjadar s skoraj milimetrsko
natančnostjo pri sajenju čebule. Delo pri predelavi si porazdelita.
"Lažja dela opravim jaz, težja pa Franci, obira kumare, pobere
sadje," pove Milena, ko ji v besedo skoči Franci: "Res je, jeseni
sem 'kolenčkar'." Med pogovorom me opremita s številnimi recepti in podučita o pasteh pravilne priprave ozimnice, a priznata,
da je treba včasih za najboljši rezultat večkrat poskusiti in tudi
improvizirati.
Prodajata v domačih kotičkih Kmetijske zadruge Škofja Loka,
pohvalita predvsem nizko maržo in redno plačilo. Največ je povpraševanja po vložninah, nasploh so pravi hit kisle kumarice. Pridelujeta jih na treh njivah, kjer imata napete 180 metrov mreže, v
najbujnejši rasti pa jih obirata celo dvakrat na dan. "Običajno se
shramba izprazni, preden je leto okrog, le paradižnikova omaka
z baziliko zdrži vse leto," priznata. Letos sta prvič pripravila večjo
zalogo, saj je bilo tudi povpraševanja, posebej med epidemijo,
več kot prej.
"Mogoče je," povesta. "Če si priden, je možnosti precej, a je
veliko odpovedovanja, ko je zrelo, pobereš in predelaš, kakšnega
daljšega dopusta ni." Priznata še, da bo letos odlična letina. "Veliko je odvisno od vremena, letos nam je kar dobro služilo. Sadja
bo kar nekaj, toče se nam ni treba več bati, tako da bova oba še
nekaj časa polno zaposlena," skleneta z zadovoljstvom.
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V obrti in podjetništvu vztrajajo
že desetletja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka je v začetku
septembra na dvorišču Loškega gradu na slovesnosti, ki jo je glasbeno
dopolnila družina Triler, podelila priznanja članom, ki letos praznujejo
okrogel jubilej opravljanja dejavnosti.
Damjana Peternelj
Letos praznuje kar 84 članov zbornice:
že deset let dejavnost opravlja 33 članov,
dvajsetletnico praznuje 17 članov, tridesetletnico 27 članov, podelili so tudi po eno
priznanje za 35 in 40 let.
Četrtina jubilantov, 21, je iz občine Gorenja vas - Poljane, kjer deset let dejavnost
opravljajo: Marko Bajt, Suhomontaža
Mont-bajt, s Sovodnja; Matjaž Biček,
izolaterstvo, iz Leskovice; ČVD čiščenje
in vzdrževanje iz Podgore; Filipič Ivan, s.
p. – tiskanje na tekstil in promocijski tisk
iz Žirovskega Vrha Sv. Antona; avtoprevoznik Luka Kržišnik z Dolenje Dobrave;
Mizarstvo Peternelj – Kržišnik, RASST, d.
o. o., s Trebije; Štremfelj Tilen, s. p. – MHE
zgornja Volaka; Matjaž Šturm, ki vodi Gostilno Blegoš v Javorjah, in Simon Šturm,
Kava bar Poljane.
Dvajset let delovanja obeležujejo: Lidija
Debelak iz Gorenje vasi z izdelki umetne
obrti; podjetje INT vrata iz Todraža; Petra
Klemenčič, Taverna Petra, Gorenja vas;
podjetje Resje iz Studorja; slikopleskar
Franc Stržinar s Hotavelj ter Gregor Štefe,
lastnik koče na Starem vrhu. Priznanja

za trideset let delovanja so prejeli v Avtu
Eržen s Sovodnja, v lesnopredelovalnem
podjetju Drnovšek z Bukovega Vrha ter v
dveh hotaveljskih podjetjih: MIT, d. o. o., in
Mravlja, d. o. o.

OOZ Škofja Loka letno
podeljuje priznanja tudi tistim
obratovalnicam, ki nadaljujejo
opravljanje dejavnosti oziroma
je ta v družini ali podjetju
postala že tradicionalna. Letos
je to priznanje prejelo pet
članov, med njimi za 35 let
podjetje Polycom.
OOZ Škofja Loka letno podeljuje priznanja
tudi tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo
opravljanje dejavnosti oziroma je ta v družini ali podjetju postala že tradicionalna.
Letos je to priznanje prejelo pet članov,
med njimi za 35 let podjetje Polycom.
Med nagrajenimi podjetji z najdaljšo
tradicijo so na prireditvi priznanje podelili
Kolarstvu Kuralt iz Škofje Loke, ki obeležuje že 120 let dejavnosti.

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav
Vlada RS je tako kot več evropskih držav vzpostavila aplikacijo za varovanje
zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav.
Aplikacija je za uporabnike prostovoljna in brezplačna, prav tako je prilagojena slovenskim standardom varovanja
osebnih podatkov.
Uvedba aplikacije je dodatni preventivni ukrep in ščiti tako zdravje posameznikov kakor javno zdravje. Njena uporaba je v veliko pomoč epidemiologom
pri obvladovanju širjenja virusa. Aplikacijo si na pametne prenosne telefone
namestimo povsem prostovoljno, v našem vsakdanu pa ima sicer še naprej
osrednjo vlogo dosledno upoštevanje
drugih preventivnih ukrepov: vzdrževanja zadostne medsebojne razdalje,
rednega umivanja in razkuževanja rok
in nošenja zaščitnih mask v zaprtih
javnih prostorih in javnem prometu.
Aplikacija #OstaniZdrav pomaga pri
zajezitvi in obvladovanju širjenja okužb
z novim koronavirusom, zmanjšuje
obremenjenost zdravstvenega sistema
in tako omogoča, da država z milejšimi
ukrepi obvlada virus. Aplikacija #OstaniZdrav nas opozori, da smo bili v stiku
z okuženim, zato obstaja večje tveganje, da smo se okužili tudi sami. Tako
že takoj po opozorilu, ki ga prejmemo
od mobilne aplikacije, ravnamo še
odgovorneje: opazujemo svoje počutje
in ob prvem zaznavanju simptomov
stopimo v stik z osebnim zdravnikom,
se ne družimo, še posebno ne z ranljivimi posamezniki, in še dosledneje
izvajamo preventivne ukrepe (higiena
rok in kašlja, nošenje mask in ustrezna
medsebojna razdalja).
Vse pomembne informacije o aplikaciji
#OstaniZdrav najdete na spletnem
mestu Vlade Republike Slovenije.

Senzorična ocenjevanja

Med nagrajenimi podjetji s tradicijo je podjetje Polycom, kjer dejavnost opravljajo
že 35 let. FOTO: ARHIV OOZ ŠKOFJA LOKA

Razvojna agencija Sora bo v petek,
25. septembra, na Biotehniški fakulteti in v ponedeljek, 28. septembra, v
Biotehniškem centru Naklo organizirala senzorična ocenjevanja. Izdelke
za ocenjevanje je mogoče dostaviti
na Razvojno agencijo Sora do četrtka, 24. septembra. Na biotehniški
fakulteti se senzorično ocenjujejo
alkoholne pijače ter drugi sadni in
zelenjavni izdelki, v Biotehniškem
centru Naklo pa pekovski, mlečni in
mesni izdelki.
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Visoška kronika na domačem dvorišču
Gledališka skupina Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane je Visoško kroniko vrnila domov na visoško
posestvo. Uprizoritev v poljanskem narečju v režiji Andreja Šubica odslej tudi v knjižni izdaji.
Igor Kavčič
Kalanovi so se na visoško posest vrnili prvo septembrsko nedeljo. Seveda simbolično v odlični predstavi gledališke skupine
domačega Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane. Visoško
kroniko v poljanskem narečju so premierno uprizorili lani junija
ob stoletnici Tavčarjevega romana Visoška kronika. Odtlej so
jo po dvoranah po škofjeloškem in obeh dolinah pa tudi širše
po Sloveniji vedno znova z velikim aplavzom ponovili 24-krat. A
njen pobudnik, tudi avtor dramatizacije in režiser Andrej Šubic,
sicer zdravnik splošne medicine, po značaju pa tudi velik ljubitelj
kulture in umetnosti, predvsem gledališča, si je predstavo vedno
želel pripeljati v njeno naravno okolje, lahko bi rekli tja, kjer se v
Tavčarjevem romanu dogaja – na Visoko, kjer je bil pisatelj tudi
eden nekdanjih lastnikov.
Visoška kronika na domačem terenu torej ni naključje, ampak v
prvi vrsti rezultat velike želje, zagnanosti in organizacijske moči
ter sodelovanja domačinov iz več društev, da so predstavo na
prostem uspešno spravili pod streho. Slabo deževno vreme je
po odpovedi teden prej še drugič nameravalo odplakniti predstavo, a je na koncu zmagala ljubezen, tako v Visoški kroniki
kot do poljanskega gledališča. Ko se je predstava začela, je dež
ponehal, grmenje se je slišalo le še v daljavi in Visoška kronika
se je odvila od tridesetletne vojne, nesrečne Polikarpove skrinje
do razpleta in Agatine odrešitve.
"Danes je Visoko spet pokazalo svoj značaj, kot ga že ves čas
kaže," je po predstavi in predstavitvi knjige z aktualno dramatizacijo Visoške kronike povedal Andrej Šubic, na odru tudi nosilec
vloge Polikarpa Kalana. "Dve leti sem delal za ta dan. Pravzaprav
je bilo to, da bi kdaj Visoško kroniko igrali tudi tukaj v avtentičnem
okolju, moje vodilo. In lahko rečem, da nam je uspelo. Dva dni
prej smo tu imeli generalko in to je bila predstava za nas same,
ko smo se v celoti zlili z Visokim. Tokrat smo se zlili s publiko, z
vami junaki, ki se niste ustrašili slabega vremena in ste prišli, kljub
temu da je kdaj tam gor na nebu malo zagrmelo in tudi porosilo."

Visoška kronika je pred dvorcem in v poljanskem narečju
delovala nadvse avtentično. FOTO: IGOR KAVČIČ
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Sodelavci pri pripravi štirih knjig z dramatizacijami Tavčarjevih
besedil v poljanskem narečju: Nives Lunder, Andrej Šubic in
Maja Šubic
Šubic je prepričan, da je bila pozitivna energija tista, ki je rešila
predstavo.
Igralci so stopili na oder in publiko povedli v znano zgodbo, ki se
je pred dvorcem zdela še toliko bolj doma, čeprav bi zanjo lahko
rekli, da je v svojem bistvu širše slovenska, ne zgolj poljanska. Za
tako jo dodatno dela poljanska govorica, ki jo je bilo slišati z odra,
pravzaprav izpred dvorca Kalanovih.
Po predstavi je Andrej Šubic predstavil še knjigo Visoška kronika,
v desetih letih že četrto iz serije dramatizacij besedil Ivana Tavčarja v poljanskem narečju. Po Šarucovi slivi, Raubarskem cesarju
in Cvetju v jeseni je tokrat izšla še Visoška kronika, in prav vse so
bile odigrane na odru v Poljanah. Vse knjige so izšle pri založbi
Modrijan in so zasnovane tako, da ob poljanski različici vsebujejo
še Tavčarjevo izvirno besedilo in spremno besedo. Originalne
ilustracije je prispevala akademska slikarka Maja Šubic, oblikovalsko podobo pa jim je vdahnila Nives Lunder.

Visoška mladina: Jurij (Janez Justin), Izidor (Uroš Čadež) in
Agata (Jerneja Bonča), v ozadju Jobst (Silvo Potočnik)
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Podobarska delavnica Štefana Šubica
Likovni zgodovinarji omenjajo Štefana Šubica in njegovo podobarsko delavnico kot poseben pojav v času
od sredine do konca 19. stoletja.
Goran Šušnjar
Sicer so bile v tem času delujoče še nekatere druge delavnice
– Vurnikova v Radovljici, Bradaškova v Kranju, Groharjeva v Železnikih in Jamškova v Škofji Loki, slednja celo še z nekoliko daljšo
tradicijo. Ker letos mineva dvesto let od rojstva Štefana Šubica,
170 let od rojstva njegovega sina Janeza in 130 let od smrti drugega sina Jurija, je zdaj prava priložnost, da o podobarski delavnici Štefana Šubica povemo kaj več tudi v njegovem domačem
okolju. O tem, kaj bo Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane
pripravilo, da bi poljanske rojake spomnilo na te za slovensko
likovno zgodovino pomembne ustvarjalce, bo razvidno v nadaljevanju. Najprej se spomnimo še nekaj biografskih podatkov.
Štefan je predstavnik tretje generacije Šubicev, ki so se v Hotovljo preselili s Hotavelj. Rojen je bil leta 1820 Pavletu Šubicu
in Mariji Demšar. Pavle Šubic je bil kmet, mlinar in rezbar. Trije
izmed njegovih sinov so se pri njem učili rezbarstva, toda kot
samouki so se ukvarjali tudi s slikarstvom. Štefanova prva
pomočnika sta bila brata Janez in Blaž. Janez, znan kot Janez
Loški, se je pozneje preselil v Škofjo Loko in je tam nadaljeval
delo; Blaž je nadaljeval delo pri očetu. Štefan se je leta 1844
priženil v Poljane, Pod Skalo. Štefanova in Janezova žena sta bili
sestri, Kisovčevi, hčerki čevljarja iz Poljan. Bratje so ostali povezani med sabo in si tudi pozneje pomagali ob večjih naročilih.
Pozneje so se, kot je to bila navada v podobarskih delavnicah, v
delo vključevali tudi Štefanovi otroci. Likovni zgodovinar F. Mesesnel je tako zapisal: "Še preden so otroci pričeli hoditi v šolo,
so doma pri očetu dobili prve vtise o kiparstvu in slikarstvu, ki so
se ga tako rekoč od rane mladosti učili nezavedno. Pri očetu, ki
je moral neprenehoma risati načrte za oltarje, kipe, božje grobe
in jaslice, so se otroci prej naučili risati kot pisati."
Kar se izobrazbe tiče, je Štefan obiskoval le ljudsko šolo. Poleg
dela v očetovi delavnici je bila vir njegovega znanja in izkušenj tudi praksa pri Janezu Groharju v Železnikih. Štefan je bil
odprtega duha in v njihovi hiši se je veliko bralo, otrokom je
želel zagotoviti višjo izobrazbo. Najstarejši sin Janez je začel
obiskovati gimnazijo v Ljubljani, ampak je izobraževanje zaradi
zdravstvenih težav prekinil. Pozneje se je najprej on izpopolnjeval pri očetovem prijatelju slikarju Janezu Wolfu, pozneje še Jurij. Tam sta tudi dobila spodbudo, da bi nadaljevala študij v tujini.
Najprej je Janez odpotoval na študij v Benetke. Nekaj let mlajši
Jurij se je po obisku svetovne razstave na Dunaju odločil ostati
tam in z veliko zavzetostjo mu je uspel vpis na akademijo. Ves
čas bivanja v tujini sta oba pomagala očetu, bodisi s pripravo
skic in načrtov bodisi z izdelavo oltarnih slik, križevih potov. Tudi
preostali trije sinovi so bili likovno nadarjeni, vendar ne toliko
trdni in vztrajni, da bi v slikarstvu naredili kaj več. Starši in otroci
so bili med sabo precej povezani in so si v času odsotnosti od
doma izmenjali veliko pisem. Del te korespondence je povzela
naša sokrajanka Maruša Gantar Košir v knjigi Dom slikarjev
Šubic – pisma pripovedujejo.
Podobarstvo je v slovenskih deželah močno zaživelo sredi 19.
stoletja, ko so po koncu baroka in zatonu znanih delavnic, kot
je bila Layerjeva v Kranju, za opremo podeželskih cerkva po
zgledu baročnih začele skrbeti številne družinske podobarske

Slika Janeza Šubica Podoba očeta, ki jo hranijo v Narodni galeriji
in slikarske delavnice, nastale na Gorenjskem, predvsem na območju med Škofjo Loko, Cerknim in Idrijo. Družina Šubic je bila
ena izmed najstarejših in najštevilnejših. Podobarska delavnica
Štefana Šubica je z izdelki poleg cerkva na Poljanskem oskrbovala tudi cerkve na Notranjskem, Dolenjskem in Štajerskem. Dve
veliki sliki je škof Ignacij Mrak, poljanski rojak, odnesel v Ameriko, kjer je deloval kot sodelavec škofa Barage. Največ izdelkov
delavnice je bilo v stari poljanski cerkvi, vendar jih je bilo med
vojno veliko uničenih.
Posebnost podobarske delavnice Štefana Šubica je v tem, da se
je v njej zgodila izjemna preobrazba podeželskih umetnikov, obrtnikov v akademsko izobražene slikarje, ki so v svojem času bili
prepoznani (vendar ne sprejeti!) kot prinašalci novih pogledov na
likovno ustvarjanje.
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar bo konec leta in v drugi polovici
januarja prihodnje leto pripravilo nekaj dogodkov v spomin na
delovanje podobarske delavnice Štefana Šubica: od predavanj
poznavalcev časa, v katerem je delavnica delovala, razstav
likovnih in fotografskih razstav del Štefanove delavnice do predstavitve postopka restavriranja izdelkov in branja dela korespondence družine Štefana Šubica. Dogodke pripravljamo v sodelovanju s strokovnjaki s področja umetnostne zgodovine Loškega
muzeja, Narodne galerije in domačih poznavalcev dela Štefana
Šubica ter Šubičevo hišo oziroma Zavodom Poljanska dolina.
Dogodki bodo potekali v Štefanovi/Šubičevi hiši in Kulturnem
domu v Poljanah.
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V šolo z nasmehom pod maskami
Šolsko leto 2020/2021 je prelomno v zgodovini ne samo slovenskega, ampak evropskega in svetovnega
šolstva. Na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas je skozi šolska vrata 1. septembra kljub izrednim razmeram vstopilo
61 prvošolcev.
Nina Dolenc
Prvi šolski dan je na centralni šoli v Gorenji vasi potekal na
novem športnem igrišču. Ločeno po oddelkih so povabili vseh
51 prvošolcev in njihove starše. Prvošolce so sprejeli ravnatelj,
župan in njihovi učitelji. Ravnatelj se je v pozdravnem govoru
dotaknil tudi letošnjih izrednih razmer. Župan je vsakemu prvošolcu izročil slovensko zastavo in jim namenil nekaj spodbudnih
besed. Učenci so nato skupaj z učitelji odšli v šolo ter si ogledali
garderobe in učilnico. Na mizah so jih pričakali rutica, barvice,
flomastri, šolska publikacija, delovni zvezki in zvezki. Vsak si
je nadel svojo rutico, nato pa prejel diplomo ob sprejetju na
gorenjevaško šolo. Sodelovali so v različnih zabavnih spoznavnih igrah. Učiteljica Kristina Bogataj jih je odpeljala v pravljični

Sprejem prvošolcev na igrišču pred šolo v Gorenji vasi
FOTO: ARHIV ŠOLE

svet kamišibaja s predstavo o Mavrični ribici. Na koncu je vsak
prvošolec izdelal prvi likovni izdelek – ribico s svetlečo lusko.
Vsi so uspešno zaplavali v svet znanja.
V Lučinah štirje prvošolci

S sprejema prvošolcev na PŠ Lučine FOTO: MOJCA JURKOVIĆ

Na vabilu za prvošolce Podružnične šole Lučine je bil zapisan
del pesmice Zvezdane Majhen, ki povzema šaljivo in resno plat
šole:
Mesec september z vetrom zapleše
in prvošolcem laske počeše –
malo na levo, malo na desno,
malo za šalo, malo pa resno.
Mesec september je laske počesal štirim fantom (deklic to leto
ne bo). Na sprejemu so jih nagovorili vodja podružnice Martina
Jelovčan, ravnatelj Izidor Selak in župan Milan Čadež. Sledil je
program, ki so ga pripravili učenci od drugega dopetega razreda.
Ker bo v kombiniranem oddelku prvega in drugega razreda deset
učencev, so se drugošolci posebej zanje naučili gibalno igrico
Prstov deset. Ravnatelj Izidor Selak in učiteljica prvega razreda
Breda Gruden sta jim ob koncu razdelila darila in rumene rutice,
nato pa so se še posladkali.
Šolski prag prvič prestopilo šest učencev

Sprejem prvošolcev na PŠ Sovodenj FOTO: EVA TRČEK
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Na Podružnični šoli Sovodenj je letos v prvi razred zakorakalo
šest prvošolcev. Skupaj s starši so se privajali novi učilnici in socialnim igram. Preskusili so se v ročnih spretnostih, ob pomoči
staršev dokončali Ostržkovo glavo in se urili v natikanju obročka
na igračin nos. Drugošolci so novim bodočim sošolcem v oddelku zaigrali lutkovno predstavo Kakor napravi stari, je vedno prav.
Na koncu so se zbrali pred šolo, kjer so najstarejši učenci zaigrali na orffove inštrumente in povedali nekaj lepih misli o šoli. Vse
učence, učiteljice in starše sta nagovorila ravnatelj Izidor Selak
in župan Milan Čadež. Prvi je najmlajše spomnil, da stopajo na
pot večje samoodgovornosti zase, drugi pa je prvošolcem podaril slovenske zastave in vse opogumil za vestno delo v prenovljeni lepi šolski stavbi.
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Pa se je le začelo
Novo šolsko leto se je mogoče začelo z vprašanji in negotovostjo, a za naše prvošolčke in tudi njihove starše
je prvi šolski dan pomenil odločen korak v novo obdobje življenja.
Bernarda Pintar
Pričakovanja so bila velika, sprejem pa lep
in topel kot vsako leto. V poljansko matično šolo je letos vstopilo 45 prvošolcev, v
podružnico Javorje pa 12.
V Javorjah so se ob 8. uri pred šolo zbrali
vsi novi šolarji v spremstvu staršev, bratcev
in sestric. Tretješolci so jim zapeli pesem
Prvič v šolo, nato sta vse skupaj nagovorila
ravnateljica OŠ Poljane Metka Debeljak in
župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan
Čadež. Ravnateljica je otrokom in njihovim
učiteljicam podarila rožo, za katero bodo
skrbeli, župan pa je vsakemu poklonil
slovensko zastavo. Nato so se vsi skupaj z
vzgojiteljico odpravili v razred. Prvošolci so
se najprej spoznali z učilnico, ki si jo bodo
delili z učenci tretjega razreda, nato so
prisluhnili pravljici Gusarji ne hodijo v šolo.
Izdelali so tudi osebne zastavice, in ko so
se z njimi predstavili sošolcem, so prejeli
rumene rutice ter tako tudi uradno postali
prvošolci. Sledila je malica s sladkim prigrizkom, starši pa so novopečene šolarje
počakali pred šolo.
Pred šolsko stavbo v Poljanah so prvošolci s starši prišli ob 9. uri. Prav tako kot
v Javorjah sta jih pozdravila ter obdarila
ravnateljica in župan. Otroci so kmalu
pomahali staršem ter pogumno in samo-

Prvošolci na OŠ Poljane so se predstavili
svojim sošolcem. FOTO: ARHIV ŠOLE

Petošolci so prve dneve pouka preživeli v šoli v naravi. FOTO: ARHIV ŠOLE
stojno prestopili šolski prag. V učilnici
so poslušali pravljico, se spoznavali, na
koncu pa so odprli kuverte, v katerih jih je
čakala skrivnost. Kakšna le? Verjetno so
jo zaupali staršem, ki so ponje prišli ob
enajstih.
Še malo morja
Za petošolci je že poletna šola v naravi. Na
Debelem rtiču so se v idealnih vremenskih
razmerah učili plavanja in pilili različne
plavalne tehnike. Vremenske razmere so
bile idealne, temperatura vode je bila okrog
27 stopinj Celzija. Za delo na bazenu in v
vodi ne bi moglo biti bolje. Poleg plavanja
in drugih vodnih radosti so otroci doživeli
še marsikaj. Z razgledne točke so opazovali našo obalo in koprsko pristanišče,
z barko so se po mirnem morju peljali v

Piran, ogledali so si akvarij in staro mesto.
V zdraviliškem amfiteatru so se udeležili
zanimivega koncerta mladih filharmonikov
in jih nagradili z velikim aplavzom.
Seveda so bili dnevi prežeti s športom.
Merili so se v nogometu in odbojki, včasih
skupaj z učiteljicami in učitelji. Nekateri so
se preizkusili v veslanju v kajaku in ugotovili, da je v vetrovnih razmerah to zelo
zahteven šport. Ob večerih je bil čas za
družabne igre, pisanje dnevnika in obvezno
pravljico pred spanjem. Učne dejavnosti
so zaradi lepega vremena lahko potekale v
prijetnem obmorskem okolju na prostem.
Šolsko leto se je torej za petošolce začelo
odlično. Seveda pa upamo, da v nadaljevanju šolanja ne bo zdravstvenih zapletov
in da bomo šolsko leto mirno pripeljali do
konca.

Javorski prvošolci FOTO: ARHIV ŠOLE
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SKRBI ZA OKOLJE

JE DRZEN

JE TEHNOLOŠKI

SUZUKI JE 4X4 HIBRID

IZBERI HIBRIDA. VOZI SUZUKI.
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,9-7,7 l/100km in 90-174 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,00420,0334 g/km, trdi delci: 0,00019-0,00086/km, število delcev: 0,55-3,160 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem
SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
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Nova številka Loških razgledov
Muzejsko društvo Škofja Loka že od leta 1954 neprekinjeno izdaja domoznansko publikacijo Loški razgledi.
Pred časom je izšla že 66. številka.
Jure Ferlan
V njih se najde kup zanimivega branja za
vse, ki jih zanimajo zgodovina, naravna
in kulturna dediščina, kulturno dogajanje,
leposlovje in druga področja, povezana
z loškim ozemljem, v katero kot neločljiv
del sodi tudi Poljanska dolina.
Letošnji Razgledi ponujajo branje
spominov na Ivana Omana, dalje o kolonizaciji zgornjega dela Selške doline,
razvoju Puštalskega gradu, topografskem opisu mestne fare Loka iz leta
1821, polpretekli zgodovini Loškega
gradu in uršulink, o loškem fotografu
Avgustu Bertholdu, glasbenem ustvarjanju Ločana Ahacija Stržinarja v 18.
stoletju, ljudskem zdravilcu Gašperju
Jenku in njegovih padarskih bukvah,
najdbah hroščev kozličkov v okolici Škofje Loke, Železnikov in Žirov, mineraloški
dediščini iz predora Sten, pisatelju Janu
Plestenjaku (1899–1947). Poljance pa
bo najbrž posebno zanimal prispevek

o kovaški tradiciji rodbine Krmelj z
Loga. V rubriki Leposlovje je objavljen
izbor pesmi Jenkove nagrajenke Katje
Teržan. Predstavljeni sta tudi kroniki pomembnejših dogodkov v občinah Škofja
Loka in Gorenja vas - Poljane ter lanski
občinski nagrajenci.
V sklopu Gradivo in spomini je še vrsta
krajših prispevkov o zanimivih osebnostih, kulturnem in zgodovinopisnem
dogajanju na Loškem ter o delovanju Muzejskega društva Škofja Loka v preteklem
letu. Urednica Loških razgledov Marija
Lebar vabi avtorje iz Poljanske doline k
pisanju domoznanskih prispevkov s tega
območja, saj jih bodo z veseljem objavili.
Loške razglede je mogoče kupiti v Škofji
Loki v Loškem muzeju, Rokodelskem
centru DUO na Mestnem trgu, TIC-u
v Thalerjevi hiši in info točki Loškega
turizma na starem Petrolu ter v Železnikih v muzeju, lahko pa jih naročite tudi
v spletni trgovini Muzejskega društva
Škofja Loka.

Nova številka Loških razgledov

Za toplice domačini skrbeli sami
Počasi gre h koncu letošnja sezona kopanja v toplicah v Kopačnici. Bila je kar pestra, saj so se mnoge
družine iz bližnjih krajev rade odločale za osvežitev v Kopačnici. Še posebno so uživali otroci.
Jože Dolenec
Za čistočo in urejenost smo skrbeli domačini, radi pa so priskočili na pomoč tudi drugi obiskovalci tega umirjenega kraja.
Skavti iz Ljubljane, ki so nekaj lepih dni preživeli v Kopačnici,
so bili zelo veseli kopanja in so radi pomagali pri čiščenju, ki je
potrebno kar vsak teden. Bili so tudi toliko obzirni, da so vsak
dan prišli v manjši skupini. Pojavljale so se tudi želje za piknike
večjih skupin. To smo odsvetovali, ker ni sanitarij. Ker je voda
zdravilna in naravna in tudi nič ni klorirana, smo bili še posebno
pozorni na razkuževanje in tako nismo imeli nobenih težav.
Ob obisku lastnika gospoda Podkrižnika in predstavnikov
občine so nam povedali, da bo drugo leto že drugače. To so
obljubljali tudi lani. Lastnik je bil zadovoljen, da skrbimo za red
in čistočo in rekel, da bomo dobrodošli tudi v prihodnje. Najbolj
vneti pa se bodo kopali tja do zime, saj zelo cenijo to naravno
danost našega kraja.
Ob tem bi se radi zahvalili obiskovalcem, ki so za seboj tudi
pospravljali smeti. Sicer pa je tudi dovolj vidno opozorilo, da se
vsak kopa na lastno odgovornost. Večina je bila pripravljena v
poseben nabiralnik dati tudi kakšen prispevek, da smo lahko

Domačini so sami skrbeli za čistočo in urejenost bazena v
Kopačnici.
nabavili čistila in drugo opremo. Nekateri pa so se tudi hvalili,
da je tu v redu, ker je vse zastonj. So pač mislili, da za vse poskrbi krajevna skupnost oziroma domačini.
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Hren med najboljšimi na Veliki Franji, Alič na Mali
Maja Bertoncelj
Maraton Franja BTC City, največja
rekreativna kolesarska prireditev pri nas,
je bila letos v septembrskem terminu.
Število udeležencev je bilo omejeno, med
najboljšimi pa so bili znova tudi kolesarji
iz občine Gorenja vas - Poljane.
Na Veliki Franji je bil najvišje na skupnem
devetem mestu Aleš Hren (KD LPP), v
svoji starostni kategoriji pa je bil drugi.
Za absolutnim zmagovalcem je s časom
3;31:15 zaostal dobrih pet minut. "Že
več let se udeležujem Maratona Franja.
Letos je bila kljub omejenemu številu
kolesarjev konkurenca zelo močna. Dirka
je potekala zelo mirno. V Idriji se je zgodil
pobeg, pri katerem me žal ni bilo zraven.
Skupina je šla naprej do Cerknega. Na
Kladju se je razdelila. Ostalo nas je 14
kolesarjev. Malo pred ciljem je prišlo
do selekcije tudi med nami. Spredaj je
ostalo šest kolesarjev, zadaj pa nas je
bilo sedem. Složno smo kolesarili do
cilja, žal pa nismo ujeli prve skupine.
Med tekmo sem se počutil zelo dobro.
Na koncu sem skušal dati vse od sebe.
Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Se pa
pozna, da letos ni veliko tekem. Manjka
nam namreč tekmovalnega ritma, kot

Aleš Hren (drugi z desne) je na Velikem maratonu Franja osvojil skupno deveto
mesto. FOTO: MAJA BERTONCELJ
smo ga vajeni," je povedal kolesar iz
Srednje vasi. S sezono je zadovoljen.
Med drugim je na gorskem državnem
prvenstvu Skoku na Roglo postal državni
prvak v svoji kategoriji (drugi je bil Simon
Alič). Na Malem maratonu Franja je Miha
Alič, prav tako član ekipe KD LPP, osvojil
skupno tretje mesto in bil prav tako tretji
v svoji starostni kategoriji.

Na Maratonu Franja so sodelovali tudi
člani Kolesarskega društva Belaunce.
Katja Ferlan je Mali maraton končala
na skupnem devetem mestu in bila v
svoji starostni kategoriji druga. Izkazala se je tudi Simona Dolinar (Polycom Racing Team), ki je bila na Mali
Franji prva v svoji starostni kategoriji,
skupno pa sedma.

Uspešna jubilejna sezona Pokala polanskih puklov
Maja Bertoncelj
Za organizatorji in kolesarji je jubilejna,
deseta sezona Pokala polanskih puklov.
Tudi letos je za točkovanje štelo pet
"puklov": Stari vrh, Pasja ravan, Javorč,
Lubnik in Blegoš.
Ideja, da bi povezali kolesarske tekme na
Škofjeloškem, je bila realizirana pred desetimi leti. "Priprave na letošnjo jubilejno sezono je prekinila situacija v zvezi z novim
koronavirusom, zato do zadnjega nismo
vedeli, ali bo športne prireditve sploh možno organizirati. Uspelo nam je. Že prva
tekma na Stari vrh je bila uspešna in tudi
udeležba je bila nad pričakovanji, tako kot
potem na naslednjih dirkah. Letos veliko
tekem po Sloveniji ni bilo in verjetno je
razlog tudi v tem. Z vsemi petimi dirkami
smo zelo zadovoljni. Kolesarji so Pokal
polanskih puklov v teh letih že dobro sprePodblegaške novice št. 7 | september 2020

jeli, na roko nam je šlo lepo vreme, imamo
bogate nagrade ... Z organizacijo skrbimo
tudi za promocijo Poljanske doline," je po

Tilen Potisk iz Poljan, tretji v skupnem
seštevku jubilejnega Pokala polanskih
puklov FOTO: MAJA BERTONCELJ

zadnji dirki, vzponu na Blegoš, povedal
Niko Stržinar, predsednik ŠD Marmor
Hotavlje in vodja Pokala polanskih puklov.
ŠD Marmor Hotavlje je bilo organizator zadnje tekme: 22. Vzpona s kolesi na Blegoš
za veliko nagrado Kras Sežana in Memorial Lojzeta Oblaka. Hkrati je dirka štela
za občinske naslove. V pokalu sodelujejo
še organizatorji preostalih štirih dirk: ŠD
Poljane, ŠD Špik Lučine, ŠD Sv. Urban in
T4M – ŠZ Škofja Loka.
V skupnem točkovanju Pokala polanskih
puklov so bili pri moških najboljši trije
Matej Drinovec, sicer kolesar Kolesarskega kluba Kranj, Tadej Aleš iz ŠD Koloka
in kot tretji Tilen Potisk iz ŠD Poljane. Pri
ženskah je zmagala Maja Cvirn Činku (KD
LPP) pred Regino Laznik (KK Zapravljivček) in Tanjo Žakelj (Unior Devinci). Katja
Ferlan iz KD Belaunce je bila skupno
šesta.
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Enajst jih je zbralo vse možne vpise
Prva septembrska nedelja je bila v znamenju zaključka devete sezone akcije Prijatelji Jelenc, ki je potekal
pred zavetiščem gorske straže. Akcija je bila ne glede na predčasen zaključek rekordna po številu
pohodnikov, ki so zbrali vse možne vpise.
Lidija Razložnik
V akciji je sodelovalo približno dvesto pohodnikov, ki so vpise zbirali od 2. novembra do 8. marca. "Potem so bili potrjeni prvi primeri
novega koronavirusa, zato smo zavetišče na Jelencih zaprli. Odločili smo se, da ne bomo tvegali in uveljavljali začasnih ukrepov",
pojasnjuje predsednik društva Rafael Krvina. Za enak pristop se je
odločilo tudi Planinsko društvo Škofja Loka, ki je kočo na Blegošu
do nadaljnjega zaprlo. V sezoni 2019/2020 je bilo možno zbrati 62
vpisov, zaradi predčasnega zaprtja zavetišča pa potem 19 manj.
"Če upoštevamo pohodnike, ki so zbrali tri ali več vpisov, je bilo
sodelujočih nekaj več kot dvesto. Med njimi so tudi takšni, ki se na
Blegoš povzpnejo večkrat, a jih omenjena akcija ne zanima." Kar
43 vpisov je zbralo enajst pohodnikov, kar je v devetih letih, kolikor
traja akcija, rekord. Enajsterica, ki je v sezoni 2019/2020 zbrala
vseh 43 vpisov, so Hiacinta in Alojz Klemenčič, Rafael Krvina, Melita Kokalj, Drago Trček, Jože Justin, Olga in Viktor Kržišnik, Franc
Ozebek, Zmago Bernik in Jani Rupar. Kot še pojasnjuje Krvina, so
kriterije za nagrade glede na dano situacijo nekoliko prilagodili –
nagradili so vse, ki so zbrali vsaj 15 vpisov. Enajsterica z vsemi vpisi je prejela športno jakno. Skupno je Planinsko društvo Gorenja
vas podelilo 105 nagrad.
V društvu so optimistični in napovedujejo, da deseta, jubilejna
akcija zagotovo bo, v kakšnem obsegu in pogojih pa je še prezgodaj napovedovati. "Zadovoljen sem, da nam je uspelo zaključiti

Enajsterica, ki je v sezoni 2019/2020 zbrala vseh 43 vpisov
FOTO: DARKO MIKLAVČIČ

deveto, čeprav nekoliko krajšo, pa vendar zelo uspešno sezono.
Primerjali smo vmesne številke z osmo sezono, ki smo jo prekosili," je še povedal Rafael Krvina in poudaril, da prijatelji Jelenc
postajajo novi pohodniki, med njimi je veliko mlajših, družin z
otroki. "Srečujemo se planinci in prijatelji Blegoša iz vasi in krajev
obeh dolin."

Izobraževanja potekala na daljavo
Pred pol leta so se za trenutek ustavile tudi dejavnosti izobraževalcev in udeležencev Ljudske univerze
Škofja Loka. "Nevidna stvarca" nas je prisilila v iskanje novih rešitev za nadaljevanje dela.
Jaka Šubic
Posameznikom, ki so bili pripravljeni
klasični način dela spremeniti, so se
pridružili udeleženci, ki so že čakali na
e-izobraževanje, in uspešno smo izvedli
tri jezikovne e-tečaje, v katere je bilo v
povprečju vključenih po deset udeležencev. Nove metode so čez noč postale
nova stvarnost, t. i. nova normalnost.
V istem času, v maju, se je v senci covida-19 zaključeval leto in pol trajajoči projekt Center medgeneracijskega učenja,
ki je potekal v obeh dolinah in v Žireh.
V občini Gorenja vas - Poljane je bilo v
okviru projekta poleg izobraževanj, ki jih
financira občina, izvedenih 17 izobraževalnih oblik, tečajev oz. delavnic, ki se
jih je udeležilo skoraj tristo udeležencev

vseh generacij. Najmlajša udeleženka je
bila stara deset let, veliko pa je bilo tudi
"absolventov univerze za tretje življenjsko obdobje". Eden izmed partnerjev
projekta je bila tudi Osnovna šola Ivana
Tavčarja, ki je za svoje zaposlene organizirala tudi dva strokovna dogodka. Sicer
je bilo največ interesa za jezikovne in
računalniške tečaje, delavnice likovnega
in fotografskega ustvarjanja ter različnih
ročnih del. Zadnje aktivnosti v projektu
smo v aprilu in maju izvedli po spletu.
To so bile e-španščina, e-francoščina in
e-ruščina za začetnike, udeleženci pa iz
vseh treh v projekt vključenih občin.
Z novim šolskim letom se vračamo s
"klasičnimi" in e-tečaji. Izobraževanja
bodo potekala v mali dvorani Sokolskega
doma in po spletu. Za udeležence so

brezplačna, financira jih Občina Gorenja
vas - Poljane. V septembru smo že začeli
tečaje angleščine in nemščine, ki smo jih
prekinili spomladi. Od oktobra dalje pa
vas vabimo, da se vključite v enega od
naslednjih:
– Pametno o pametnih telefonih
– Začetni računalniški tečaj
– Facebook oglaševanje
– Divja hrana in zelišča
– Učimo se italijansko – začetni tečaj
In e-izobraževanja:
– E-nemščina na potovanju
– E-španščina – nadaljevanje
– E-ruščina – nadaljevanje
– E-osnove podjetništva
Od zgoraj naštetih bomo najprej izvedli
tečaje, za katere bo več interesa.
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Knjižnica vabi: berimo dobre knjige
Dolgi in hladnejši večeri so odnesli poletje, vrata knjižnic v občini so se ponovno odprla
po ustaljenem urniku.
Bernarda Buh
Mesec oktober v knjižnici predstavlja
čas, ko začnemo izvajati ure pravljic,
delavnice za spretne prste, četrkove
večere za odrasle, aerobiko za možgane, šah ... Ker ta čas življenje usmerja
novi koronavirus in so časi nekoliko nenavadni, vam o tem, ali bodo prireditve
stekle po utečenem urniku, do oddaje
prispevka v uredništvo žal ne moremo
dati jasnega odgovora. O vsem vas
bomo sproti obveščali na spletni strani
knjižnice (www.knjiznicaskofjaloka.si)
in v sredstvih javnega obveščanja.
Nemoteno pa se odvijajo razstave v
razstavnem prostoru Krajevne knjižnice
Gorenja vas. Septembra je na ogled
prav posebna razstava z naslovom
Obrazi knjižnice avtorja Zvonka Kerna.
Tokratna razstava je bila avtorju poseben izziv, narisal je portrete zaposlenih
v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka.
Pridite si jo ogledat in poskušajte
prepoznati čim več obrazov. Čas imate
do 2. oktobra, ko bo svoje delo na
ogled postavil domačin iz Hotovlje Toni
Albreht.
Sredi septembra se je iztekel projekt S
knjigo poletja ... doživljam/odkrivam
svet. Letošnje leto je bil odziv precej
množičnejši kot lani. Zahvaljujemo se

Urnik knjižnic po enotah:
KRAJEVNA KNJIŽNICA GORENJA VAS
Poljanska 87, Gorenja vas
Tel.: 04 510 71 00
E-pošta: gorenjavas@knjiznicaskofjaloka.si
Pon. 10.00–17.00
Tor. 12.30–19.00
Čet. 12.30–19.00
KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
Poljane nad Škofjo Loko 77, Poljane
Tel.: 04 518 33 80
E-pošta: poljane@knjiznicaskofjaloka.si
Sre. 13.00–19.00
Pet. 11.00–17.00

V septembru je na ogled razstava
Obrazi knjižnice Zvonka Kerna.
gostilni Na vidmu (Poljane) in kavarni
Ajda (Gorenja vas), ki sta nam pomagali pri izvedbi, da so se naši člani
lahko ohladili s sladoledom oziroma
popili kavo. Izbor knjig bo še vedno na
voljo, tako da tudi vsi zamudniki lahko
posežete po knjigah, ki smo jih za vas
izbrale knjižničarke.
Zaključil se je projekt Družinsko branje
sezone 2019/20. Ker je bila knjižnica

IZPOSOJEVALNA ENOTA SOVODENJ
Sovodenj 32, Sovodenj
E-pošta: sovodenj@knjiznicaskofjaloka.si
Pet. 13.00–17.00

nekaj časa zaprta, smo ga raztegnili do
septembra. Ob zaključku smo za vse pripravili tudi predstavo Pravljica za najmlajše v
izvedbi Vida Zadnika in Katarine Rubinić. V
pripravi je že nov seznam gradiva z novimi
vprašanji in novimi nagradami. Predvidoma
bo projekt stekel oktobra. Več informacij
dobite v knjižnicah.

Krajevna knjižnica Gorenja vas
Čas prireditve

Naslov prireditve

Ura

Komu je namenjena?

Prvi ponedeljek v mesecu

URA PRAVLJIC

17.10

otroci, 4–10 let

Drugi ponedeljek v mesecu

BEREMO Z NASMEHOM s kužkom

17.10

otroci, od 7. lega dalje

Tretji ponedeljek v mesecu

DELAVNICA za spretne prstke

17.10

otroci, 4–10 let

Drugi/tretji četrtek v mesecu

ČETRTKOV VEČER s knjižnico

19.00

odrasli

Po dogovoru z izvajalci: Šah z Mazijem, Aerobika za možgane
Krajevna knjižnica Poljane
Čas prireditve

Naslov prireditve

Ura

Komu je namenjena?

Prvi petek v mesecu

URA PRAVLJIC

17.10

otroci 4–10 let

Drugi petek v mesecu

BEREMO Z NASMEHOM s kužkom

17.10

otroci od 7. leta dalje

Tretji petek v mesecu

DELAVNICA za spretne prstke

17.10

otroci 4–10 let

Izposojevalna enota Sovodenj
Čas prireditve

Naslov prireditve

Prvi petek v mesecu

URA PRAVLJIC

17.00

otroci 4–10 let

Tretji petek v mesecu

DELAVNICA za spretne prstke

17.00

otroci 4–10 let
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Ura

Komu je namenjena?
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Študentom približati znanstveno biološko delo
Društvo študentov biologije je letos v šoli v Gorenji vasi pripravilo 32. raziskovalni tabor študentov biologije,
ki je potekal med 17. in 26. julijem.
Jure Ferlan
Osnovni namen taborov je študentom
približati znanstveno biološko delo, ki
je temelj za strokovno varstvo narave.
Teoretično znanje, pridobljeno v okviru
rednega študijskega programa, želijo
dopolniti s praktičnimi izkušnjami v
terenskih in laboratorijskih tehnikah.
Udeleženci taborov, povečini študentje
biologije, na taboru spoznavajo pestrost
različnih živalskih skupin in višjih rastlin,
praprotnic in semenk ter gliv proučevanega območja. Delo poteka predvsem na
terenu in obsega vzorčenje, popis vrst,
nabiranje osebkov za nadaljnje obdelave,
določanje in taksonomske študije. Sledi
delo v laboratoriju, kjer nabrane vrste
določijo, s težavnimi skupinami pa se
kasneje ukvarjajo strokovnjaki s posameznih področij biologije. Pomemben
poudarek je tudi na razpravi in naravovarstvenem vrednotenju posameznih
najdb. Rezultate, pridobljene na taborih,
redno objavljajo v znanstveni, strokovni
in poljudni literaturi, kot so revije Natura
Sloveniae, Hladnikia, Erjavecia, Acta Entemologica Slovenica, Proteus, Trdoživ,
Glej, netopir! in Hypsugo.
Raziskave na taborih pomembno
prispevajo k boljšemu poznavanju flore
in favne Slovenije. Poznavanje razširjenosti organizmov nudi tudi osnovo za
vrednotenje ogroženosti različnih skupin
in njihovo varstvo. Vsako leto izdajo
tudi zbornik o aktualnem taboru. Kot je
povedal vodja tabora Anže Bizjak, ki ima
korenine v Gorenji vasi, je bil eden od
razlogov, zakaj so se odločili prav za ta
kraj, dejstvo, da Poljanska dolina s strani
biologov še ni bila raziskana v večji meri.
Drug razlog pa je bila pripravljenost
vodstva Osnovne šole Ivana Tavčarja, da
jih prijazno sprejme. Letos je bilo udeležencev zaradi novega koronavirusa nekaj
manj kot običajno, in sicer 32. Skupaj z
mentorji so bili razdeljeni v deset skupin:
za botaniko, entomologijo (veda o žuželkah), glive, kačje pastirje, netopirje, pajke,
plazilce, ptice, speleobiologijo (veda o
podzemnih organizmih) in velike zveri.
Bivali so v šoli, na terensko raziskovanje
pa so hodili po celotnem ozemlju gorenjevaške občine in pri nekaterih skupinah
še v širšo okolico, predvsem idrijski,

Člani skupine za netopirje pod vodstvom mentorja Primoža Presetnika (drugi z leve)
pri štetju in ugotavljanju vrst netopirjev na podstrešju cerkve sv. Urha v Leskovici
horjulski in rovtarski konec, Škofjeloško
hribovje, raziskovalci zveri pa so šli celo
do Snežnika. Za prehrano je poskrbel
kar vodja tabora Anže, ki je s pomočjo
dežurnih udeležencev vsak dan kuhal
obroke, za tiste, ki so želeli, tudi vegetarijanske ali veganske. Enkrat so pripravili
piknik pri lovski koči na Makovcah, za kar
so hvaležni Lovski družini Gorenja vas,
ki jim je pod ugodnimi pogoji omogočila
najem. Obenem so tam lahko opazovali
negnojen ekstenzivni travnik z različnimi
rastlinami in živalmi. Imeli so tudi srečo
z vremenom, saj je kljub bolj oblačnim
napovedim prevladovalo sonce.
Pri terenskem raziskovanju so med
drugim ugotovili, da je edina zver, ki so jo
srečali, vidra, posneli so jo ob Brebovnici
z nočno kamero, podnevi pa so našli tudi
njene iztrebke. Sledi večjih zveri, predvsem volkov, niso našli, zato se sprašujejo, kaj se je z njimi zgodilo. Zaradi
odsotnosti volka, ki pleni srnjad, se je
ta namnožila, zato so opazili obsežnejše objedanje drevesnih vrst. Posebno
presenečenje so doživeli člani skupine za
plazilce, saj so na območju Blegoša našli
živorodno kuščarico (Zootoca vivipara), ki
je tu niso pričakovali. Pri terenskem delu
so biologi opazili še lokalno zaraščanje
travnikov na težje dostopnih legah, ker

se ne kosijo več. Pravilno košeni (najbolje enkrat letno) in negnojeni travniki so
zelo pomembni za biodiverziteto, saj na
njih uspevajo številne vrste trav, cvetlic
in drobnih bitij. Na travniških površinah,
ki se obdelujejo, pa so opazili, da se kosi
velikokrat in močno gnoji, zato je biodiverziteta precej upadla. Na reki Sori in
drugih vodotokih so opazili, da regulacija
vpliva na določene živalske vrste, ki so
zaradi tega izginile. Bizjak še dodaja, da
regulacija in obzidava vodotokov vsekakor nista rešitev za poplavno varnost,
saj voda potrebuje prostor, če ga ne bo
našla na mestu regulacije, ga bo poiskala
drugje in tam udarila s svojo silo.
Mentor skupine za netopirje in ustanovni
član društva študentov biologije Primož
Presetnik je povedal, da so na terenu
po gorenjevaški občini in okolici pregledali doslej znana kotišča netopirjev po
cerkvah, za katere pravi, da so dobro
raziskane. Kljub temu so v cerkvah na
Malenskem vrhu in Volči odkrili novi kotišči. V prvi so usnjebradi uhati netopirji,
v drugi pa mali podkovnjaki. Netopirje so
našli tudi pod nekaterimi mostovi. Kot je
še dodal Presetnik, je prisotnost določenih vrst tako netopirjev kot drugih živali
ter rastlin pomemben kazalnik stanja
okolja.
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Virtualni festival praženega
krompirja
Turistično društvo (TD) Gorenja vas se
vsako leto udeleži Svetovnega festivala praženega krompirja. To leto naj
bi obiskali Sevnico. Zaradi trenutnih
epidemioloških razmer v državi pa
se do zadnjega trenutka ni vedelo, ali
festival bo potekal in kako. No, pa je.
Organizatorji so se odločili za virtualni pristop. To je pomenilo, da so vse
skupine pražilcev, ki so se prijavile,
dobile vpisno kodo za vstop v spletno
aplikacijo. Tudi člani TD Gorenja vas
smo se prijavili. Vse skupaj je potekalo prvo septembrsko soboto v živo na
Trgu Ivana Regna. Celotno dogajanje

Sočasni svetovi Metoda Frlica
Pred kratkim je pri založbi Modrijan izšla monografija Sočasni
svetovi kiparja in slikarja Metoda Frlica. Na dvesto straneh je
predstavljen skoraj štiridesetletni ustvarjalni opus umetnika,
rojenega leta 1965 v Suši.
Lidija Razložnik
Retrospektivni pregled pomembnejših
del je razdeljen na štiri poglavja, in
sicer Morala je za ovce, Svetloba kože,
Gravitacija in Duh portreta. Predstavljeni
so glavni ustvarjalni ciklusi, ki nastajajo
sočasno.
Avtor tekstov Marko Košan, kustos Koroške galerije likovnih umetnosti iz Slovenj
Gradca, je v predgovoru h knjigi zapisal,
da je delo Frlica izzivalno tako na čutni,
taktilni ravni kot v območju domišljije,
saj se za na videz premočrtnimi sporočili
skrivajo izrazne in interpretativne plasti.
Te vzbujajo nevsakdanja čustva in nemalokrat celo nelagodje, ko kipar dobro
znane, vsakdanje, celo trivialne vsebine
zapelje na vznemirljive, neznane in neraziskane terene, kjer lahko nepripravljenemu gledalcu zdrsne kot na gladkem ledu
ali pa se nevede znajde v ugrezu živega
peska pomenov, ki so toliko prepoznavni

in boleče neposredni, kot so zastrti in
zvijačno dvoumni. Vse to bralec izkusi
ob prebiranju monografije, ki je nastajala
nekaj več kot devet mesecev.
Knjigo je ob pomoči Branimirja Nešovića
uredila Bronislava Aubelj. "Ponudbo
Branimirja Nešovića o izdaji knjige sem z
veseljem sprejel. Glede na obsežen opus
sem moral postaviti koncept. Zasnovo
knjige in oblikovanje sem v grobem
postavil sam. Nekatere fotografije so iz
mojega arhiva, druge sem posnel med
nastajanjem knjige," je pojasnil avtor
Vodnjaka ljubezni v času murenčkov na
Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. "Navdih
pride in odide, včasih pa kakšnega tudi
realiziram. Svet, v katerem živimo, je
stresno bogat z naelektrenostjo dogodkov, dobrih in slabih! Zame ni zanimiva
ustvarjalnost, ki bazira na eni prepoznavni obliki in jo potem ustvarjalec muči v
nedogled, ker ga je strah stopiti v neznano," je iskren Metod Frlic.

FOTO: ARHIV DRUŠTVA

smo na spletu predvajali in spremljali
v živo. Člani letošnje pražilske ekipe
so bili vodja Jožef Čepin in kuharska
ekipa: Janez in Anki Dolinar ter Dejan
Demšar. Letos smo predstavili pražen
krompir s sveže nabranimi lisičkami.
Organizatorji so bili navdušeni nad
našo ponudbo in res škoda, da ga ni
pokusila širša javnost. Kljub razmeram smo bili izredno zadovoljni z
obiskom na trgu. Krompir je ves pošel,
pohvale smo prejeli in prav super
smo se imeli. Poleg krompirja pa
smo na trgu ponudili tudi del našega
bolšjega sejma, ki sicer poteka vsako
drugo soboto pred prostori turističnega društva. Glede na razmere smo
poskrbeli za potrebno zaščito in varno
razdaljo med prisotnimi na trgu. Se
že veselimo naslednjih dogodkov, za
katere trdno upamo, da nam jih uspe
uspešno speljati do konca leta – noč
čarovnic za otroke v oktobru, dramsko
predstavo v novembru in prižig lučk v
decembru. L. G.
Metod Frlic ob delu z naslovom Zlato tele iz leta 2017 FOTO: ARHIV METODA FRLICA
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Epidemija oklestila prireditve
Letošnja specifična situacija je vplivala tudi na dogajanje v Poljanski dolini, kjer je v poletnem času potekalo
le malo prireditev, pa še te s prilagojenim programom.
Jera Miklavčič
Praznik žetve je etnološka prireditev
v izvedbi TD Žirovski Vrh, ki že 23 let
tradicionalno poteka zadnji konec tedna
v juliju. Programska vodja prireditve
Lucija Kavčič je na spletni strani turističnega društva zapisala, da so namesto
dogodka v klasični izvedbi pripravili
interni program za svoje člane ter posneli
promocijski film na temo žetve in z njo
povezanih opravil.
Turistično društvo Slajka Hotavlje vsako
prvo soboto in nedeljo po godovanju
sv. Lovrenca (10. avgust) tradicionalno prireja kulturno-zabavno prireditev.
V soboto se odvije Večer slovenskih
podoknic, prireditev pa se nadaljuje v
nedeljo z druženjem. Kot je povedal
predsednik društva Peter Pogačnik, se
letos prireditev ni odvijala v običajnem
obsegu, temveč so po nedeljski maši na
Hotavljah nadaljevali le druženje v skladu
s priporočili Nacionalnega inštituta za
javno zdravje.

Praznik žetve FOTO: LUCIJA KAVČIČ

POSKRBITE ZA
ZANESLJIV ZAGON
IN DOBRO
VIDLJIVOST
SVOJEGA VOZILA.
Ugodna ponudba
kvalitetnih
akumulatorjev
in žarnic
original.

ta
-20% popus
NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA
in
Krožišče v Gorenji vasi so navdušenci nad zmago Tadeja
Pogačarja in drugim mestom Primoža Rogliča okrasili v duhu
francoskega Toura. FOTO: JURE FERLAN
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Organizirano čebelarijo že šestdeset let
V Čebelarskem društvu Sovodenj bi letos jubilej praznovali že v začetku maja, pa so praznovanje zaradi
epidemije covida-19 prestavili na september in ga združili s tradicionalnim, že šestim letnim srečanjem.
Damjana Peternelj
Sprva načrtovan bogat program, ki naj bi potekal v sovodenjski
kulturni dvorani, so pri koči na Ermanovcu izpeljali v okrnjeni
izvedbi – sodelovali so praporščaki sosednjih čebelarskih
društev, zapela je za to priložnost sestavljena pevska zasedba
čebelarjev pod vodstvom Matjaža Slabeta, prisotne so nagovorili dolgoletni predsednik društva Vinko Dolinar, župan Milan
Čadež in Anže Perčič iz Čebelarske zveze Slovenije. Nekatere
svoje člane so ob tej priložnosti nagradili z značko zvestobe –
prejeli so jo Boštjan Rupnik, Danilo Bevk, Jakob Kralj in Vinko
Dolinar, listino čebelarskega veterana so si prislužili Cvetka
Jezeršek, Jakob Kralj in Izidor Rupnik, odličje Antona Janše III.
stopnje pa Vinko Dolinar in Anica Podobnik, tudi članica uredniškega odbora za pripravo zbornika, natisnjenega prav ob tej
priložnosti. Naslovnico krasi fotografija satja z mlado pokrito
zalego, ki so ga čebele zgradile v satniku z obliko Slovenije.
Sprva del škofjeloškega društva
"Za zapis zgodovine društva smo večino podatkov dobili v
dokumentaciji Čebelarskega društva Škofja Loka, kamor so
se sprva včlanjevali naši čebelarji. Ti so bili kasneje še del
poljanskega in trebijskega društva, nato pa se je pet čebelarjev
s Sovodenjskega in okolice odločilo ustanoviti svoje društvo,
katerega prvi predsednik je bil Jakob Likar," pove Podobnikova.
Nasledila sta ga Ivan Jezeršek in Vinko Dolinar. Prvih štirideset
let so namenili predvsem čebelarskim dejavnostim, zadnji dve
desetletji pa se dejavno vključujejo in odpirajo navzven: tako
so se leta 2009 predstavili na Pokošnjici v Novi Oselici, sodelujejo na tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcih in šolah,
z otroki Podružnične šole Sovodenj so pripravili raziskovalno
nalogo na temo čebelarjenja, leta 2016 so sodelovali na prireditvi vseh devetih krajevnih društev. V maju 2015 so razvili svoj
prapor, ob razglasitvi svetovnega dneva čebel konec leta 2017
pa so v središču Sovodnja izobesili zastavo svetovni dan čebel.
Maloštevilno, a po dejavnostih izjemno društvo
"Če v Sloveniji v povprečju na tisoč prebivalcev čebelarijo
štirje prebivalci, jih v KS Sovodenj, kjer je od sedemsto do

AMBULANTA LAH, d.o.o.,
ambulanta splošne in družinske medicine,
Trata 7, 4224 Gorenja vas

išče SREDNJO MEDICINSKO SESTRO/
SREDNJEGA MEDICINSKEGA TEHNIKA za dobo
enega leta za polni ali skrajšani delovni čas,
za nadomeščanje sestre na porodniškem dopustu.
Prosimo, če nas vsi zainteresirani pokličejo
0500 ali
po telefonu 04 518 0500,
ali nam
nam pišejo
pišejo na
na e-naslov:
e-naslov:
ambulanta.lah@siol.net.
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Sovodenjski čebelarji so šestdesetletnico počastili na
društvenem srečanju. FOTO: MARKO ČADEŽ
osemsto prebivalcev, čebelari 28, torej visoko izstopamo iz
povprečja. Člani prihajajo iz naše krajevne skupnosti, kar
tretjina pa iz mejnih vasi v sosednjih občinah. Povprečna
starost okrog petdeset let je prav tako nižja od slovenskega
povprečja," je zadovoljen predsednik, edini v društvu z nacionalno poklicno kvalifikacijo čebelarja. V svojih vrstah imajo še
duhovnika, prvaka za gozdni med, nekaj čebelark, ekološkega
čebelarja in doktorja čebelarstva. Dr. Danilo Bevk jih večkrat
seznani s svojimi raziskavami, pri katerih sodelujejo in jih radi
vpeljejo v svoje delo. Tako so med prvimi v Sloveniji uvedli
sonaraven način zatiranja varoje z organskimi kislinami in
tehnološkimi ukrepi.
Skupno imajo člani v 25 čebelnjakih 250 panjev. Čebelarijo v
hladnejšem okolju, zato je pašno obdobje kratko in neintenzivno, pridelajo manj medu, ki večinoma ni sortni med, je pa zato
toliko polnejšega okusa. Tega polnijo v kozarce, ki jih opremijo
z lastno društveno nalepko.
Najpomembnejši je odnos do narave in čebel
"Ohraniti želimo dobre odnose med čebelarji, jih vzdrževati,
krepiti ob izobraževanju in srečevanju na občnih zborih ter
piknikih, ki so pomembni za neformalno izmenjavo mnenj in
izkušenj. Pomembno je tudi, da nove generacije zgradijo pravi
odnos do čebel, narave. Da bodo preživele, glede na to, kako se
narava spreminja," še poudarjajo v društvu. Svojih društvenih
prostorov nimajo, prijazno jih gostijo druga društva in Gostilna
Košanc, ugotavljajo pa, da jih niti ne potrebujejo, saj so njihove
pisarne travniki z ličnimi čebelnjaki. Naj na Sovodenjskem
medi tudi naslednjih šestdeset let!

Letošnji prijatelji Slajke pred domačijo pri Slajkarju FOTO: LARA ISTENIČ, ARHIV ŠDMH

Rekordna sezona Prijateljev Slajke
Prijatelji Slajke, pohodniki, ki so se od 1. septembra lani do 31. avgusta letos vzpenjali na Slajko iz dolinskih
vasi, predvsem Hotavelj in Podgore, so v skupni akciji Športnega društva Marmor Hotavlje (ŠDMH) in
Turističnega društva Slajka Hotavlje zabeležili kar 7111 vpisov, kar je največ v vseh letih doslej.
Damjana Peternelj
Vsaj 50 vzponov je doseglo 56 odraslih pohodnic in pohodnikov, 31 otrok pa je za dosego cilja na Slajko prišlo vsaj 15-krat.
Najmlajši udeleženec ima tri leta, najstarejši pa več kot 70.
"Značilnost letošnje že 15. akcije je še največje število udeležencev ter da je tako pri odraslih kot otrocih prevladoval
nežnejši spol. Kar nekaj je bilo bronastih prijateljev Slajke, ki so
zabeležili več kot sto vpisov, ena pohodnica, srebrna prijateljica
Slajke, pa več kot dvesto. Zlatega prijatelja, ki bi jih naštel nad
tristo, zadnji dve leti ni," poudarja Tone Mravlja, skrbnik akcije.
"Bistveno je, da ni nobene prisile, spodbuja te vpis, dosega cilja.
Da sodeluješ, ni treba, da si športnik, izbiraš lahko različne poti
in prideš, kadar ti paše." S predsednikoma obeh sodelujočih

društev Nikom Stržinarjem in Petrom Pogačnikom je pohodnikom na zaključnem srečanju ob koči 2. septembra za nagrado podelil majice in zaščitni znak akcije, kolajne – klobase.
"Letošnja sezona je bila res rekordna, predvsem med karanteno
je bilo veliko vpisov, kar pa še zdaleč ne pomeni, da medse ne
vabimo novih pohodnikov. Zvezek, v katerega se vpisujemo, je
iz leta v leto debelejši, a tja do 12 tisoč vpisov bi še šlo," vabi
rekreativce in pohodnike, ki želijo več narediti za svoje zdravje,
med prihodnje prijatelje Slajke Tone Mravlja.
Za izvedbo se organizatorji zahvaljujejo tudi domačim pri
Slajkarju, kjer dajo pohodnikom skozi celo leto vedeti, da so na
Slajki dobrodošli in zaželeni. Turistično društvo Slajka Hotavlje
(trenutno dežura družina Matko) pa vabi k obisku tudi s ponudbo v koči, ki je jeseni odprta ob koncih tedna.

Blagoslov kapelice v Stari Oselici
Praznik Marijinega vnebovzetja je bil
letos še posebno slovesen v župniji
Stara Oselica, kjer se je množica vernikov udeležila blagoslova novo zgrajene
kapelice, posvečene Lurški Materi božji.
Blagoslov z litanijami sta opravila
dekan Gregor Luštrek in župnik Jakob
Kralj, pevci starooseliške župnije pa so
skupaj s podmladkom obogatili kratek
program. Še vreme je kljub ne najbolj
obetavnim napovedim zdržalo in šele
po koncu uradnega dela še samo malce
poškropilo in dodalo svoj blagoslov.
Kapelico je v zahvalo za nazaj in v
priprošnjo za naprej dala postaviti
družina Rupnik, po domače Sivkarjevi
iz Stare Oselice. Znamenje stoji na

Mrovljevem griču in nas pozdravi že,
ko se iz gozda pripeljemo po glavni
cesti iz Sovodnja proti Ermanovcu, dostopno pa je iz več smeri – z Vrhovcovega griča čez Jamo, od kmetije Sivkar
ali pa z vrha Ermanovca. Pri gradnji so
poleg domačih požrtvovalno sodelovali tudi okoliški mojstri, ki jim gre še
posebna zahvala, zato dodajamo tu
misel Antona Aškerca: V delih svojih
sam boš živel večno. Lepo je, ko se
združijo moči in potem nastane nekaj
tako preprostega, a lepega. Tudi njeno
sporočilo je jasno: Marija čaka in vabi
vse ljudi v stiski, da se ji priporočijo in
se izročijo v njeno varstvo, saj je njena
ljubezen neusahljiva.

Kapelica v Stari Oselici
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Kam septembra, oktobra in novembra 2020
26. septembra ob 9. uri
Po Valentinovi poti
Začetek pri Gostišču Kveder. Organizira TD Stari vrh. Več informacij dobite pri Janezu Šturmu (040 190 701 ali td.starivrh@
gmail.com).
3. oktobra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. št. 031
720 573, po e-pošti zavod@poljanskadolina.com ali na spletni
strani www.poljanskadolina.com.
5. oktobra ob 17. uri
Predavanje Dober imunski sistem in njegov pomen
Sokolski dom v Gorenji vasi; organizira RKS KO Gorenja vas in
Društvo za osteoporozo Kranj
9. oktobra ob 18.30
Kvartopirci
Dvorec Visoko. Kontakt: Matej Plevel, 041 225 013 ali planet.
dogodkov17@gmail.com
10. oktobra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. št.:
031 720 573, po e-pošti: zavod@poljanskadolina.com ali na
spletni strani www.poljanskadolina.com.
15. oktobra ob 18. uri
Območna likovna razstava 1920
Šubičeva hiša. Organizira JSKD. Razstava bo na ogled od 15.
oktobra do predvidoma konca novembra. Kontakt za več informacij: Aldo Komar – 04/620 82 21.
16. oktobra ob 18. uri
Spomini na leto 2020
Sokolski dom Gorenja vas. Na ogled bo do 22. oktobra ob
delavnikih od 10. do 12. ure in od 17. do 19. ure. Informacije
Zavod Poljanska dolina – 031 720 573.
31. oktobra ob 9. uri
Po Valentinovi poti
Začetek spodnji postaji šestsedežnice na Starem vrhu. Organizira TD Stari vrh. Več informacij dobite pri Janezu Šturmu (040
190 701 ali td.starivrh@gmail.com).
4. novembra, ves dan
Zbiralna akcija oblačil, obutve, posteljnine, zaves, brisač
Organizira RKA KO Gorenja vas.
Ponedeljek od 17. do 18. ure
Ženska rekreacija – telovadba za starejše
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 5. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Petra).
Ponedeljek od 17. do 19. ure
Ženska rekreacija – pilates
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Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 5. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Petra).
Ponedeljek od 19. do 20. ure
Ženska rekreacija – funkcionalni trening
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 5. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Petra).
Ponedeljek od 20. do 21. ure
Ženska rekreacija – boot camp
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 5. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Petra).
Torek od 17. do 18. ure
Ženska rekreacija – funkcionalni trening
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Športna dvorana
Gorenja vas. Začetek: 6. oktobra 2020. Več informacij dobite na
vodene.vadbe.gv@gmail.com (Petra).
Torek od 18. do 19. ure
Ženska rekreacija – pilates
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 6. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Špela).
Torek od 19. do 20. ure
Ženska rekreacija – pilates
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 6. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Špela).
Torek od 20. do 21. ure
Ženska rekreacija – joga
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 6. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Irena).
Sreda od 18.30 do 20. ure
Ženska rekreacija – badminton
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Športna dvorana
Gorenja vas. Začetek: 7. oktobra 2020. Več informacij dobite na
vodene.vadbe.gv@gmail.com (Barbara).
Četrtek od 17. do 18. ure
Ženska rekreacija – telovadba za starejše
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 8. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Petra).
Četrtek od 18. do 19. ure
Ženska rekreacija – pilates
Organizira ŠD Partizan Gorenja vas. Kraj: Avla OŠ Ivana Tavčarja. Začetek: 8. oktobra 2020. Več informacij dobite na vodene.
vadbe.gv@gmail.com (Petra).
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Fotografiji meseca

Lucija Kos je poslala fotografijo prelepih cvetočih sončnic, ki
krasijo njihov vrt in jih vsako jutro pozdravijo s svojo cvetočo
prisotnostjo. Na vrt so se zasejale mimogrede, ko sta starejša
sinova sejala semena sončnic v lončke in so se jima po nesreči
raztresla po zemlji. Kaj hitro so začenjale poganjati rastline,
ki so čez poletje zrasle v visoke lepotice. Vsak dan jim družbo
delajo tudi čebele.

Marko Košir z domačije U' maln v Gorenji vasi se letos na
svojem vrtu lahko pohvali z res bogato bero buč. Nekatere so
zrasle krepko čez meter v dolžino, buča na fotografiji pa je tudi
zelo zanimive oblike, saj spominja na kačo.
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PREDPRODAJA

SMUČIŠČE CERKNO
DNEVNE

smučarske vozovnice 2020/21

C

CM

predprodaja
01.10. - 15.11.2020

predprodaja
16.11. - 01.12.2020

DNEVNA

odrasli
mladina, seniorji
otroci

33,00 €
28,00 €
19,00 €

28,00 €
24,00 €
16,00 €

30,50 €
26,00 €
17,50 €

JUTRANJA
(od 9.00 do 13.00)

odrasli
mladina, seniorji
otroci

29,50 €
26,00 €
17,00 €

25,00 €
22,00 €
14,50 €

27,00 €
24,00 €
15,50 €

REDNA
CENA

predprodaja
01.10. - 31.10.2020

predprodaja
01.11. - 01.12.2020

M

Y

REDNA
CENA

MY

CY

CMY

PAKETNE (poljubne dni v sezoni)
smučarske vozovnice 2020/21

K

PAKET
3-DNEVNA

odrasli
mladina, seniorji
otroci

96,00 €
80,00 €
56,00 €

81,50 €
68,00 €
47,50 €

89,00 €
74,00 €
52,00 €

PAKET
5-DNEVNA

odrasli
mladina, seniorji
otroci

153,00 €
130,50 €
90,50 €

130,00 €
111,00 €
77,00 €

141,50 €
120,50 €
83,50 €

PAKET
7-DNEVNA

odrasli
mladina, seniorji
otroci

211,00 €
177,00 €
122,50 €

179,00 €
150,50 €
103,50 €

195,00 €
163,50 €
113,50 €

Sezonske vozovnice v predprodaji od 15. 9. 2020 dalje I www.ski-cerkno.com I 05 37 43 400 I info@hotel-cerkno.si
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Na Blegoš kot nekoč
Pohod na Blegoš kot nekoč je stalnica med pohodi, kar si naš očak vsekakor zasluži.
Hermina Jelovčan
Blegoš s svojimi 1562 metri ni visoka
gora. A dovolj visoka in s svojo "plešo"
predvsem dovolj razpoznavna, da se vidi
že od daleč. Obenem je izjemen razglednik za osrednji, zahodni in notranjski
del Slovenije. Ob jasnem vremenu nam
pogled seže celo do Tržaškega zaliva.
V Javorjah se je zbralo 21 pohodnikov,
za kar je bila po vsej verjetnosti kriva
vremenska napoved, ki je za popoldne
obetala padavine. Pohod je potekal po
poteh, ki so jih nekoč uporabljali prebivalci, ko so vodili živino na pašo na
Blegoš, hodili kosit v senožeti ali na delo
na polja in travnike visoko pod vrhove
Blegoša in Koprivnika. Iz Javorij so se
skozi Murave in mimo Brinja pohodniki
povzpeli do vojaške ceste in pod Andrejonovo senožetjo pomalicali domačo
malico, ki so jo dobili za na pot. Pot se je
nadaljevala do križišča in parkirišča na
Črnem kalu naprej po lepi razgledni cesti

Udeleženci letošnjega pohoda na Blegoš
po pobočju Blegoša in nato po stezi vse
do razglednega travnatega vrha. Blegoš
je bil v času tega obiska prelep, saj je bil
posut z množico raznovrstnega cvetja.
Daljši postanek je bil še pri koči. Pohodniki so vračali po znani poti do Črnega

kala in od tam po stezi v Gorenjo Žetino
s postankom na kmetiji odprtih vrat Andrejon. Pot do Javorij se je že v rahlem
dežju nadaljevala mimo slapu Rancka
in mimo Brinja in Murav na izhodišče v
Gostilno Blegoš.

Dan oglarjev na Starem vrhu
Letošnji 49. Dan oglarjev na Starem vrhu, ki vsako leto poteka prvo nedeljo v avgustu, je bil zaradi covida-19
dlje časa pod vprašajem.
Hermina Jelovčan
Dolgoletna tradicija praznika oglarjev
in etnološke prireditve, ki poteka na ta
dan na Grebljici pod Starim vrhom, se
niti ob grožnji z novim koronavirusom

ni prekinila. Etnološki in zabavni del sta
bila odpovedana, kar je seveda povsem
razumljivo. A oglarji so svoje delo vseeno
opravili. V tednu pred odpovedano prireditvijo so postavili kopo in jo po prihodu
pohodnikov tudi svečano prižgali. Kopa

Oglarji so tudi letos na Starem vrhu predstavili delo koparjev.
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se je kuhala dober teden in v tem tednu
so bili oglarji noč in dan pri njej in jo pazili. Seveda so bili veseli vsakega obiska in
so bili pripravljeni vsakemu obiskovalcu
pokazati in razkazati delo in opravila
koparja.
Pohod med gorami pa je kljub razmeram
s korono potekal nemoteno, če k temu ne
prištejemo dežja, pravzaprav prave plohe,
ki se je na Grebljici zlila na pohodnike že
prav na začetku pohoda. Zaradi dežja je
bil pohod malce prilagojen in ni potekal
po vseh tamkajšnjih gorah kot običajno
– Koprivnik, Mladi in Stari vrh, ampak
so se pohodniki pod naštetimi gorami
odpravili do Gorenje Žetine do Andrejona
in se nato vrnili na izhodišče. Ker je dež
med potjo ponehal, so pohodniki vseeno
naredili še ovinek do najmanjšega med
griči Starega vrha in se mimo gostišča na
Starem vrhu vrnili na Grebljico. Tu so skupaj z oglarji prižgali oglarsko kopo in tako
kljub vsem letošnjim omejitvam vseeno
zaznamovali že 49. Dan oglarjev.
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let tradicije

Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

let tradicije

JEZIKOVNI TEČAJI
Angleščina Nemščina
Španščina Francoščina
Ruščina Japonščina
Poljščina Hrvaščina
Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.
POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699
hipnos@hipnos.si

Italijanščina
Portugalščina
Kitajščina
Slovenščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

Mozaik Klekljanje Retorika Keramika
Slikanje Fotografija Poslikava stekla, svile,...

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Windows Word Excel Power Point
ZA:
učence
dijake
študente
odrasle
upokojence

KDAJ?
Pričetki od
28.septembra
dalje.
Na voljo je
več kot 150
različnih
terminov.

Spletna trgovina

PONUDBA
Na voljo so začetni
in nadaljevalni
tečaji ( od 1. do 7.
stopnje ), utrjevanje
šolske snovi,
priprava na maturo,
individualni pouk,
tečaji za zaključene
skupine.

www.laprina-medley.si

Grafično oblikovanje
Poslovno promocijska darila
Promocijski tekstil
Sistemi za kreativno oglaševanje
Velikoformatni tisk
UV tisk
Sublimacijski tisk
Lasersko graviranje
Digitalni tisk
Dodelave

Obiščite nas v našem razstavnem salonu

031 767 788

040 799 066
SALON ZA NEGO TELESA

Masaže Nohti Ličenja

info@laprina.si
Loška c.1, ŽIRI

www.laprina.si
Podblegaške novice št. 7 | september 2020

01/23-55-665

www.cresnik.si

1.530€
zdaj že od 1.280€
možnost odplačevanja
na obroke

od 29,61€/mesec

VELIKA PONUDBA RABLJENIH VOZIL
Z ZNANO ZGODOVINO IN GARANCIJO
JAMČIMO KVALITETO
FINANCIRANJE UREDIMO TAKOJ

Dacia Sandero
Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

že za

8.590 €

+ paket zimskih pnevmatik

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Sandero Essential 1.0 Sce 75. *Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem
prejmete brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto, redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej in 5 let jamstva po polovični ceni. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške
garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia
nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
Financiranja.*Velja
Večobinformacij
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Poraba pri mešanem ciklu: 4,338−7,668 l/100 km. Emisije CO2: 114−150
g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dt. Emisija
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi,
nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
NOx: 0,0175−0,0364 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00067−0,00089 g/km. Število delcev (x1011): 0,01−0,04. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
pri mešanem
3,3 – 5,6
l/100 km. Emisije
CO2 85
- 127 g/km. Emisijska
stopnja:
EURO 6b.
Emisija
NOx: 0,0158
g/km. Emisija
trdnih delcev:
0,00002 – 0,00105
g/km.ozona,
Število delcev
onesnaževalPoraba
zunanjega
zraka izciklu
prometa
pomembno
prispevajo
k poslabšanju
kakovosti
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti– 0,08
k čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
delcev(x10
PM1110): in PM2,5 ter
toplogredni
plin, ki povzroča
globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan0,01 – 23,22.
dioksidRenault
(CO2) je najpomembnejši
dušikovih oksidov.
SlikaOgljikov
je simbolna.
Nissan Slovenija,
d. o. o., Dunajska
22, 1511
Ljubljana.
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Dacia priporoča
Renault priporoča
renault.si

Ime trgovca, Naslov trgovca in mesto, Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com

Vaš
trgovecAHv REAL,
Kranju
Vaš
trgovec
KRANJU
d.o.o.
PEyy.,REMONT
Kranj
, Ljubljanska
22,
Odprto
odvponedeljka
do petka od
xx. do
sobota od xx. do
yy., nedelja
od xx. doc.yy/zaprto.
AVTOHIŠA
REAL,
d.740
o. o.,
PE
Remont
Kranj
Andrej 041
308 956, Boštjan
041
878,
Damir
041 789
758.
Ljubljanska
cesta 22, sobota:
Kranj, 04
2015 223
Delovni čas:
pon–pet: 8.00–18.00,
9.00–12.00.

dacia.si

AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

5 let jamstva po polovični ceni*
1 leto brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja*
OMEJENA
3 letaSERIJA
vzdrževanja*

