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Goran Šušnjar,
KD dr. Ivan Tavčar Poljane

Razmišljanja o kulturi
Čeprav se beseda kultura nanaša na širok razpon dosežkov, dejavnosti in vrednot s področja delovanja človekovega uma, jo uporabljamo zlasti v odnosu do umetniškega ustvarjanja: tudi Prešernov
dan, slovenski kulturni praznik, priča o tem.
V preteklem letu se je o kulturi veliko govorilo in pisalo, sicer manj
o kulturnih dogodkih (deloma z razlogom!), več pa o kulturni politiki, denarju za kulturo in kulturnike, o umetniški svobodi, pravici do
kritike in javnih protestov.
Rad bi videl, da bi bilo letos obratno, da bi bili v ospredju umetniški dogodki; da bi se o kulturi govorilo in pisalo kot o prostoru
ustvarjalnosti in povezovanja, znotraj katerega se bo avtor srečeval
s pomembnimi temami, poustvarjalci pa z navdihujočimi umetniškimi izdelki in zainteresirano publiko (gledalci, poslušalci, bralci);
kritiki naj z občutkom vrednotijo dela in izvedbe; organizatorjem
naj ne zmanjka idej in domiselnosti pri pripravi dogodkov; publika
naj bo odprta in vedoželjna ter se pripravljena predati ustvarjalnim
spodbudam k razmisleku in novim čustvom. Vsak naj po svoje
prispeva h kakovostnemu, dobremu in lepemu.
Danes si o tem, kaj je kakovostno, dobro in lepo, nismo enotni, kar
ni nič narobe. Umetnost je bila pogosto medij, s pomočjo katerega
se je izražala kritična misel. Potreben pa je premislek, kako to, da
smo med ščitenjem ranljivega kritičnega posameznika pred enoumjem omogočili prevlado posameznika nad skupnostjo. On lahko
danes v imenu svojih pravic do svobodnega umetniškega izražanja
neobremenjeno marsikdaj ponižuje in omalovažuje vrednote in
interese širše skupnosti.
Kultura je ne nazadnje tudi to, da v duhu spoštljivosti prisluhnemo
drugače mislečemu in mu z argumenti – in ne z žalitvami in zaničevanjem – predstavimo svoja razmišljanja in ideje.
Upam, da se bo med kulturnimi "delavci" in tistimi, ki so deležni
njihovih stvaritev, predvsem in čim bolj uresničevalo geslo, ki ga je
nedavno izrekla uspešna zborovodkinja: "Ob stremljenju k popolnosti doseči odličnost!" Kdor hrepeni po popolnosti, se bo izogibal
blatu in drugi umazaniji. Letošnje Tavčarjevo leto je prava priložnost in izziv. Čestitke ob kulturnem prazniku!

Na Visokem nove
pridobitve
Epidemiji navkljub v visoškem dvorcu dela
ne mirujejo.
Jure Ferlan
Potekajo priprave na novo sezono, ki bodo pripomogle k prijetnejšemu počutju obiskovalcev. Občina je zagotovila dve novi
pridobitvi.

Nov vetrolov bo pripomogel k manjšim toplotnim izgubam.
V veliki vhodni veži je bil ob glavnem vhodu postavljen vetrolov,
ki bo v hladnejših mesecih omogočil toplejše zavetje tudi v tem
prostoru. Delo je izvedlo Steklarstvo Malovrh. V kletnih prostorih je bila urejena nova kuhinja z elementi iz nerjavne kovine,
ki jo je dobavilo podjetje Gostoprema. Kuhinja bo omogočila
pestrejšo gostinsko ponudbo. Predvidena je tudi postavitev
posebne omare v slogu rustikalnega pohištva iz masivnega
lesa v kavarni, v kateri bodo obiskovalcem na voljo domači
izdelki lokalnih ponudnikov. Dvorec je torej pripravljen na sprejem gostov, treba je le še držati pesti za čimprejšnje izboljšanje
epidemiološkega stanja in možnost obiska.

Novoopremljena kuhinja v dvorcu na Visokem
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Korak naprej k boljši povezavi s Primorsko
Župana občin Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Cerkno Gašper Uršič sta z infrastrukturnim ministrom
Jernejem Vrtovcem sredi januarja podpisala protokol o gradnji cestne infrastrukture na četrti razvojni osi
med Cerknim in Poljansko dolino.
Mateja Rant
Protokol predvideva izdelavo državnega
prostorskega načrta, ki bo natančneje
določil umeščanje trase in omogočil
predčasno gradnjo na delih, na katerih
bo izvedena zgolj modernizacija obstoječih cestnih odsekov, so pojasnili na
Občini Gorenja vas - Poljane. Aktivnosti
priprave državnega prostorskega načrta
bodo stekle takoj, sicer pa so predvideli
14 korakov, ki naj bi do javne razgrnitve
državnega prostorskega načrta pripeljali
v drugi polovici prihodnjega leta.
Prednost južni varianti čez Sovodenj
Protokol so podpisali na pobudo obeh
občin, ki sta pred časom uspešno poenotili stališče glede umeščanja trase
ceste med Cerknim in Hotavljami po
južni varianti, ki poteka čez Sovodenj s
predorom pod Kladjem. Umeščanje četrte razvojne osi, ki bi severno Primorsko
povezala z osrednjo Slovenijo, se je sicer
začelo že pred skoraj petnajstimi leti, ko
so takratni župani in poslanci s tega območja podpisali tako imenovano žirovsko
izjavo, je spomnil župan Občine Gorenja
vas - Poljane Milan Čadež. "Z izjavo so
se zavezali, da bodo intenzivno delali na
projektu prometne povezave od Ljubljane
do Tolmina in naprej proti prehodu Učja
ter da bodo projekt podpirali kot ekipa,
ne glede na to, kje se bodo odvijala dela."
Nato so se vrstile številne študije variant
poteka trase, ki so v glavnem dajale prednost varianti Dolenji Novaki–Kopačnica.
A v občini Gorenja vas - Poljane so imeli
ves čas pomisleke glede posegov v dolini
Kopačnice, zato so že v žirovski izjavi
dodali opombo, da se podrobneje preveri
tudi varianta Sovodenj–Cerkno. "Ključni
korak sva z županom Cerknega naredila
januarja lani, ko sva se poenotila, da je
južna varianta tista, ki ima manjši vpliv
na okolje, obenem pa izkorišča in izboljšujejo razmere v obstoječem urbano-prometnem koridorju, čez Sovodenj pa se
izboljša tudi navezanost na Žiri." Izvedba
bi bila v primerjavi s severnimi variantami cenejša in bi omogočala gradnjo po
fazah. Ob tem se Čadež zaveda, da je
tudi južna varianta zaradi majhnih prometnih obremenitev na tem delu močno
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Župana občin Gorenja vas - Poljane Milan Čadež in Cerkno Gašper Uršič sta
z infrastrukturnim ministrom Jernejem Vrtovcem sredi januarja podpisala protokol
o gradnji cestne infrastrukture na četrti razvojni osi med Cerknim in Poljansko
dolino. FOTO: ARHIV OBČINE
pod pragom ekonomske upravičenosti,
zato so se osredotočili na številne druge
prednosti, ki jih prinaša, to je izboljšanje
prometne varnosti in skrajšanje potovalnega časa s Primorskega na Gorenjsko. Južna varianta cestne povezave
med Gorenjsko in Primorsko naj bi tako
potekala po obstoječi trasi Hotavlje–Trebija–Sovodenj, nato je predviden predor
pod Kladjem, potem pa naprej po vzhodni
strani Cerkljanskega Vrha in v dolino
proti Cerknemu.
"Zgodovinski" protokol
Občini Gorenja vas in Cerkno sta v skladu
s podpisanim protokolom pripravljeni
prevzeti aktivno vlogo pri pripravi podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo
četrte razvojne osi, saj je to po mnenju
obeh županov najučinkovitejši način
sprejema prostorskega akta, ki je tudi
izvedljiv v najkrajšem času. Pri tem kot
primer dobre prakse navajata sprejemanje občinskega podrobnega prostorskega
načrta skupnega pomena za gradnjo obvoznice Gorenja vas, ki je bila pred leti s
pomočjo evropskih sredstev že zgrajena
po tem modelu. Tako oba župana kot tudi
minister Jernej Vrtovec so poudarili zgodovinski pomen podpisanega protokola,

saj so v letu 2006 začeti postopki za
gradnjo infrastrukture na četrti razvojni
osi za nekaj časa povsem zamrli, enotno
stališče obeh občin pa je odprlo vrata
pospešitvi priprave dokumentacije, kar
aktivno podpira tudi ministrstvo. "Nova
cesta na trasi četrte razvojne osi pomeni
bistveno izboljšanje prometne povezanosti severne Primorske z Gorenjsko in
osrednjo Slovenijo, kar ima velik pomen
za ohranjanje poseljenosti tega dela Slovenije, izboljšanje pogojev za gospodarske družbe zaradi skrajšanja potovalnih
časov in višjo kakovost življenja lokalnega prebivalstva."
Povezava, kot si jo zaslužijo
Župan Milan Čadež verjame, da bodo
s tem na južnem delu Gorenjske dobili kakovostno povezavo s Primorsko,
"kakršno si tudi zaslužimo". "Zato bom z
veseljem izkoristil naklonjenost obstoječe vlade, našega sekretarja Žana
Mahniča in pristojnega ministra Jerneja
Vrtovca, veseli pa me tudi sodelovanje in
kooperativnost župana sosednje občine
Gašperja Uršiča," je zadovoljen Čadež, ki
ga veseli tudi, da se je sedanji župan Cerknega odločil prisluhniti tudi prebivalcem
in predstavnikom gospodarstva.
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Nadaljevanje del v marcu
Dela pri izgradnji krožišča v Poljanah so med zimo zaradi neugodnih vremenskih pogojev zastala,
nadaljevala se bodo prihodnji mesec. Na občini se nadejajo, da bodo dokončana v začetku poletja.
Damjana Peternelj
Uvedba v delo je bila s pogodbenim
izvajalcem Gorenjsko gradbeno družbo
(GGD) podpisana maja lani, v skladu s
tem bi morala biti dela končana v pol leta,
vendar se to ni zgodilo. Med razlogi so na
občini navedli tedaj še odprta vprašanja
z lastniki potrebnih zemljišč, dodatne
predloge glede predvidene prestavitve
obstoječega vodovoda proti Škofji Loki in
delno tudi za naselje Poljane ter odločitev
o obnovi obstoječega vodovoda proti
Škofji Loki na lokaciji prečkanja Ločivnice
in v neposredni bližini objekta Poljane 63.
Predloge in ustrezne rešitve so med seboj
usklajevali občini Škofja Loka in Gorenja
vas - Poljane, Direkcija RS za infrastrukturo, projektanti in izvajalec, ki je lahko dela
začel konec lanskega septembra, ko so
bili izpolnjeni vsi pogoji za to.
Lani sta bila prestavljena vodovod za
Poljane ter vodovod proti Škofji Loki. "Izvedena sta bila tudi dva nova razdelilna
vodovodna jaška, skupaj s pripadajočo
strojno opremo, tako da oba prestavljena
vodovoda že nemoteno delujeta. Izveden
je tudi celoten predviden podboj z novo
cevjo pod Ločivnico in mimo objekta
Poljane 63 v dolžini približno 84 metrov,"
pojasnjuje Igor Kržišnik z občinske uprave. Poleg prestavitve vodovodov so že

zgrajeni potrebni oporni zidovi za širitev
ceste in zgrajeni spodnji cestni ustroji na
območjih predvidene širitve cestišča ter
potrebni novi elektro vodi. "Lahko rečemo, da je izvedena glavnina potrebnih del
v globini, na območju pod novim krožnim
križiščem," dodaja Kržišnik.
Na podlagi sporazumnega dogovora
z aneksom k izvajalski pogodbi je bil
dogovorjen nov rok za izvedbo del, ki se
pozimi ne izvajajo, ker ne omogočajo
kakovostne izvedbe na cestnem ustroju.
"Z navedenim aneksom je dogovorjeno,
da se dela začnejo v drugi polovici meseca marca in se vsa dokončajo do konca
junija," pojasnjuje Kržišnik. V naslednjih
mesecih bo tako izvajalec odkopal in
zamenjal cestni ustroj na območju
novega krožišča, vgradil Telekomove in
optične vode, vode za javno razsvetljavo,
odvodnjavanje, položil robnike, izvedel
asfaltiranje, uredil javno razsvetljavo
ter poskrbel za izvedbo nove prometne
ureditve.
Skozi krožišče in čez novi most hkrati –
predvidoma julija
Izgradnja krožišča se navezuje na novi
most čez Soro, dela na obeh projektih
pa že vseskozi medsebojno usklajujejo.
Novi most čez Soro je že skoraj zgrajen,
izvesti bo treba še hidroizolacijo mostne

Ograjeno gradbišče je v mirovanju, dela
bodo spet stekla prihodnji mesec. FOTO:
GORAZD KAVČIČ

plošče, asfaltiranje in montažo ograje
ter zaključiti tudi spodnje krilo mostu
na levem bregu Sore. Dokončanje tega
krila je povezano z rušenjem obstoječega mostu čez Soro, ker se zajeda v del
novega mostu. Ko bodo dela na krožišču
in novem mostu tako daleč, da bo možna
skorajšnja preusmeritev prometa čez nov
most, bodo porušili stari most, izvedli
manjkajoči del novega opornika in zasip
za njim ter preusmerili promet čez novi
most. "Z izvajalcem GGD se usklajujemo,
da bi bil ta vmesni čas – ko bo stari most
porušen in novi most še neprevozen –

Glavni investitor del v
vrednosti 467.765,69
evra je Direkcija RS za
infrastrukturo, ki bo pokrila
slabih 85 odstotkov vrednosti
investicije, preostanek pa
Občina Gorenja vas - Poljane,
ki 50-odstotno sofinancira
izgradnjo elektroenergetskih
vodov, v celoti pa izgradnjo
telekomunikacijskih vodov
in vsa dela, povezana s
prestavitvijo vodovoda.

Gradnja novih razdelilnih vodovodnih jaškov ob krožišču FOTO: IGOR KRŽIŠNIK

čim krajši," pove Kržišnik. "Promet skozi
novo krožišče in tudi čez novi mostu,
glede na sedanjo podpisano pogodbo
in aneks, sledi najkasneje z začetkom
meseca julija," napoveduje zaključek
časovnice del Kržišnik.
Podblegaške novice št. 1 | februar 2021
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Nova Fortunova brv v Gorenji vasi
V Gorenji vasi je sredi lanskega decembra potekala postavitev nove jeklene konstrukcije Fortunove brvi
za pešce čez reko Soro, ki je bila že težko pričakovana. Staro, sicer že dotrajano brv je bilo zaradi gradnje
gorenjevaške obvoznice leta 2013 treba odstraniti.
Jure Ferlan
Dogodek je bil nekaj posebnega, saj se je takšen tehnični podvig
v tem kraju izvajal prvič. Pravi logistični zalogaj je bil že samo
prevoz brvi, saj so jo dostavili že sestavljeno, v enem kosu. Zaradi montaže je bila obvozna cesta zaprta od zgodnjih jutranjih ur.
Sam prenos z dvigalom z vlačilca na ležišči je trajal 12 minut, od
9.05 do 9.17. Nato so delavci brv pritrdili. Po uspešni montaži, pri
kateri je sodelovalo podjetje Dvig z velikim dvigalom, pa je nova
brv uspešno prestala tudi obtežbeni test nosilnosti mostne konstrukcije. Utrditev temeljnih tal desnega mostnega opornika s
pilotiranjem temeljev je bila sicer izvedena že v lanskem poletju,

Brv je dobila ime po bližnji Fortunovi domačiji
ob Sori, kjer je nekoč deloval mlin. Nekdaj so
po vsej verjetnosti reko prečkali z "brodom", na
kar napeljuje ime nekdanje domačije Brodar na
drugi strani Sore.
medtem ko je bil levi opornik zgrajen že ob gradnji gorenjevaške
obvoznice. V septembru je bila podpisana pogodba z izvajalcem
del SGP Zidgrad Idrija. Stekla so nadaljnja dela, urejena so bila
sidra z ležišči. Jekleno konstrukcijo brvi je izdelal podizvajalec,
JAVNI RAZPIS ZA DOLGOROČNE
IN KRATKOROČNE KREDITE
Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja
vas - Poljane, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, odprt javni razpis za dolgoročne in
kratkoročne kredite, ki se dodeljujejo podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah iz že omenjenih občin.
Dolgoročni krediti se v okviru javnega razpisa dodeljujejo za
obdobje do 10 let, po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR +
2,5 %.
Pridobite jih lahko za:
· nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
· nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
· nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
V okviru javnega razpisa lahko pridobite največ 100.000,00
EUR dolgoročnega kredita.
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za
kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih
lahko za obdobje do 1 leta pridobite po obrestni meri 2,5 %,
nominalno.
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo
Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220.
Razvojna agencija Sora, d. o. o.
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Brv je bila postavljena že sredi decembra.
podjetje Petrič iz Ajdovščine. Za izdelavo so potrebovali mesec
dni. Brv je dolga 28,8 metra, široka 208 centimetrov, pohodna
širina je 172 centimetrov, teža jeklene konstrukcije je 12,3 tone,
teža pohodnih hrastovih podnic pa 3,7 tone, skupaj torej 16 ton.
Projektant Gorazd Mravlja si je zamislil brvi v ločni izvedbi, ki zaradi večjega pretočnega profila zagotavlja boljšo protipoplavno
varnost objekta. Ureditev okolice je oblikovala arhitektka Betka
Poljanšek Koman, kamnite elemente je izvedlo podjetje Kamnar.
Po besedah direktorice gorenjevaško-poljanske občinske
uprave Elizabete Rakovec je občina za vsa dela v zvezi z brvjo

Ker so za novozgrajeno brv čez reko Soro
v Gorenji vasi že izvedli vse potrebne tehnične
preizkuse, so na Upravni enoti Škofja Loka
29. januarja izdali uporabno dovoljenje. Po
uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju je
Fortunova brv odprta za uporabnike, ki jim bo
skrajšala pot.
plačala dobrih sto trideset tisoč evrov. Ker so za novozgrajeno
brv čez reko Soro v Gorenji vasi že izvedli vse potrebne tehnične preizkuse, so na Upravni enoti (UE) Škofja Loka 29. januarja
izdali uporabno dovoljenje. Po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju je Fortunova brv odprta za uporabnike, ki jim bo
skrajšala pot. Prečkanje brvi marsikomu predstavlja bližnjico
čez reko Soro v Sestransko vas in Trato. Brv bo pomembno
prispevala k večji varnosti pešcev v prometu na območju Gorenje vasi. Kot so pojasnili na UE Škofja Loka, mostovi, viadukti,
nadvozi in nadhodi spadajo med zahtevne objekte takrat, kadar
njihov nosilni razpon presega 15 metrov. Uporabno dovoljenje
se za zahtevne objekte izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda.
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Pri odlaganju še veliko nepravilnosti
Oktobra lani so z ekoloških otokov oziroma zbiralnic občine odstranili zabojnike za zbiranje mešane
embalaže, to je odpadne embalaže iz kovin, plastike in sestavljenih materialov.
Mateja Rant
Zbiranje mešane embalaže je namreč v občini že od leta 2008
urejeno po sistemu od vrat do vrat, zato ima vsako gospodinjstvo svoj zabojnik oziroma so jim na voljo tipizirane vreče za
zbiranje embalaže, občasne viške mešane embalaže pa je še
vedno mogoče oddati tudi v zbirnem centru v Todražu, je pojasnila Kristina Knific z Občine Gorenja vas - Poljane. Od 10. novembra lani tako mešane embalaže ni več mogoče odlagati na
ekoloških otokih, s čimer na občini želijo doseči večjo urejenost
ekoloških otokov. Kljub temu pa nekateri na ekoloških otokih
še vedno odlagajo različne odpadke, na posameznih ekoloških
otokih je mogoče najti celo neločene komunalne odpadke,
ugotavlja Kristina Knific.
V primeru, da v posameznem objektu nastane večja količina
embalaže, kot jo je mogoče odložiti v hišni zabojnik, Kristina
Knific svetuje, da objekt opremijo z dodatnim ali večjim zabojnikom. Vsi, ki za oddajo uporabljajo tipizirane vreče, pa lahko na
sedežih krajevnih skupnosti prevzamejo dodatne vreče. Naročilo dodatnih zabojnikov je mogoče na sedežu Občine Gorenja
vas - Poljane, na elektronskem naslovu praznenje.greznic@
obcina-gvp.si ali telefonski številki 04 5183122. "V skladu z
odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini Gorenja vas - Poljane mora minimalni
skupni volumen zabojnika/zabojnikov oziroma tipiziranih vreč
zagotavljati najmanj trideset litrov prostora na osebo na območju z zbiranjem enkrat mesečno oziroma 24 litrov na osebo
na območju z zbiranjem dvakrat mesečno. Če na odjemnem
mestu nastane večja količina mešane embalaže, pa mora biti
skupni volumen zabojnikov oziroma vreč ustrezno večji, da
se vanj/vanje lahko odloži vsa nastala mešana embalaža," je
pojasnila Kristina Knific in dodala, da je oprema z dodatnimi
oziroma večjimi zabojniki po posameznih gospodinjstvih potekala konec lanskega in v začetku letošnjega leta.
Kljub temu pa na ekoloških otokih še vedno opažajo vrsto
nepravilnosti pri odlaganju odpadkov, pri čemer je pravilno
ločevanje odpadkov pomembno tudi za njihovo oddajo v
reciklažo in predelavo, opozarja Kristina Knific. Kot opažajo
na občini, nekateri na ekološke otoke tipizirane vreče za redno
oddajo embalaže in ostanka komunalnih odpadkov postavljajo
več dni pred dnem odvoza odpadkov po urniku. "Pravilno je, da
uporabniki iz gospodinjstev, ki imajo prevzemno mesto urejeno
na bližnjem ekološkem otoku, tipizirane vreče postavijo na
prevzemno mesto dan pred odvozom oziroma na dan odvoza
do 6. ure zjutraj." Prav tako na ekološki otok nekateri odpadke
odlagajo poleg zabojnika namesto v ustrezen zabojnik. V zabojnik za papir in steklo nekateri še odlagajo odpadke, ki vanje
ne sodijo. "V zabojniku za steklo je treba odlagati izključno
stekleno embalažo, ki je navedena na nalepki na posameznem
zaboju. Kljub temu v teh zabojnikih najdemo tudi ravno steklo,
porcelan in celo plenice." Podrobnejša navodila za pravilno
odlaganje odpadkov so objavljena na spletni strani občine
oziroma so na voljo na sedežu občine. V zabojnik za papir
nekateri recimo odlagajo tudi uporabljene papirnate robčke
in brisačke, čeprav ti sodijo v kompostnik oziroma v zabojnik

Ekološki otok v Gorenji vasi 12. januarja FOTO: ARHIV OBČINE
za biološke odpadke. Na ekološki otok nekateri ob zabojnike
občasno odlagajo še kosovne odpadke ter odpadno električno
in elektronsko opremo. "Pravilno je, da te odpadke oddamo v
Zbirni center Todraž, male gospodinjske aparate in baterije pa
lahko tudi v namenske zabojnike za zbiranje," je še pojasnila
Kristina Knific.

Zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi
čas še na voljo
Že dober mesec je med bralci domoznanski zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – prava mala enciklopedija obeh območij. Knjiga na več kot šeststo straneh, za
katero je prispevke napisalo več kot sedemdeset avtorjev,
je opremljena s 673 fotografijami in 122 dokumenti, med
katerimi so številni v kar devetih obširnejših poglavjih
objavljeni prvič. Zapisi se dotikajo krajev in ljudi, odstirajo preteklost, predstavljajo prelomne čase, vzgojo in
izobraževanje, prizadevanja za boljši kos kruha, skrb za
zdravje, društveno in družabno življenje ter soustvarjalce
vsakdana. Knjiga bi lahko našla mesto v vsakem domu teh
krajev, lahko pa bi bila tudi primerno darilo mlajšim in vsem
tistim, ki so se odselili in so nekoč živeli med nami. Na
voljo je med uradnimi urami ob sredah med 15. in 17. uro v
prostorih KS Gorenja vas ter pri članih uredniškega odbora:
Valentin Bogataj (040 377 356, bogataj.val@gmail.com),
Mirjana Možina (051 684 837, mirjana.mozina@gmail.
com), Silvo Pivk (041 720 091, silvo.pivk@mail.com), Damjana Peternelj (041 456 469, damjana@rdp.si). Vabljeni k
nakupu in branju.
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Krajevni urad znova odprt
Z Upravne enote Škofja Loka so sporočili, da so od 11. januarja ponovno odprti krajevni uradi. Krajevni urad Gorenja
vas deluje po ustaljenem urniku, to je vsak torek med 8.00
in 15.30. Za obisk krajevnega urada morajo stranke glede
na splošno epidemiološko stanje v državi rezervirati termin
po telefonu 041 741 738. "Če želijo stranke upravne storitve opraviti na sedežu upravne enote na Poljanski cesti 2 v
Škofji Loki, morajo prav tako rezervirati termin po telefonu
(04 511 23 60) ali po elektronski pošti (ue.skofjaloka@gov.
si)," so še pojasnili na Upravni enoti Škofja Loka.

Znani rezultati senzoričnega ocenjevanja
Konec novembra so na Razvojni agenciji Sora (RAS) prejeli
rezultate senzoričnega ocenjevanja sadnih in zelenjavnih izdelkov na biotehniški fakulteti. Od osmih ocenjenih izdelkov
s Škofjeloškega jih je pet doseglo ustrezno število točk za
zlato priznanje – čaj za lepši dan, svetlo ale pivo, specialno
temno pivo, stročji fižol v kisu in sušena zelenjava v soli. En
izdelek je dobil srebrno priznanje – svetlo ale pivo Žerouc,
eden bronasto – domač terjak, enemu pa je zmanjkalo zgolj
pol točke za prejem bronastega priznanja, so pojasnili na
RAS. Prejemniki priznanj iz občine Gorenja vas - Poljane so:
Ana in Miha Gantar iz Žirovskega Vrha sv. Urbana (Kmetija
Jeran), Milena in Franc Miklavčič iz Dolenje Ravni (Martinuc)
ter Igor in Irena Bogataj s Fužin (Kmetija Lojz).

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Datum: 27. 1. 2021
Številka: 6020-1/2021/1
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št. 18/2016, 11/2018)
ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

RAZPISUJE PROSTA MESTA ZA OTROKE
V REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE,
V REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vlogo za premestitev otroka
iz enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na
spletni strani vrtca www.vrtec-poljane.si ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 1. 3. 2021–5. 3. 2021.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata, pomočnici ravnateljice
Špeli Režen:
· vsak dan od 8.00 do 10.00
· torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste obveščeni v mesecu maju 2021.
Metka Debeljak, ravnateljica

Slovenska podjetja na
Kickstarterju
Mateja Rant
Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska v sredo, 3. marca, od 17. ure do 19.15 pripravlja delavnico z naslovom Na Kickstarterju sedaj tudi slovenska podjetja.
Po več kot desetih letih od ustanovitve najbolj znane svetovne
platforme za množično financiranje Kickstarter je namreč ta
uradno začela delovati tudi v Sloveniji, tako da je od septembra
lani mogoče kampanjo prijaviti tudi s slovenskim podjetjem.
"Pred tem so se morali mladi slovenski podjetniki in preostali,
ki so se odločili za odhod na Kickstarter, povezati z nekom, ki
je imel podjetje registrirano v ZDA oziroma kasneje še v Veliki
Britaniji, Nemčiji in nekaterih drugih državah," pojasnjujejo na
Razvojni agenciji Sora. Na delavnici bo na vprašanja v zvezi z
omenjeno platformo za množično financiranje skušal odgovoriti strokovnjak za Kickstarter Žiga Berce, ki je doslej uspešno
vodil in svetoval več kot tridesetim kampanjam, ki so zbrale
več kot dva milijona evrov sredstev. Je tudi eden izmed treh
ustanovnih članov Slovenia crowdfunding meetups, ki so lani
Kickstarter pripeljali v Slovenijo. Delavnico bodo izvedli v obliki
webinarja na videokonferenčni platformi Zoom. Število mest je
omejeno, zato se je treba prijaviti. Vsem prijavljenim bodo nekaj
dni pred delavnico na njihov elektronski naslov poslali navodila
in povezavo za prijavo na delavnico.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVA ŠOLA IVANA TAVČARJA
Trata 40, 4224 Gorenj vas
Datum: 27. 1. 2021
Številka: 6020-1/2021/1
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016 in 11/2018)
V ŠOLSKEM LETU 2021/22

OBJAVLJAMO RAZPIS
PROSTIH MEST ZA OTROKE V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
V ENOTI DOBRAVA, V ENOTI SOVODENJ IN ENOTI LUČINE.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vlogo za premestitev otroka
iz enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na
spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
IZPOLNJENO VLOGO ODDAJTE OD 1. 3. 2021
DO 5. 3. 2021 V VRTEC ZALA,
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8.00 do 10.00,
v torek in četrtek pa tudi od 12.00 do 16.00.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma
v mesecu maju 2021.
Izidor Selak, ravnatelj
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Pozivajo k rednim presejalnim pregledom
Od 18. do 24. januarja je potekal 15. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. V Sloveniji
imamo organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb
materničnega vratu (Zora) že od leta 2003.
Mateja Rant
"Rak materničnega vratu je med raki
izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko
preprečimo skoraj vsak nov primer tega
raka. Če je ženska cepljena proti HPV in
se redno udeležuje presejalnih pregledov,
je verjetnost, da bo zbolela za tem rakom,
izjemno majhna," poudarja vodja državnega programa Zora Urška Ivanuš, ob tem
pa opozarja, da se je v zadnjem triletnem
obdobju (na dan 30. junija 2020) pregledanost v Sloveniji zaradi ukrepov za
zajezitev pandemije covida-19 prvič v
15 letih zmanjšala pod ciljno vrednost
sedemdeset odstotkov in je znašala 69,6
odstotka, kar je tri odstotne točke manj
kot leto prej (72,6 odstotka). Pregledanost v občini Gorenja vas - Poljane je po
podatkih državnega programa Zora še
vedno nad državnim povprečjem. Triletna
pregledanost v občini Gorenja vas - Poljane je namreč 30. junija 2020 znašala 75,1
odstotka, kar je nad ciljno vrednostjo in
nad slovenskim povprečjem, je razložila
Urška Ivanuš in dodala: "Med 212 občina-

Tržnice kmetijskih pridelkov in
izdelkov tudi letos
Na Razvojni agenciji Sora bodo ob
upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov
za preprečevanje širjenja novega
koronavirusa tudi letos tudi letos
pripravljajo tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov. V Gorenji vasi jih
bodo organizirali občasno oziroma
priložnostno in bodo vključevale
tudi drugo lokalno dogajanje. Pri
oblikovanju ponudbe na tržnicah
bodo sodelovali ponudniki blagovne
znamke Babica in Dedek ter drugi
ponudniki s pekovskimi izdelki, s
sirom in drugimi mlečnimi izdelki,
rezanci, izdelki iz sadja ter drugimi
vložninami, naravnimi kozmetičnimi izdelki, slovenskim medom ter
izdelki domače in umetnostne obrti.
Za popestritev dogajanja pa vabijo
k sodelovanju tudi lokalna društva,
šole, mlade glasbenike, likovne
ustvarjalce …

mi je to trideseta največja pregledanost.
Lani je bila pregledanost v vaši občini
76,4 odstotka, kar je bila 57. največja
pregledanost med vsemi občinami."
Zaradi okrnjenega delovanja programa
Zora so sicer na državni ravni do konca
septembra lani v primerjavi s triletnim

Bliža se tudi 15. februar,
mednarodni dan boja proti
otroškemu raku. V društvu
Junaki 3. nadstropja, ki
združuje starše otrok, obolelih
za rakom in zdravljenih na
hemato-onkološkem oddelku
pediatrične klinike, vabijo,
da si na ta dan pripnete zlato
pentljo in se jim pridružite pri
ozaveščanju o raku pri otrocih.
povprečjem odkrili za 19 odstotkov manj
predrakavih sprememb visoke stopnje
pri ženskah, starih od 30 do 39 let.
"To je zelo skrb vzbujajoče, saj se vrh
raka materničnega vratu v nepresejani

populaciji pojavlja med 40. in 49. letom
starosti, če pri mlajših ženskah pravočasno ne odkrivamo in zdravimo predrakavih sprememb. V starostni skupini od
30 do 39 let odkrijemo kar okrog tretjino
predrakavih sprememb visoke stopnje."
Ob letošnjem evropskem tednu boja
proti raku materničnega vratu so zato na
Onkološkem inštitutu Ljubljana ženske
pozvali, da tudi v času pandemije covida-19 celostno skrbijo za svoje zdravje,
upoštevajo nasvete za preprečevanja
raka, se redno udeležujejo presejalnih
pregledov pri ginekologu in se odločijo za
cepljenje otrok proti HPV. "Mlade ženske
naj kljub spremembam v vsakdanjem
življenju, kot so na primer delo, vrtec
in šola od doma, ne pozabijo na lastno
zdravje, saj je njihovo zdravje pomembno
zanje in za vse, ki jih imajo rade," ob tem
še poudarja Urška Ivanuš. Obenem pa
vse prebivalce poziva, da se cepijo proti
covidu-19, saj bodo s tem pripomogli
k polnemu delovanju programa Zora in
omogočili čim prejšnjo izkoreninjenje
raka materničnega vratu v Sloveniji.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE
IN RAZVOJ KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI
V LETU 2021.
Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 96.500 evrov je namenjeno ukrepom za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, in sicer:
· Ukrep št. 1 : Pomoč za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo
· Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti na kmetiji
· Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva
· Ukrep št. 4: Gozdarski ukrepi (nove investicije za delo v gozdu)
· Ukrep št. 5: Gozdarski ukrepi (sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak)
· Ukrep št. 6: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja
Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani www.obcina-gvp.si/razpisi.
Vlagatelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom Gorenja vas ali poš
ljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, in sicer
najkasneje do 5. marca 2021.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač, telefon: 04/51 83 114 in
pri Nataši Božnar Markelj, telefon: 04/51 12 700.
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Matjaž Eržen Čopov nagrajenec
Čopove diplome in Čopova priznanja so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju
knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke. Med
prejemniki Čopovih nagrad za leto 2020 je tudi Matjaž Eržen, direktor Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.
Lidija Razložnik
Kaj vam pomeni Čopovo priznanje?
Vesel sem, da je Zveza bibliotekarskih
društev Slovenije na predlog Združenje
splošnih knjižnic prepoznala ne le moje,
ampak delo celotnega kolektiva Knjižnice Ivana Tavčarja (KIT) Škofja Loka za
vrednega te nagrade.
Je to vaše prvo takšno priznanje?
Da, drugih priznanj bibliotekarske stroke
do sedaj še nisem prejel. Priznanje se
podeli za enkratne dosežke, ki so plod
izvirnih strokovnih pristopov in imajo posebne zasluge pri popularizaciji knjižničarstva ter zasluge pri razvoju knjižnične
dejavnosti.
S čim ste prepričali komisijo?
Združenja splošnih knjižnic (ZSK) me
je za to priznanje predlagalo zaradi
mojega delovanja tako na lokalnem kot
državnem nivoju. Rezultati mojega dela v
okviru Združenja imajo širšo korist za vse
slovenske splošne knjižnice.
Kako delujete na državnem nivoju?
Od leta 2011 sem član upravnega odbora
Združenja splošnih knjižnic. Leta 2018
sem bil imenovan v delovno skupino za
pripravo pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe za splošne
knjižnice, ki deluje v okviru ministrstva
za kulturo in bo zaključen v kratkem. V
delovni skupini Združenja pripravljamo
Strategijo razvoja splošnih knjižnic za
obdobje 2021–2026. Vesel sem, da je
bila Knjižnica Ivana Tavčarja (KIT) med

Matjaž Eržen FOTO: GORAZD KAVČIČ
na posvetovanju knjižničarjev v Zagrebu.
Pristopili smo k testiranju možnosti skupne nabave in katalogizacije knjižničnega gradiva, ki ga je pol leta izvajalo nekaj
slovenskih knjižnic. Po zgledu nekaterih

»Ves čas svojega dela se trudim, da bi bile krajevne enote deležne
čim več pozornosti, saj s tem omogočamo ljudem v manjših
središčih čim enakovrednejši položaj. Poleg tega se zavedamo,
da so zaposleni v teh enotah pogosto edine redne strokovno
zaposlene osebe za področje kulture v teh skupnostih (ne le
knjižnic). Veseli nas, da obiskanost krajevnih enot ne upada,
čeprav se tak trend v večletnem obdobju počasi nakazuje v Škofji
Loki. Vendar je tak trend že več kot desetletje zaznati tudi v svetu
(ZDA, VB, skandinavske knjižnice …).«
pobudniki in tudi kot testna knjižnica,
ko smo leta 2013 začeli razvijati portal
za izposojo e-knjig v slovenskem jeziku
Biblos. Leto kasneje sem takratne izkušnje dela portala Biblos predstavil tudi
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evropskih držav z razvitim in že urejenim
knjižničnim sistemom smo želeli ugotoviti, ali ta možnost obstaja tudi pri nas. Pri
tem je KIT sodelovala skupaj z Mestno
knjižnico Kranj. V sodelovanju z Osre-

dnjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in
podjetjem TrueCAD smo razvili tudi novo
spletno stran, ki lahko služi kot osnova
(template) za obnovitev spletnih strani
knjižnic in s tem prihranili tako na času
kot denarju.
Kakšno pa je vaše delo v lokalnem
okolju, predvsem kar se tiče enot v naši
občini?
V letu 2017 smo izvedli selitev Krajevne
knjižnice Gorenja vas v nove in seveda večje prostore Sokolskega doma.
Spodbujam razvoj naše knjižnice v
smeri avtomatizacije procesov izposoje
z uvedbo tehnologije RFID. Vsaj delno
je to v Gorenji vasi že urejeno. Manjka
še knjigomat za samostojno izposojo.
Organiziramo tudi nove dogodke in prireditve v skladu s poslanstvom knjižnice in
interesi okolja: razstave v naših prostorih
v Škofji Loki, Gorenji vasi, Železnikih na
Trati, poletne prireditve na terasi v Škofji
Loki. Širimo sodelovanje pri organizaciji
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Skandinavcem. Žal pa v vseh lokalnih skupnostih, ki so ustanoviteljice in finančno podpirajo knjižnice, ni takega razumevanja,
kot so ga deležni kolegi v Skandinaviji. Tu ne govorimo samo o
financah, čeprav so te eden osnovnih pogojev.
KIT tvorijo tudi "podružnice" v Poljanski in Selški dolini? Koliko
ljudi je zaposlenih in kako ocenjujete obiskanost knjižnic?
Ves čas svojega dela se trudim, da bi bile krajevne enote
deležne čim več pozornosti, saj s tem omogočamo ljudem v
manjših središčih čim enakovrednejši položaj. Poleg tega se
zavedamo, da so zaposleni v teh enotah pogosto edine redne
strokovno zaposlene osebe za področje kulture v teh skupnostih (ne le knjižnic). Veseli nas, da obiskanost krajevnih enot
ne upada, čeprav se tak trend v večletnem obdobju počasi
nakazuje v Škofji Loki. Vendar je tak trend že več kot desetletje zaznati tudi v svetu (ZDA, VB, skandinavske knjižnice …).
Glede na trenutno situacijo je okrnjena tudi osnovna dejavnost
knjižnice. Kako ste se prilagodili tej situaciji?
Knjižnica se že ves čas epidemije, od marca lani dalje, prilagaja
nastali situaciji. Poslujemo v skladu z vsakokratnimi navodili vlade in NIJZ. Že takoj v aprilu 2020 smo ponudili možnost izposoje
na dom s poštno dostavo. O tej naši rešitvi kot enem od možnih
načinov poslovanja knjižnic je bilo zapisano tudi na mednarodni
spletni strani zveze splošnih knjižnic NAPLE, katere član smo.
Prireditev žal ne moremo izvajati. Smo pa pozitivno presenečeni
nad obiskom za izposojo, ki se je v času epidemije povečal.
Kakšni so načrti KIT za prihodnje?
Končna rešitev prostorskega vozla v Škofji Loki, ki ga rešujemo že nekaj desetletij. Za Gorenjo vas bi želeli kupiti zunanji
odlagalni boks za knjige, kamor bi obiskovalci knjige vračali po
načelu 24/7. Tako imamo urejeno že nekaj let v Škofji Loki, v
Železnikih in Žireh pa bo to urejeno letos.

BREZPLAČNA OBJAVA/ ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 9, LJUBLJANA

različnih prireditev z organizacijami, društvi in posamezniki iz
okolij, kjer knjižnica deluje, saj sta prav povezanost knjižnice
z lokalnim okoljem ter ponudba kulture v širšem smislu med
njenimi bistvenimi nalogami!
Kako dolgo ste že v knjižnični dejavnosti?
V knjižnici delam od leta 1984, ko sem kot absolvent pedagoške akademije (smer zgodovina, knjižničarstvo) začel delati v
NUK. V Škofjo Loko sem prišel leta 1985 in tu delal do decembra 2001. Ko sem začel delati v KIT, je bila ena od mojih
osnovnih nalog delo v krajevnih knjižnicah Železniki in Gorenja
vas (takrat še v kleti bloka). V Gorenji vasi in Železnikih sem
delal kar nekaj let, dokler nismo zaposlili dodatnih knjižničark.
V tem času sem ob delu tudi diplomiral na Filozofski fakulteti (oddelek za bibliotekarstvo). Skoraj deset let sem delal v
Centralni tehniški knjižnici (CTK) Ljubljana kot vodja oddelka za
pridobivanje in obdelavo gradiva ter ob delu opravil še podiplomski študij (magisterij) iz bibliotekarstva. Septembra 2011
sem nastopil prvi mandat na mestu direktorja KIT.
Kakšne lastnosti in veščine mora imeti posameznik, ki dela v
knjižnični dejavnosti? Zadostuje le ustrezna izobrazba?
Za zaposlenega je predvsem pomembna empatija – možnost
razumevanja (vživljanja) obiskovalca in njegovih potreb, ki jih
izraža skozi vprašanja. Za pravilen odgovor je seveda potrebnega tudi veliko strokovnega znanja, ki ga poleg začetne izobrazbe dajo izkušnje in nenehno izobraževanje.
Kako ocenjujete knjižnično dejavnost v Sloveniji? Kakšen izziv
vam predstavlja to delo?
Vsi odgovorni za razvoj splošnih knjižnic in njihovega sistema
se zgledujejo po skandinavskih knjižnicah. Tam je nivo je zaradi
zavedanja države in lokalnih skupnosti o njihovem pomenu izjemno visok. Sistem slovenskih knjižnic in njihov razvoj sledita
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Zimske radosti na snegu in ledu
Letošnja zima je v visokogorju pa tudi po nižinah vsaj do prve odjuge ponudila kar nekaj možnosti
za odlično rekreacijo.
Damjana Peternelj
Zaradi zaprtja smučišč, prepovedi rekreacije v telovadnicah in
ob vseh drugih omejitvah so bili najpogostejša izbira občanov
pohodi, sankanje, turno smučanje, ledno plezanje v manjšem
obsegu in verjetno najbolj priljubljen šport te zime – tek na
smučeh.
"To, da imamo proge urejene praktično na svojem domačem
pragu, je neprecenljivo. Tako se nam ni bilo treba peljati npr.
na Pokljuko, Jezersko, Vojsko, v Rateče ali Medvode, kjer so
praviloma snežne razmere primernejše," priznava učitelj športne vzgoje na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi Jaka Trček, tudi
eden od pobudnikov za ureditev tekaških prog v okolici Gorenje
vasi in Poljan. "Do letos smo bili odvisni od urejevalcev prog
iz drugih krajev, iz Dražgoš, Rudna ..., kar je pomenilo, da smo
čakali tudi po več dni, da so pripeljali ratrak in uredili proge.
Kadar zime niso dopuščale teka v dolini, smo se z učenci udeleževali Pokljuškega maratona ali pa organizirali športni dan
nekje, kjer so bile primerno urejene proge. Letos pa smo prvič
izkoristili teptalnik, ki ga ima v lasti Domen Božičnik." Na skoraj
25 kilometrih so uredili 16 krožnih prog za prosto in klasično
tehniko teka na smučeh: poleg "standardnih" lokacij na Blatih,

Na vzponu na Blegoš FOTO: L. O. PETERNELJ
v Poljanah ter med Gorenjo vasjo in Poljanami so letos na novo
trasirali še proge na Hotavljah, v Logu (spodnje Srednje Brdo)
ter na Dobravi in Dobravšcah.
"Tekačenje" tudi v prihodnje
Na šoli, kjer imajo na voljo okrog štirideset kompletov opreme,
so prav vso razdelili med učence in občane. "Odziv je bil odličen
– na progah sem srečal veliko ljubiteljev teka na smučeh in
prav vsi so bili navdušeni nad urejenostjo prog, za piko na i pa
je bilo tudi vreme idealno praktično vse do 20. januarja," pojasnjuje Trček. "Letos smo še v fazi preizkušanja, zato vse proge
morda še niso bile optimalno urejene ali dovolj široke, vendar
bomo s pridobljenimi izkušnjami to v prihodnje popravili tako,
da bodo tekači lahko še bolj uživali."
Z občine, kjer že vrsto let ob primernih vremenskih pogojih
financirajo ureditev prog, tudi letošnjih – za nekaj manj kot
sedemsto evrov, pa so sporočili, da si želijo, da bi se tradicija v
prihodnje ohranila ob primernih zimskih pogojih.

Slap Rancka v Gorenji Žetini je letos nudil odlične pogoje za
ledno plezanje. FOTO: UROŠ GANTAR
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Na slapu Rancka kot v dobrih starih časih
Da takih že dolgo niso imeli za ledno plezanje na slapu Rancka
v Gorenji Žetini, je povedal tudi Drago Frelih, predsednik Plezalnega društva Cempin. "Še pred ustanovitvijo Cempina sem
videl možnost za umetno ledno steno. Lani je slap zdržal samo
dva dni, letos nam pa narava služi, spet je kot v dobrih starih
časih," pravi, a so druge omejitve, zato se dosledno držijo ukrepov. "Slap smo tudi letos umetno dodatno zaledenili s pomočjo
šob, tako da smo pramen vode razširili na obe strani," še pojasni pobudnik in eden od ustanovnih članov društva, ki je nekdaj
tu organiziralo tudi tekme in bo prihodnje leto praznovalo desetletnico obstoja. Slap ob primernih zimah zaledenijo ob pomoči
viška vode iz zajetja domačina, skoraj 80-letnega Pavleta Špika
- Soka, ki ga tudi vzdržuje, med plezalci pa sta tudi njegov sin in
vnukinja. Ob večerih slap osvetlijo, plezajo člani društva, pridejo

Na tekaške smuči so stopili tudi najmlajši. FOTO: GORAZD KAVČIČ
pa tudi plezalci od drugod, letos je posebno veliko deklet. "Zelo
malo društev ima take pogoje, nekatera hodijo v Avstrijo, tu
imamo pa idealno možnost, zato se je ledno plezanje tako zelo
razvilo," še pojasni Frelih, ki poudari, da so kljub razmeram tudi
letos izpeljali alpinistično šolo, a na daljavo. Vodil jo je mlajši
član društva Blaž Dolenc. Sprejeli so 12 kandidatov, ki se bodo

Ledene rože
Čarovnije narave je Damjana Bonča naslovila fotografiji ledenih rož, ki so "zrasle" na okenskem steklu Ivice Peternel.
Žal pa jih je mogoče občudovati samo v mrazu, saj se ob
prvih sončnih žarkih počasi razblinijo ...

Ratrakiranje tekaških prog na Dolenji Dobravi FOTO: ARHIV
DOMNA BOŽIČNIKA

lahko prihodnja leta z osvojenim znanjem vzpenjali po slapu.
Ker je prosto dostopen, je plezanje na lastno odgovornost. "Prej
se pa le najavite Pavletu, ki vas bo na plezanje pospremil z
nekaj napotki."
Po užitke na bližnje hribe
S prvo večjo letošnjo pošiljko snega so oživeli tudi bregovi, ki
so jih otroci izkoristili za sankanje, mnogi pa so uživali ob gaženju in škripanju snega pod nogami ob vzpenjanju na Slajko,
Bevkov vrh, Brda, Ermanovec, Sveti Urban, Javorč, Blegoš ... S
slednjega so se spuščali turni smučarji in deskarji na snegu.
Naravne pogoje so v januarju za kar dva zimska športna dneva
izkoristili tudi učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
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Kako ukrepati ob potresu
Konec lanskega leta je hrvaško Petrinjo stresel močan potres, ki smo ga čutili tudi prebivalci Slovenije.
Kako pa smo v naši občini pripravljeni na te vrste naravnih katastrof?
Damjana Peternelj
Potres je na območju naše občine eden
izmed nevarnejših dejavnikov, ki ogroža
ljudi, živali, premoženje, okolje, kulturno
dediščino. Ne moremo ga napovedati,

Delovna razmerja in epidemija
Razvojna agencija Sora v okviru
projekta SPOT svetovanje Gorenjska
v sredo, 10. februarja, od 17. ure do
19.15 pripravlja spletno delavnico z
naslovom Obisk delovnega inšpektorja za področje delovnih razmerij
ter pogosta vprašanja in odgovori,
povezani z epidemijo covida-19.
Predavateljica Nina Scortegagna
Kavčnik bo spregovorila o pravicah
delodajalca v inšpekcijskem postopku, pooblastilih inšpektorjev za delo
in postopkih nadzora ter najpogostejših kršitvah delodajalcev in tudi
o plačilu za delo, delovnem času,
odmorih in počitku, evidencah na področju dela in pogodbah o zaposlitvi.
Zadnji del delavnice bo namenjen
pogostim vprašanjem, povezanimi
z epidemijo covida-19 s področja
delovnih razmerij. Delavnica je brezplačna, prijave pa so obvezne, saj je
število mest omejeno.

Vabilo k sooblikovanju Okusov
Škofjeloškega

Gostinske ponudnike, turistične
kmetije in ponudnike lokalnih živil
na Škofjeloškem Razvojna agencija
Sora (RAS) znova vabi, da sodelujejo pri nadgradnji kulinarične
ponudbe območja s poudarkom na
hišnih specialitetah oziroma jedeh
iz lokalnih surovin. Prav tako jih
vabijo k sodelovanju na kulinaričnem
festivalu, ki ga bodo zaradi epidemioloških razmer najverjetneje izvedli
v začetku prihodnjega leta. "Tisti, ki
še niste vrnili vprašalnikov, ki smo
vam jih pošiljali konec novembra
in v začetku decembra lani, jih čim
prej izpolnite in pošljite na andreja.
kriznar@visitskofjaloka.si ali kristina.
miklavcic@ra-sora.si ter sooblikujte
Okuse Škofjeloškega," poziva RAS.
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prav tako ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, predvidimo
lahko le območja, kjer se lahko pojavi.
Čeprav magnitude potresov na ozemlju
Slovenije ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih žarišč
učinki lahko dokaj veliki. Celotno območje občine Gorenja vas - Poljane sodi v
območje večje potresne nevarnosti, kar pa
še ne pomeni, da ni mogoč potres z učinki,
ki so večji od tistih, ki jih predvideva karta
potresne intenzitete.
"Celotna občina leži na območju, na katerem so za povratno dobo 475 let pričakovani potresi z učinki VII. ali več po EMS,"
piše v osnutku občinskega načrta zaščite
in reševanja ob potresu, ki je v pripravi.
Tak potres poškoduje stavbe, ki niso
bile grajene potresno odporno in lahko
povzroči pomembno motnjo v gospodarstvu oziroma na prizadetem območju.
V primeru potresa do V. stopnje po EMS
v naši občini naj ne bi bilo občutneje
moteno bivanje prebivalcev in delovni
procesi v podjetjih, zavodih in drugih
organizacijah. Prav tako se ne pričakujejo večje poškodbe objektov in žrtve.
V primeru močnejšega potresa v občini
(VII. po EMS) pa je predvideno največ
škode v starejših stanovanjskih hišah in
gospodarsko-kmetijskih objektih.
Ravnajmo preventivno
Hujšim posledicam se lahko izognemo s
preventivnim delovanjem. Doma omare
pritrdimo na steno, onemogočimo premikanje omaric in predmetov na koleščkih,
velike in težke predmete ter predmete, ki
se lahko razbijejo ali zlomijo, postavimo
na nižje police, nad ležišča in mesta, kjer
sedimo, ne obešamo slik, ogledal ter drugih težkih ali ostrih predmetov, postelje
odmaknemo od oken, predelnih sten,
visokega pohištva.

Doma, v šoli, na delovnem mestu oziroma v stavbah, v katerih se najpogosteje
nahajamo, določimo varna mesta – tista,
ki jih ob nevarnosti hitro in varno dosežemo: pod trdnimi mizami, med podboji
vrat, če so v nosilni steni, ter ob notranjih
nosilnih stenah. Mesta v stavbah, ki se
jih je treba ob potresu izogibati, so zunanje in predelne stene, dimniki iz opeke,
večje steklene površine (okna, ogledala,
steklene omare …), velike omare, mesta,
od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti. Na prostem pa se ob
potresu izogibamo stavb, zidov, dreves,
telefonske in električne napeljave, ulične
razsvetljave, prometne signalizacije, daljnovodov, nadvozov, podvozov, mostov ...
Na Upravi za zaščito in reševanje svetujejo vnaprejšnjo pripravo zadostnih
zalog vode in stalno zalogo hrane za
izredne razmere ter zdravila in opremo
za prvo pomoč. Za vse družinske člane
priporočajo izpolnitev osebne kontaktne
kartice ter vnos oznake ICE (In Case of
Emergency) k telefonski številki osebe, ki
jo je treba obvestiti, če se nam kaj zgodi,
v svoj mobilni telefon.
Med potresom in po njem
Med potresom je predvsem pomembno,
da ostanemo mirni! Takoj prekinemo svoje dejavnosti, hitro presodimo razmere in
ustrezno ukrepamo. Med potresom ne zapuščamo stavbe, ne uporabljamo dvigala
ali stopnic in ne skačemo skozi okna.
Mirnost ohranimo tudi po potresu. Pride
lahko do motenj pri oskrbi s pitno vodo,
zato je treba vodo pred uporabo prekuhati
oziroma se oskrbeti z vodo iz plastenk.
Racionalno uporabljamo tudi živila. Po
potresu je priporočljivo spremljati navodila v sredstvih obveščanja ter upoštevati
ukrepe in navodila pristojnih organov in
služb.

Občina Gorenja vas - Poljane sodi v četrti razred ogroženosti (od
petih), ki predstavlja veliko stopnjo ogroženosti, zato mora imeti
v celoti izdelan samostojen občinski načrt zaščite in reševanja
ob potresu. Načrt je v pripravi in bo začel veljati še letos po
uskladitvi z Upravo RS za zaščito in reševanje. Aktivira se ob
posledicah potresa, ki onemogočajo ali otežujejo vsakodnevne
aktivnosti v gospodarstvu, šolstvu in zasebnem življenju.
Smiselno in prilagojeno nastalim razmeram potresa bi se izvajali
ukrepi in naloge, opredeljeni v načrtu.

Otroci
spregovorili
skozi svoja
dela
Učenci se že tri mesece šolajo
na daljavo, učitelji pa v njih še
vedno uspejo vzbuditi željo
po pridobivanju novih znanj
in ustvarjanju. Ob bližnjem
kulturnem prazniku so se spomnili
tudi Prešerna.

Mala Groharjeva kolonija (Zala Peternel, 9. b)

Bernarda Pintar
Drugošolci so zapis velike začetnice
vadili ob pisanju zimskih zgodbic, šestošolci so pri slovenščini brali odlomek iz
romana Ognjeni kelih (J. K. Rowling) in si
ob tem zamislili, kakšen bi bil videti Harry
Potter kot snežak. Z novim letom se je
zaključil razpis za "dopisno" Malo Groharjevo kolonijo. Na njem so se predstavile
štiri učenke naše šole – Zala Peternel,
Tina Dolinar, Sara Robba in Lejla Vita
Rihtaršič.
Kljub temu da smo skoraj ves čas doma,
so učenke in učenci osmih razredov pri
pouku slovenščine razmišljali o svojem
domačem kraju. Po obravnavi Prešernovega soneta O Vrba so napisali tudi svoje
pesniške odzive na to Prešernovo pesem.
Prav misel na Prešerna je prva, ki se
nam utrne ob prihajajočem slovenskem
kulturnem prazniku – državnem prazniku, ki ga že od nekdaj poimenujemo kar

Prvi sneg (Matic Dolinar, 2. b)
Prešernov dan. Ob kulturnem prazniku pa
tudi v teh težkih časih vsem želimo, da
najdete pribežališče in uteho v kulturi in
umetnosti, brez katerih so naša življenja
siromašnejša.
Po Prešernu – moj domači kraj
MURAVE – NEBEŠKI RAJ
Murave so moj rojstni kraj,
ljubim jih od rojstva pa do zdaj.
A vidi daleč se naokrog,
pot pod noge, saj bo šlo.
Prvi sončni žarek prebudi me,
dvigni se, mi vedno pravi.
Tu otroci srečni, zdravi,
od veselja misli v glavi.
Jerca Kos, 8. a

Snežak Harry Potter (Blažka Jesenko,
6. a)

Četna ravan – moj rostni kraj
Pod škofjeloškimi hribi leži kraj Četena
Ravan, mnogim turistom dobro poznan.
Le streljaj je do Starega vrha, kjer pozimi
se staro in mlado smuča in drsa.
Lahko se sprehodiš po gozdnih poteh,

po vasi odmeva otroški smeh.
Pridni ljudje za kmetije skrbijo,
medtem se otroci po vasi lovijo.
Poleti se na dnevu oglarjev dobimo
ali pa se v adrenalinskem parku po ziplinu spustimo.
Četena Ravan moj rojstni je kraj,
ko sonce posije, tu pravi je raj.
Manca Dolenc, 8. a
Poljane – moj raj
Živim v čudovitem kraju,
v dolini pod goro,
ljudje prijazni so v tem raju,
tu imam se res lepo.
Narava tu je čudovita,
živali polno najdeš tu
in drevesa so barvita,
čemu bi hotel stran od tu?
Tu bi vedno rada živela,
nikamor v svet ne bi odšla,
da bi se lepo imela
in vedno ostala bi doma.
Hana Debeljak, 8. a
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Muziciranje na daljavo ostaja
V Glasbeni šoli Škofja Loka, dislociranem oddelku Gorenja vas - Poljane, pouk v času epidemije
poteka po spletu.
Damjana Peternelj
Vodja oddelka in učiteljica violončela
Nika Selak po več kot dveh mesecih
takega načina dela pojasni, da je pouk
violončela na daljavo stekel bolje, kot
je pričakovala. "Pri učencih se mogoče
pozna, da niso obremenjeni z drugimi
popoldanskimi aktivnostmi in prevozi
med lokacijami, zato imajo več časa za
vadenje. Zdi se mi, da smo hitro usvojili
uporabo računalnika in telefona za pouk
po videokonferencah. Seveda pa se taka
oblika pouka nikakor ne more primerjati
s poučevanjem v živo. Prednost vidim
predvsem v tem, da je oblika pouka na
daljavo še vedno boljša, kot da pouka
sploh ne bi izvajali."
Z učenci se srečuje dvakrat tedensko, da
nadzoruje njihovo vadenje in napredek.
"Bolje smo se povezali tudi z ostalimi družinskimi člani, vse poteka v bolj
sproščenem vzdušju. Je pa violončelo
inštrument, ki zahteva sprotno popravljanje drže obeh rok pri igranju, svojim
učencem v živo to precej lažje pokažem,
demonstriram. Po računalniku je to veliko težje. Dogaja se tudi, da zamuja zvok,
kar delo dodatno precej oteži, komorna
igra in orkester pa po aplikacijah zaradi

zamika v zvoku nista izvedljiva." Prav
tako ne morejo izvajati korepeticij (vaj z
učiteljem pianistom), ki predstavljajo pomemben del glasbenega izobraževanja.
Več tehničnih težav pri pouku nauka
o glasbi
"Rezultat dela na daljavo niti slučajno ni
sorazmeren s količino vloženega dela in
truda," je prepričana Maja Voje, ki izvaja
skupinski pouk nauka o glasbi in je

Učenci in učitelji v Glasbeni šoli zelo pogrešajo tudi nastope
in poslušalce. Letos bodo pustni koncert izvedli v obliki
posnetka, tako kot so pripravili tudi božično-novoletne čestitke.
Učenci se bodo posneli v pustnih maskah, posnetke pa bodo
na šolskem YouTube kanalu in na šolski spletni strani objavili
na pustni torek.
učencem sprva posredovala učno snov
v obliki pisne in posnete ustne razlage,
posnetkov ritmičnih in melodičnih vaj
ter pesmi v spletnih učilnicah. "Ta način je primeren za otroke, ki so notranje
motivirani in disciplinirani," ocenjuje. Od
januarja dalje se z učenci srečuje v živo
na videoprenosu, pri čemer opaža, da je
ta način veliko bolj učinkovit pri tistih,
ki se sami težko spravijo k delu in za

Maja Voje med izvajanjem nauka o glasbi na daljavo FOTO: ARHIV GŠ ŠKOFJA LOKA
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izpolnjevanje svojih šolskih obveznosti
potrebujejo več spodbude.
"Pri videoprenosih so v nezavidljivem
položaju tisti, ki imajo slabše računalnike
in slabo internetno povezavo. Pogosto
zaznam pri otrocih stisko, ki izhaja
predvsem iz slabih tehničnih pogojev za
delo. Pri pisnem načinu komunikacije
so bili nekateri učenci zelo odzivni, drugi
so se redko oglasili, pri pouku v živo
pa je obisk skoraj vedno stoodstoten."

Pri uporabi videokonference v sistemu
eGlasbenaŠola (ki ga trenutno uporabljajo) se srečuje s tehničnimi napakami
in težavami s povezavo: "Dogaja se, da
se doma na pouk res skrbno pripravim,
potem pa zaradi tehničnih zapletov ure
sploh ne morem izpeljati. Verjetno bo
sledila menjava na tretji način dela." Kljub
vsemu ji je uspelo na daljavo oceniti
znanje učencev.
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Preizkusi vsako novo harmoniko
Miran Drlink iz Malenskega Vrha že petnajst let izdeluje diatonične
harmonike, za katere je potrebne veliko natančnosti in potrpežljivosti.
Lidija Razložnik

Tian Buh in Nika Selak med spletno uro
violončela FOTO: ARHIV GŠ ŠKOFJA LOKA
Otroci še bolj potrebujejo spodbudo
staršev
Zdaj učenci potrebujejo več spodbude
staršev kot prej, ugotavljata obe sogovornici. "Predvsem na začetku pouka na
daljavo je bila pomoč staršev nujna za to,
da smo vzpostavili stik po spletu, učenci
so pomoč potrebovali tudi pri postavitvi stola, notnega stojala in samega
violončela tako, da sem jih dobro videla
v kadru," pove Nika Selak. Predvsem pri
mlajših je prisotnost staršev še potrebna,
zato jim je hvaležna za podporo. Maja
Voje dodaja, da so najpomembnejši
"spodbujanje, spodbujanje, pa tudi kontrola in tehnična pomoč".
Pouk v učilnicah ni samoumeven
Nika Selak je z učenci in njihovimi starši
ves čas v stiku in sproti rešujejo morebitne težave, tako da ocenjuje, da nima
več dela kot prej, Vojetova pa priznava,
da je dela s službenimi obveznostmi
vsaj še enkrat toliko kot prej: "Ko sem po
spomladanskem valu epidemije ponovno
začela poučevati v razredu, se mi je zdelo, kot da ne odhajam od doma v službo,
ampak na počitnice. Takih 'počitnic' v
obliki vrnitve v razred se že neizmerno
veselim." Upa, da se bomo vrnili v socialno življenje prej, preden bodo otrokom
ugasnile iskrice v očeh: "Opazila sem, da
na nekatere že lega malodušje. Upam,
da nas je življenje v tem času naredilo
močnejše in boljše, predvsem pa bolj
hvaležne za možnosti, ki smo jih še pred
kratkim imeli. Ni samoumevno, da nam
pripadajo."

Narodno-zabavna glasba ga spremlja že
od mladih nog, saj je bil oče velik ljubitelj
harmonike in je nanjo tudi igral. "Želja po
izdelavi harmonik gotovo izvira od tod.
Izdelava lastne harmonike mi je predstavljala velik izziv."
Ko je Miran Drlink začel izdelovati svojo
prvo harmoniko, izobraževanj ni bilo. Moral se je znajti, kot je vedel in znal. "Izredno težko je bilo dobiti kakšno uporabno
informacijo o izdelavi in izbiri materiala.
Mi je pa to, da sem po izobrazbi mizar,
prišlo še kako prav." Do zdaj je izdelal
nekaj deset harmonik. "Verjetno bi bila
še kakšna več, če se s tem ne bi ukvarjal
le ljubiteljsko in bi izdelavi harmonik
posvetil več časa. Izdelava harmonike
je dolgotrajen postopek: "Najprej se je
treba z bodočim kupcem dogovoriti glede
uglasitve harmonike in njenega videza." Nato začne izdelovati lesene dele,
ki jih pobarva in sestavi skupaj. Sledi
vgradnja glasilk in mehanik. "Na koncu
dodam pasove, meh in ostale detajle."
Da harmonika dobro zveni, jo je treba
še uglasiti. "Obvezno preizkusim vsako
novo harmoniko, ki jo izdelam," še pojasni
Drlink, ki meh harmonike raztegne le za

svoje veselje. Naročniki harmonik Drlink
prihajajo iz bližnje okolice in so zanje
izvedeli od drugih, zadovoljnih strank.
Prizna, da promociji nikoli ni posvečal veliko pozornosti, a doda, da bi ob trenutni
konkurenci za samo prepoznavnost to
bilo več kot potrebno. Za zdaj na njegovo
harmoniko ne igrajo v nobenem od bolj
znanih ansamblov, se je pa že pojavila v
kakšnem videospotu.
"Tako kot pri vsaki stvari je najbolj pomembno, da ima človek veselje do tega,
kar počne." Poudari, da je pri izdelavi harmonik za dober končni rezultat potrebne
tudi veliko natančnosti in potrpežljivosti,
ne gre pa zanemariti kakovosti vgrajenih
materialov. Prva harmonika, ki jo je naredil, mu je povzročila kar nekaj sivih las, saj
je za njeno izdelavo potreboval skoraj dve
leti. "Radi pravimo, da prve ne pozabiš nikoli – in to nedvomno drži. Kljub začetnim
težavam sem bil na končni izdelek izjemno ponosen! To harmoniko sem potem
oddal. Morda pa se kdaj vrne …"
V prihodnje si želi izdelati še kakšno, po
videzu drugačno harmoniko. "Pri izdelavi
mi že pomagajo sinovi, srednji je prav
tako mizar, najstarejši pa že od mladih
nog igra na harmoniko. Morda pa koga
od njih zamika, da prevzame moj hobi."

Miran Drlink je izdelal že nekaj deset harmonik. FOTO: OSEBNI ARHIV
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Nagrajeno
prodajno mesto
v Gorenji vasi
Med prejemniki priznanj akcije
Moja dežela – lepa in gostoljubna,
ki jih podeljuje Turistična zveza
Slovenije, je tudi prodajno mesto
Petrola v Gorenji vasi.
Lidija Razložnik
Zaposleni so si priznanje za tretje mesto
prislužili z lepo urejeno okolico in prodajnim mestom ter prijaznostjo do strank.
"Priznanje je nagrada in potrditev za dobro
delo na našem prodajnem mestu, kjer
stranka dobi več, kot pričakuje," je pojasnil
poslovodja Tomaž Grohan ter nadaljeval:
"Vsako priznanje ima svojo težo in namen,
s katerim pridobiš zaupanje ter spodbudo
za nadaljnje uspešno delo." Za uspešno
delo so bili že večkrat nagrajeni. Leta 2019
so prejeli naziv naj prodajno mesto, dva

Zaposleni na prodajnem mestu Gorenja vas so veseli priznanj. Od leve proti desni:
Katja Černe, Tomaž Grohan in Olga Vidmar. FOTO: ARHIV TOMAŽA GROHANA
zaposlena se lahko pohvalita tudi z nazivom zvezda skrivnostnega nakupa. "Na
prvi pogled gre za majhno prodajno mesto,
a se z izbrano ponudbo lahko primerjamo

z velikimi." Veliko pozornost namenjajo pristopu do strank in postrežbi, da se stranke
rade vračajo. Vsako leto pa finančno
podprejo tudi gorenjevaške gasilce.

Uredili mu bodo bivalne prostore
V začetku meseca januarja je stekla zbiralna akcija za Franca Troho iz Stare Oselice, ki se je znašel
v nezavidljivi življenjski situaciji.
Lidija Razložnik
Življenje v enem samem toplem prostoru mu zadnje čase otežuje tudi slabše
zdravstveno stanje. "Videli smo objavo v
Slovenskih novicah in nas je vse skupaj
nekoliko presenetilo, saj nikoli nismo bili
pri njem v hiši. Na nas se je obrnil tudi
član Radio kluba Poljanska dolina Dejan
Novak, s katerim smo se dogovorili, da

manjšo kopalnico in straniščem," opiše
predsednik PGD Sovodenj Mitja Pavšič.
Franc Troha je veliko naredil tako za gasilce kot tudi domači kraj, saj je član več
društev. Prav zato bi mu radi pomagali
ter uredili bivalne prostore, poskrbeli za
ogrevanje, nabavili potrebne gospodinjske aparate. "Hrane mu ne primanjkuje,
kot pove tudi sam, jo ima za sproti
dovolj. Žal nima prostora, da bi lahko

Vsi, ki želite pomagati, lahko svoj prispevek nakažete na
TRR, odprt pri Gorenjski banki: SI56 0700 0000 0187 397
(sklic 00 244; namen pomoč Francu Trohi). Prispevek je mogoče
oddati tudi v trgovini KGZ Škofja Loka na Sovodnju.
gremo v akcijo – urediti človeku dostojno življenje. Franc trenutno živi v pritličju
manjše stanovanjske hiše, ki je brez
urejene zunanje izolacije. Večino časa
preživi v eni sobi, kjer so kavč (postelja),
dotrajan štedilnik, miza. Ni ne omar in
ne hladilnika. V pritličju je še hodnik z
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karkoli shranjeval na zalogo." Če se bo
strinjal, mu bodo pospravili tudi okolico
doma. "S prehrambnimi paketi, strokovno pomočjo pri uveljavljanju socialnih
transferjev ter plačilom položnic smo mu
pred časom pomagali tudi na Območnem združenju Rdečega križa v Škofji

Loki," je pojasnila sekretarka Fani Mikš in
še dodala: "Vsi, ki želite pomagati, lahko
svoj prispevek nakažete na TRR, odprt
pri Gorenjski banki: SI56 0700 0000 0187
397 (sklic 00 244; namen pomoč Francu
Trohi)." Prispevek je mogoče oddati tudi
v trgovini KGZ Škofja Loka na Sovodnju.

Zahvala
V nesreči človek spozna prijatelja,
pravi pregovor. Naša družina Slabe,
po domače Sivkarjeva iz Koprivnika,
je to spoznala ob požaru v mesecu
novembru. Požrtvovalnim gasilcem
PGD Sovodenj in PGD Dobračeva se
moramo zahvaliti za njihovo hitro
akcijo, ki nas je obvarovala pred
najhujšim. Neizmerno smo vam hvaležni. V letu 2021 vsem članom obeh
gasilskih društev želimo predvsem
zdravja. Družina Slabe
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Pot, poti pod Blegošem
V teh nepozabnih koronskih dneh smo ljudje bolj ali manj obsojeni na gibanje znotraj občinskih mej. Odloki,
dekreti in druga navodila sicer dovoljujejo spogledovanje z drugimi kraji zunaj občine, a še vedno znotraj
mej regij. Dovoljeno je prehajanje za rekreacijo. Tako da je nekaj možnosti razvedriti duha, razgibati ude in
napolniti telo s prepotrebnimi naravnimi viri.
Rafael Krvina,
predsednik PD Gorenja vas
Veliko ljudi odhaja v hribe. Poljanci
imamo to veliko danost, da imamo poleg
Blegoša, sicer v njegovi senci, nanizanih še mnogo vrhov, manjših in večjih,
kjer človek prav tako doživi telesno in
psihično prebujenje. Na te vrhove vodijo
številne poti, markirane in zato urejene,
lahko pa jo usekamo kar po občutku, če
nimamo težav z orientacijo in poznavanjem terena. Včasih kakšna manjša
vzpetina nudi še več obilja v razgreti duši
kot prepoznavni vrh.
Za urejenost poti, ki vodijo proti vrhovom
v naši okolici, skrbi domače planinsko
društvo PD Gorenja vas. Kaj pa pomeni
urejenost poti? Markacisti, ki te poti
urejamo, bi rekli takole: Pravilno je, da je
začetek poti označen s smerno tablo. Da
pohodnik lahko sledi označeni poti (na
naših poteh so markacije rdeče-bele),
morajo biti markacije narisane na potrebnih razdaljah in na vidnih mestih. Križišče gozdnih poti in poti same naj bodo
jasno označene. S smernimi tablami in
s puščicami. Če se pojavljajo sečnje, podrta drevesa, jih je treba odstraniti, vsaj
za širino poti. Ob prestavljanju poti se je
treba pogovoriti z lastniki parcel, gozdov,
dvorišč. Skratka, pot mora biti označena
tako, da se pohodnik na njej varno giblje,
da lahko sledi poti in prispe do cilja. A s
kančkom zdravega razuma, to je piščev
moto, naj bo pot označena tako, da se bo
pohodnik moral vseeno malo potruditi pri
sledenju poti. Naj sledi lastni orientaciji,
intuiciji in zbranosti. Rdeče-bela Knafeljčeva markacija naj bo le znak, da si na
pravi poti.
Lani smo obnovili kar nekaj planinskih
poti proti vrhovom, vse pa smo pregledali, obrezali nepotrebno vejevje in popravili
kakšno obledelo markacijo. Tako smo
v celoti obnovili pot z Volče na Goro,
prav tako s Hotavelj čez Čabrače do
Prve ravni proti Blegošu. Pregledali smo
Loško planinsko pot (LPP) iz Čabrač prek
Suše (Karlovce) na Goro. Pot je v slabem
stanju in je ne priporočam. S planinskim
društvom Škofja Loka, ki je skrbnik Loške
planinske poti, se bo treba dogovoriti o

Markacisti PD Gorenja vas FOTO: ARHIV DRUŠTVA
obnovi že v tem letu! Obnovili smo tudi
pot iz Laz pod Kovkom proti Špehovšam. Vsako leto se še posebej trudimo
popravljati našo najbolj obiskano pot iz
Leskovice prek Jelenc k blegoški koči.
Poseben poudarek bi namenil parkiriščem na izhodiščih poti. Zame najpomembnejši del poti. Kje parkirati? Pa bi
se na hitro sprehodil ob večjih izhodiščih.
Vam, pohodniki, v poduk, lastnikom in
prebivalcem naselij pa v manjše breme
in nejevoljo. V Leskovici je že parkirišče
s tablo pod vasjo, pri šoli. Opažam, da se
je prijela, pa vem, da bi lahko to parkirišče planinci uporabljali še v večji meri.
Deset minut je do cerkve – preverjeno! V
Lazah je domačin dal pobudo, da bi bilo
pred vasjo parkirišče. Tablo smo naročili
in je v izdelavi. Prav takšno tablo, kot
je v Leskovici, bomo postavili tudi pod
Jezgorcem, kjer je parkirišče že kar nekaj
let. Na Hotavljah pri Marmorju ali višje
pri Klovžerju je prostora dovolj. V Suši
je nekaj parkirnih mest v samem centru
vasi, kjer se cesta požene kvišku proti
Črnemu kalu. Na Jelovici se pogovorite z
domačini, kje lahko parkirate. Nekaj težje
je v Volči, če jo mahnete na Goro. Nekaj
asfalta iz Poljan ne sme biti preveč. Tudi
v Zakobiljku ni preveč lahkih parkirnih
mest. Vprašajte domačine. Prav tako za

Buhov vrh v Hotovlji ni preveč prostora,
za dva, tri avtomobile pa je. Za Javorč
je pri osnovni šoli dovolj prostora. Na
Dolenji Dobravi ga ni, pa vam dam namig:
parkirajte pri šoli, pojdite na Javorč čez
Jermanco, se vračajte na Dolenjo Dobravo, od tam čez Mihevk k šoli pa je prav
prijeten zaključek lepe ture.
Na poteh se počutite varno, sproščujoče in bodite veseli. Raziskujete kotičke
naših prelepih hribov. Po poteh hodimo s
spoštovanje do narave, s spoštovanjem
do tuje lastnine. Pustite smerne table pri
miru. Nekdo za vami se lahko izgubi, če
je ni. Vsaka pot je posebna, vsaka pot
nudi lepoto, predvsem pa naj nas uči.
Ob koncu ne gre prezreti dolgoletnega
člana našega društva, markacista in
dolgoletnega načelnika Milana Saviča.
Milan nas je zapustil dan pred božičem.
Dolgoletna bolezen ga je iztrgala iz naše
sredine. V teh časih nam ni bilo dano,
da bi se od njega poslovili na primeren
način. Pa se bomo, v mirnih časih, na ljubljanskih Žalah. Milan, hvala ti za vse. Za
nasvete, za spodbude, za vero v življenje.
Vsaka pot se enkrat začne in nekje
konča. Bodimo radostni, prijetni in spoštujmo to, kar nam je dala mati narava.
Pustimo zanamcem večino lepot, ki nam
jih je dano videti.
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Najstnik iz Volake za volanom dirkalnika
Nejc Trček iz Volake se kljub rosnim sedemnajstim letom že uveljavlja na področju tekmovalnega
avtomobilskega športa. Takoj ko je bilo možno, pri šestnajstih letih, je opravil avtomobilski vozniški izpit s
spremljevalcem. V pogovoru je opisal svoje začetke v tej posebni športni panogi.
Jure Ferlan
Kdo vas je navdušil za ta šport, ali imate
kake vzornike?
Za ta šport sta me navdušila ati Klemen
in ata Dane, ki sta prav tako uspešna
dirkača. Tekmovala sta v reliju, avtokrosu in sedaj na GHD. Na domači dirki
v Lučinah imamo načrt, da nastopimo
vse tri generacije, kar se v Sloveniji še ni
zgodilo. Posebnih vzornikov sicer nimam,
spoštujem vse, ki jim uspe nastopiti na
dirki, saj vem, koliko truda je potrebnega.
V katerih kategorijah tekmujete?
Tekmujem v gorskohitrostnih dirkah, ki
je ena izmed kategorij avtomobilskega
športa. Tekmujemo na zaprti progi, katere dolžina je odvisna od prizorišča, dolga
je povprečno pet kilometrov.
Ali je to tehnično in finančno zahteven
šport?
Je dokaj zahteven. Priprave se začnejo
že veliko dni pred dirko. Avto je treba
vrhunsko pripraviti, da na dirki ni tehničnih
težav in posledično slabšega rezultata. Ta
šport pa je tudi z vidika financ zelo zahteven. V lanski sezoni se moram zahvaliti
predvsem generalnemu sponzorju piceriji
Marco Polo in drugim, da so mi pomagali
pri izpolnitvi otroških sanj. Za letošnjo

sezono pa še vedno poteka iskanje novih
sponzorjev, ki so vedno dobrodošli. Seveda pa moram tudi pohvaliti sorodnike in
družino, saj tudi brez njih ne bi šlo, saj je
to pomemben dejavnik v tem športu.
Kje vse ste že tekmovali, kakšne so dosedanje uvrstitve?
Sezona 2020 je bila moja krstna sezona.
Dirkal sem s pokalnim Renaultovim modelom Twingo ekipe Lema racing. V tej
kategoriji imamo vsi iste avtomobile in se
tako pokaže le talent voznika, in ne sam
avtomobil. Z njim sem nastopil na nekaj
testiranjih, in ker je bilo veliko odpovedi
dirk zaradi virusa, sem lahko nastopil le
na dirki v Ilirski Bistrici, ki običajno šteje
za evropsko prvenstvo. Na Hrvaškem v
Novem Marofu sem bil najhitrejši na stezi in premagal tudi vse druge že izkušene
in navožene dirkače. V Ilirski Bistrici pa
sem dosegel četrto mesto v kategoriji do
21 let v dežju, kar so bili zame sploh prvi
kilometri na mokri podlagi, saj pred tem
še nisem vozil v dežju, ker vozniškega
dovoljenja še nimam.
Za katere starostne skupine je primeren
avtošport? Je podoben "nemotoriziranim"
športom ali se od njih razlikuje, zlasti
glede kondicijskih priprav in starosti
tekmovalcev?

Nejc Trček ob svojem dirkalnem avtomobilu FOTO: OSEBNI ARHIV
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V Sloveniji je zelo malo avtomobilskih dirkačev mlajših od 18 let. V Ilirski Bistrici
smo bili trije. Veliko jih nastopi na dirki
šele po opravljenem vozniškem izpitu. Za
ta šport veliko ljudi misli, da ni treba nič
fizičnih in kondicijskih priprav, ampak ni
tako. Dirka zahteva tudi veliko kondicije
in zbranosti, zato se je pomembno pripraviti tudi s tega vidika.
Kaj vas najbolj privlači v avtošportu?
V tem športu me najbolj privlači to,
da je to šport s srcem. Potrebnega je
veliko odrekanja, veliko varčevanja za
dirke in veliko časa si je treba vzeti,
da lahko nastopiš na dirki. Veliko je
tudi navijačev, ki navijajo za vse, kar je
poseben čar.

V Sloveniji je zelo malo
avtomobilskih dirkačev mlajših
od 18 let. V Ilirski Bistrici smo
bili trije. Veliko jih nastopi
na dirki šele po opravljenem
vozniškem izpitu. Za ta šport
veliko ljudi misli, da ni treba
nič fizičnih in kondicijskih
priprav, ampak ni tako. Dirka
zahteva tudi veliko kondicije in
zbranosti, zato se je pomembno
pripraviti tudi s tega vidika.
Kje trenirate?
Trenirati z dirkalnim avtomobilom je
težje, saj v Sloveniji ni primerne proge
za to. Hodil sem na Hrvaško na Grobnik
in v Novi Marof. Bil sem tudi v Sloveniji
v Krškem, vendar je to proga za gokarte.
Navadna odprta cesta pa ni primerna za
treninge, saj bi tako ogrožal sebe in vse
druge udeležence v prometu.
Kakšni so načrti za letošnjo sezono?
V sezoni 2021 bom nastopil z bistveno
močnejšim dirkalnikom MG Zr 105 ekipe
Mrak racing team. Če bodo finance
dovoljevale, nameravam nastopiti na
osmih dirkah, in sicer v Sloveniji, Avstriji,
Italiji in na Hrvaškem. Najbolj se veselim
domače dirke v Lučinah, na kateri še
nisem nastopil, saj je bila lani odpovedana zaradi virusa. Na vsako dirko bom šel
v lov na čim višja mesta v diviziji 1 ter na
vrh prvenstva do 23 let.
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Lani se je pri kapelici ustavila prav vsak dan
Irena More s Sovodnja je že nekaj let vztrajna pohodnica na Bevkov vrh, 1051 metrov visok hrib v
Cerkljanskem hribovju, na meji med Gorenjsko in Primorsko.
Milka Burnik
Irena More je rada hodila v hribe že v mladosti, takrat le ob
koncih tedna. Potem ko je bila v službi, je zagnanost nekoliko
popustila, ker je bilo dosti drugih obveznosti. Ko sta bila otroka
še mlajša, so vsi štirje družinski člani s prijatelji osvojili Triglav.
Kdaj ste začeli tako pogosto zahajati samo na Bevkov vrh?
Leta 2017 sem se upokojila. Ko sem začela več hoditi, sem
po Podosojnški grapi, skozi Novo Oselico in navzdol naredila
krajši krog. Sin mi je prigovarjal, naj grem kdaj naprej na Bevkov
vrh. Odločila sem se, da najprej naberem zadosti kondicije.
Prej še nikoli nisem bila na vrhu s sovodenjske strani. Leto po
upokojitvi sem začela bolj resno zahajati na Bevkov vrh in vpisi
so se ustavili pri dvesto enajstih pohodih. Predlani sem videla
kapelico tristoenainšestdesetkrat, lani pa vsak dan, se pravi
tristošestinšestdesetkrat, ker je bilo prestopno leto. Vedno
se vpišem v vpisno knjigo. Včasih se je zgodilo, da sem bila
nekajkrat zapovrstjo vpisana samo jaz, ker drugih pohodnikov
tiste dni ni bilo. Vem, da se jih veliko tudi ne vpiše. V normalnih
razmerah za pot po grebenu in potem skozi Novo Oselico navzdol porabim približno dve uri in pol kar hitre hoje. Pozimi, če je
treba gaziti sneg, se čas podaljša tudi na štiri ure.
Po kateri poti ubirate korake? Ali na vrhu spočijete pogled na
prostranih razgledih?
V Podosojnški grapi grem čez Sovodnkarjev most, mimo Rup,
po grebenu po gozdu do kamna in čez Hmeniški travnik do
kapelice. Včasih se za kratek čas usedem na klopco in se
naužijem lepih razgledov, običajno pa to naredim kar spotoma.
Naprej me pot vodi po bregu do kmetije Na Ravan, čez Veharše,
skozi Novo Oselico mimo cerkve in navzdol mimo Macesnovja.
Izbiram take poti, da je čim manj asfalta. Gozdne vlake so bolj
prijazne, sončne in mirne kot glavna cesta.
Kaj na poti pritegne vašo pozornost? Kaj premišljujete med
hojo?
Včasih na pomlad gledam zeleno listje ali pa nabiram rože za
čaj. Jesen se mi zdi zelo lepa, ko se začne barvati listje. Kadar
pada sneg, me prevzame prava romantika. Včasih mojo pozornost pritegne razigrana veverica ali pa srna, ki se mirno pase.
Kakšen dan med potjo premlevam, kaj moram še narediti, spet
drugič samo sproščeno hodim, najraje sama, v tišini, v svojem
tempu. Nič me ne priganja. Ko pridem domov, imam še polno
energije in lahko še veliko naredim, če je treba. Mišice so zdaj
utrjene in ne bolijo.
Vreme za vas ni ovira. Bevkov vrh zna biti tudi neprijazen,
meglen, vetroven …
V nahrbtniku nosim dežnik in pelerino, če vreme ni stabilno. Raje
uporabim dežnik, ker je pod pelerino hitro prevroče. V začetku

Irenina pohodna prizadevanja so opazili tudi v
Planinskem društvu Sovodenj, katerega članica
je že vrsto let. Zahvaljuje se jim za pozornost in
darila ter hkrati obljublja, da jo bodo še naprej
srečevali v rdeči kapi, zeleni vetrovki in z
nahrbtnikom z logotipi PD Sovodenj.

Irena More FOTO: OSEBNI ARHIV
sem celo malo zašla oziroma raziskovala travnike in domačije
okrog hriba. Markacije so, a marsikdo pravi, da jih je premalo.
Srečala sem tudi že pohodnike, ki niso našli prave poti na vrh.
Na travnikih je res težje postaviti smerokaze zaradi košnje.
Neprijetno je bilo, ko sem v prvem letu poletnih pohodov šla od
doma v sončnem vremenu. Pod vrhom je že grmelo čez Cerkljanski Vrh. Pri kapelici je že padala po meni sodra, potem še toča.
Pihalo je. Pelerina ni zadržala bušk po glavi, rokah in nogah.
Veter me je potiskal ravno v drugo smer in hoja v dolino je bila
kar zahtevna. Gazila sem tudi že na celo in zaradi megle nisem
videla metra pred seboj. Menda sem naredila kar nekaj nepotrebnih krogov, preden sem ubrala pravo smer in pot proti domu.
Znate si vzeti čas zase, s trdno voljo pa doseči cilj. Kaj vam
predstavlja dodatno motivacijo?
Že na začetku leta sem si vedno zadala cilj prehoditi pot na
Bevkov vrh vsak dan. Tako sem si uredila tudi obveznosti
doma. Hoja mi je postala rutina, navada. Zagotovo bi mi nekaj
manjkalo, če ne bi šla. Hodim zaradi zdravja, ne zaradi tekmovalnosti. Moj vsakdanji tempo hoje mi zelo pomaga pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi. Človek, ki mu odkrijejo sladkorno
bolezen tipa 1, ima sprva veliko opravka s seboj. Z učenjem,
disciplino pri hrani in rutino je mogoče skoraj normalno živeti.
V nahrbtniku imam vedno s seboj jabolko, glukozo ali kakšen
bombon.
Kakšni pa so letošnji cilji?
Čim večkrat priti na vrh Bevkovega hriba, ker mi je tura všeč in
se je še nisem naveličala. Vedno vidim kaj novega. Žalosti me le
to, da pogosto opazim in pobiram smeti za drugimi pohodniki.
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Uspeš s pridnostjo,
sposobnostjo in vizijo
Kmetijo Jeran v Žirovskem Vrhu Svetega Urbana je leta 2007, ko je
samevala že dve desetletji, podedoval Miha Gantar. Z ženo Ano sta
jo postopoma začela obnavljati.
Damjana Peternelj
Četudi so kmetijo v vmesnem času obdelovali, so bila poslopja dotrajana. Leta
2011 so se vselili v novo hišo in se začeli
privajati na novo okolje. "Kmetija obsega
22 hektarov, od tega je pol gozda in pol
travnikov. Nekaj imamo tudi v skupni
lasti. Leta 2014 smo registrirali dopolnilno dejavnost na kmetiji – peko kruha,
piškotov in potic, pridelavo in predelavo
domačega sadja ter zelenjave, gozdnih
sadežev, zelišč in dišavnic na tradicionalni način," pojasnjujeta mlada gospodarja,
ki kmetijo obdelujeta s četico svojih štirih
fantov: dvanajstletnega Žige, osemletnega Anžeta, štiriletnega Marcela ter
dveletnega Krištofa.
Oba sta po izobrazbi iz živilske stroke in
imata veliko veselje s pridelavo in predelavo različnih živil. Miha je zaposlen pri
Mesarstvu Oblak, Anina velika želja pa je

Kmetija Jeran sodeluje tudi
s kavarno na Visokem, in sicer
od leta 2017, ko so začeli
izdelovati buhteljne v obliki
srčka, ki je sestavljen iz treh
različnih velikosti buhteljnov,
polnjenih z različnimi vrstami
domačih marmelad. Ponudbo
so dopolnili še s terjakom, ki ga
v času odprtja kavarne strežejo
vsak dan, skuhajo ga tudi
v visoški črni kuhinji.

Buhteljni za Kavarno Visoko vzhajajo
pred peko … FOTO: OSEBNI ARHIV
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vedno bila, da ostane doma in izdeluje izdelke po svojih receptih. Tako vse piškote
(od tankih valjanih maslenih piškotov ali
valjančkov do cimetovih srčkov, medenjakov in kokosovih rumovih kroglic)
naredi ročno, brez umetnih dodatkov,
uporablja samo surovo maslo. Stranke
največ povprašujejo po mešanih piškotih, valjančkih in cimetovih srčkih, otroci
doma pa imajo najraje kokosove kroglice
in cimetove prizmice. Peče tudi več vrst
potic: orehovo, pehtranovo, drobnjakovo,
kokosovo, rozinovo, rožičevo, potratno in
ocvirkovico. Prodajajo v trgovinah KGZ
Škofja Loka, v Kranju in na širšem Gorenjskem do Medvod, na domu, na spletu,
veliko naročil imajo za poroke, obletnice
in druge slovesnosti, ko pripravijo tudi do
dvajset vrst različnih piškotov in peciv.
"Za praznike imam vedno veliko naročil, tako da mi morajo takrat pomagati
vsi domači," pove Ana. "Pripravimo tudi
veliko poslovnih in novoletnih daril." Kuha
še domače marmelade in različne sirupe
iz bezga, kopriv, žajblja, regrata. Recepte
po navadi preizkuša tako dolgo, da sta z
njimi zadovoljna oba z možem.
Zaradi terjaka do nasada bezga
Zadnja tri leta so se še posebno posvetili
izdelovanju terjaka. "Terjak je močno koncentriran sok zrelih jagod črnega bezga
in sladkorja, ki se na nizki temperaturi
kar tri dni kuha do goste, lepljive zmesi.
Poznan je predvsem v Škofjeloškem
hribovju, vključno s Selško in Poljansko
dolino. Je obvezen spremljevalec pri
prehladnih obolenjih, za zdravljenje gripe
in pljučnih bolezni, za dvig odpornosti in
za hitrejše okrevanje po bolezni," pojasni
dobrobiti terjaka Ana. Kuhati ga je začela
po naključju: "Ko sem ga pripravljala za
domačo rabo, me je ravno klicala poslovodkinja iz KGZ Škofja Loka, da bi naročila piškote. Naročila je še nekaj kozarčkov
terjaka za prodajo v trgovini, ki so pošli
v nekaj dneh ..." Ker je povpraševanje po
njem iz leta v leto večje, so leta 2019 na
kmetiji uredili nasad bezga. "To je za nas
kar poseben izziv, saj je v Sloveniji teh
nasadov zelo malo in je zelo težko dobiti
kakšno koristno informacijo glede rasti

Ana in Miha Gantar z Jeranove kmetije
FOTO: OSEBNI ARHIV

Terjak iz bezgovih jagod
FOTO: OSEBNI ARHIV

in vzdrževanja grma bezga. Upamo, da
bomo v prihodnje proizvodnjo bezgovih
jagod še povečali, kar je tudi naša velika
želja, da poleg običajnega terjaka naredimo takega brez sladkorja, za kar je med
našimi strankami veliko povpraševanje,
ter čim več drugih izdelkov iz bezgovih
jagod in bezgovih cvetov," pojasnjujeta
mlada obdelovalca kmetije.
Delujeta v smeri samooskrbe
Tudi med epidemijo jim ni dolgčas, dopoldne Ani zapolnita dva šolarja ter dva
"vrtovčka", popoldne po prihodu Miha iz
službe pa počaka še vse ostalo delo in
peka, ki se včasih zavleče tudi pozno v
noč. Njuna želja je, da se bi kmetija razvila v moderno samooskrbno kmetijo, ki
lahko preživi s prodajo domačih izdelkov.
"Mi verjamemo, da če si priden, sposoben
in imaš vizijo za vnaprej, ti prej ko slej
uspe, ne glede na težave, ki te doletijo v
življenju. In kakor piše na posvetilu na
našem terjaku: 'Dobro se z dobrim vrača'
– v vseh pogledih življenja."

Dan kulture tudi dan za knjigo
Vsako leto po Sloveniji poteka mnogo prireditev, ki se navezujejo
na največji slovenski kulturni praznik. Ljudje lahko obiščejo muzeje,
gledališča, knjižnice in druge kulturne ustanove na ta dela prost dan,
in to brezplačno.
Bernarda Buh
Letošnji praznik, ko nas zaznamuje koronavirus, bo najbrž obeležen povsem drugače, v veliki meri virtualno, na daljavo. Če,
kje in pod kakšnimi pogoji bodo potekale
prireditve, boste lahko poiskali na spletnih
straneh ustanov. Mi pa na tem mestu
pokukajmo, kaj je o prazniku zapisanega.
Prešernov dan
Prešernov dan je slovenski kulturni
praznik, ki ga bomo to leto praznovali že
sedeminsedemdesetič. Leta 1941 je bila
prva vseslovenska proslava ob obletnici
Prešernove smrti. Prvega februarja 1945

Prešernova nagrada
Vsako leto na ta dan podelijo tudi
Prešernove nagrade (največ dve) in
nagrade Prešernovega sklada (največ
šest). Prešernove nagrade in nagrade
Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na
področju umetnosti. Prve nagrade so bile
podeljene leta 1947, na dan kulturnega
praznika. Nagrade so bile z zakonom,
sprejetim leta 1955, poimenovane po
Francetu Prešernu. Prešernovo nagrado na področju literature za leto 2021
prejme pisatelj Feri Lainšček. Kot piše v
obrazložitvi, Lainščkovi literarni dosežki
s svojo visoko umetniško vrednostjo že

Od 1. februarja dalje lahko vsak torek ob 17.30 prisluhnete
pravljici na Radiu Sora, ki jo bomo za vas pripravile knjižničarke.
Posnetek najdete tudi na knjižnični spletni strani.
je bil ta dan z odlokom razglašen za
kulturni praznik slovenskega naroda in od
takrat 8. februarja Slovenci praznujemo
Prešernov dan. Po osamosvojitvi Slovenije pa je dobil svoje mesto in ga praznujemo kot državni praznik, ki je dela prost
dan. S tem se Slovenija lahko pohvali kot
ena redkih držav, ki kulturo slavi na tak
način. Prešernov dan je edini slovenski
praznik, ki ga pišemo z veliko začetnico.
Pogosto pa se tudi pojavijo pomisleki, ali
je dan smrti primeren za dan praznovanja.

Novi naslovi za odrasle bralce

skoraj 40 let pomembno bogatijo zakladnico slovenske kulture. Njegove zadnje
delo Kurji pastir vam je na voljo tudi v
vseh naših enotah knjižnice.
Aktualno v knjižnici
Knjižnice ves čas ostajajo dostopne. Ob
oddaji prispevka smo ponovno prešli
na običajno pultno izposojo, ko si bralci
lahko gradivo izbirajo sami. Gradivo si
vsekakor lahko še naprej naročite po
telefonu, kot elektronsko sporočilo ali

Novitete za naše najmlajše bralce

Priporočamo v branje starejšim od devet
let.
na COBISS-u. Še vedno teče Bralni izziv
za odrasle pod sloganom Knjige, ki vam
ne bodo pustile spati in projekt Družinsko branje. Pravila v knjižnici ostajajo
v skladu z navodili NIJZ. Vse aktualne
informacije spremljajte na spletni strani
www.knjiznica-skofjaloka.si.
Bralni kotiček
Ker dogajanje v knjižnici še vedno bolj
miruje, nabava knjig pa nemoteno teče
dalje, vam na tem mestu predstavljamo
nekaj novitet za vse bralne navdušence.
PRIPOROČILA ZA MLADINO:
1. Gruenbaum, M.: Nekje še sije sonce
2. K
 on Lorenzutti, N.: Gremo mi v tri
krasne
3. Roemmers, A. G.: Vrnitev Mladega princa
4. Saldanha, A.: Za starejše od šestnajst
5. Sones, S.: Reševanje Red
NOVI NASLOVI ZA ODRASLE BRALCE:
Ardone, V.: Otroci z vlaka
Fulwiler, J.: Čudovite sanje
Kesar, K.: Če bi moški vedeli
Lackberg, C.: Srebrna krila
Miller, H.: Videl sem te
Perks, H.: Vrni se pome
Setterwall, C. Držimo pesti
Skrbinšek, S.: Nova jaz – ko je rak samo
še morska žival
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Prenova protokola porok na Visokem
V letošnjem letu se vzpostavlja prenovljen in osvežen protokol porok na Visokem.

Pripravlja se prenova protokola porok na Visokem. FOTO: KATJA JEMEC
Jera Miklavčič
S sodelovanjem vseh vključenih akterjev
se bodo na podlagi preteklih izkušenj in
novih idej skušale odpraviti dosedanje
pomanjkljivosti, nadgraditi protokol in
vanj vključiti različne detajle, ki bodo
poroko naredili nepozabno, prijetno ter s
pridihom domačnosti.
Otroški občinski pohodni krog
Z namenom spodbujanja otrok in njihovih
družin h gibanju in raziskovanju domače
občine, še posebno v časih, ko zaradi

šolanja na daljavo preživijo precej časa
pred računalniškimi ekrani, je za učence osnovnih šol Gorenja vas in Poljane
začasno vzpostavljen otroški občinski
pohodni krog. Celotna pohodna pot obsega 17 kontrolnih točk, učenci pa morajo
za opravljen otroški pohodni krog do
konca maja 2021 zbrati deset različnih
žigov z desetih poljubnih kontrolnih točk.
V zameno za z žigi zapolnjen kartonček
bodo prejeli praktično nagrado.
Informacije so na voljo po telefonu (031
720 573) in elektronski pošti (zavod@
poljanskadiolina.com).
Predstavljamo Trajnostno poročilo za
leto 2020 v okviru Zavoda Poljanska
dolina in projekta Zelena shema
slovenskega turizma. Predstavljene so
aktivnosti, ki smo jih izvedli v sklopu
projekta.

Nova skupna strategija turizma

Urejen je tudi otroški pohodni krog. FOTO: KATJA JEMEC
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V pripravi je nova skupna strategija
turizma za škofjeloško območje
za obdobje 2021–2027. S svojimi
mnenji so jo imeli možnost preko
anketnega vprašalnika sooblikovati
tudi prebivalci občine Gorenja vas
– Poljane. Strategijo bodo namreč
gradili od spodaj navzgor: najprej
bodo ocenili stanje, izzive in priložnosti, nato pa poiskali sinergije za
uspešnejši nastop na trgu.

Zanimivosti I 25

Darmutu Mirko oživlja obrt pletenja košar
Starejši ljudje se še spomnijo, da so nekdaj skoraj pri vsaki hiši znali popravljati orodje, ki se je
polomilo, plesti košare in koše, ki so jih potrebovali čez leto, ter postoriti veliko drobnih ročnih del, ki so bila
potrebna na kmetiji.
Hermina Jelovčan
V zadnjih desetletjih so se nekatere
rokodelske spretnosti naših prednikov
že skoraj pozabile. Zato je toliko bolj
občudovanja vredno vsako ročno delo,
ki ga naši očetje in matere še gojijo in
prenašajo na mlajše rodove.

in se ob tem smeje. "Nisem obupal, lotil
sem se drugega in sčasoma so postajali
vse lepši." Mirko je pletel košare vsako
zimo kar v kuhinji, tako kot so nekdaj
kolarji delali v dnevnih prostorih, saj so
imeli svoje lesene "ponke" (delovne mize)
postavljene kar v hiši, to je v prostoru
s krušno pečjo. Kasneje je za precej let
prenehal s pletenjem košar in kot tesar
ali "cimprman" postavljal ostrešja po vsej
Gorenjski, nakar pa se je poleg kmetovanja preživljal še s popoldansko obrtjo
izdelovanja lesenih palet.
"Pred leti sem se upokojil ter zaprl
popoldansko obrt in kar naenkrat sem
imel spet dovolj časa. Z ženo skrbiva za
dobrih deset glav živine, a vseeno sem
želel še kaj početi, bolj zato, da mi ni bilo
dolgčas. Zato sem se odločil, da bom
spet poskusil narediti kakšno košaro. Ko
sem prvič nabiral palice za vitre, sem srečal gospo iz vasi, ki me je vprašala, čemu
mi bodo. Povedal sem ji, da bom pletel
košare. Že kar takoj me je vprašala, ali bi
ji lahko naredil košaro za drva. Pripravil
sem potrebni material in po dolgem času
naredil prvo košaro. Kar je peljalo v izdelavo vseh ostalih izdelkov."
Danes Mirko izdeluje več velikosti košar
ali "poberačev", košarice za darila, košare, v katerih nosijo gospodinje ob veliki

Cajna FOTO: IDA ŠTIBELJ
Mirko Štibelj iz Javorij, po domače
Darmutu Mirko, je že kot deček opazoval
svojega očeta in tudi starega očeta po
materini strani, kako sta izdelovala košare. Tako ata kot oba stara očeta so bili
"bognarji" (kolarji). To je poklic, ki ga danes skorajda ni več. Izdelovali so kmečke
vozove, sani za konjsko vprego, sode in
mernike, vse do otroških sank. Vsi pa so
znali plesti koše, cajne in košare ali "poberače", kakor se košari z lesenim ravnim
dnom reče v Javorjah. Mirko je vedno
le opazoval, kako so pod spretnimi prsti
nastajali lepi in uporabni izdelki.
"Ko sem bil star štirinajst let, mi je umrl
oče. Takrat sem se odločil, da sam naredim poberač. Pripravil sem količke, naredil vitre in iz jesenovega lesa odžagal dno
ter tako nerodno navrtal luknje za količke,
da je bil narejeni poberač zgoraj ožji kot
na dnu. Vrgel sem ga v peč," pove Mirko

Košarica je lahko unikatno darilo.
FOTO: IDA ŠTIBELJ

Mirko Štibelj pri izdelavi koša za listje
FOTO: IDA ŠTIBELJ

noči jedi k blagoslovu, cajne, koše za
na rame, listnke (koš za listje) ... Izdelal
je tudi ptičje krmilnice in več ograjic za
jaslice, manjše košarice za bombone
in drobnarijo ... Da Mirko naredi košarico, je potrebno kar nekaj priprav, ki se
začnejo že z izbiro lesa v gozdu. O izbiri
lesa pove: "Za dno v košarah je najboljši
les javor. Dober je tudi češnjev, jelšev in
jesenov. Tudi ročaji morajo biti iz prave,
ravne leske ali jesena, ki ga razžagam na
tanke deščice, ki jih v posebnih modelih
ukrivim. Za koše pa uprabim enoletne
kostanjeve palice ali les brodovite. Les je
treba poznati, vedeti, kako in kje raste, in
že v gozdu videti, ali bo dober za izdelek."
Večkrat ga v njegovi delavnici obiščejo
vrtčevski otroci in pohodniki, ki se odpravijo na Meteoritkovo pot, in z veseljem
jim razkaže izdelke. Mirko si želi le tega,
da bi lahko svoje znanje predal naprej,
da se ne bi pozabilo. Z velikim veseljem
pove, da ga občasno obišče in se pri
njem uči ter tudi že izdela lepe izdelke
prijatelj Milan. Obema želimo, da bi izpod
njunih prstov prišlo še veliko lepih in unikatnih izdelkov ter da bi se tovrstna obrt
ne pozabila in bi jo prenesli na mlajše
rodove.
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Radi naredijo dober "žur" z dobro glasbo ...
... tudi za tiste, ki so "stari že malo čez sedemnajst", pravijo člani DeVito banda, ki je na (lokalni) glasbeni
sceni prisoten nekaj manj kot pet let, a z dolgoletnimi glasbenimi izkušnjami. O skupini, njenem delovanju in
načrtih za prihodnost smo se pogovarjali s pevcem in kitaristom Vitom Debelakom.
Lidija Razložnik
Kakšni so začetki DeVito banda in kdo ga
sestavlja?
DeVito band smo ustanovili aprila 2016.
Člani smo Matjaž Kacin, ki je naša bobnarska ritem mašina in skrbi za točno
udeležbo na vajah, Jure Pustavrh, basist
in "tehnični direktor", kitarist Marko Pleško, ki piše pesmi, se poti ob solažah in
prevajanju poljanščine, ter moja malenkost za mikrofonom in na kitari. Če res ne
gre drugače, se lotim tudi pisanja glasbe
in besedil, priprave pesmi in organizacije.
Da se pokažemo v kar najlepši luči in
zraven še dobro zvenimo, poskrbi Jože
Bevk - Befi. Ne smemo pa pozabiti naših
deklet, ki nas podpirajo in spodbujajo.
Skupina nosi vaše ime. Je to naključje
ali je bilo izbrano s kakšnim posebnim
namenom?
Imena si nikakor nisem izmislil in tudi skupine nisem ustanovil sam. Prijatelji so mi,
vedoč za mojo strast do glasbe, na zabavi
ob mojem okroglem jubileju pripravili presenečenje. Stene koče, kjer se je odvijala
zabava, so polepili s plakati DeVito banda,
fantje, ki so še danes člani, so začeli igrati
na svoje instrumente, preostali povabljeni
pa ploskati. V roke so mi potisnili mikrofon in me vzpodbujali, naj zapojem. In
sem zapel. Razvila se je prava zabava in
zjutraj smo si bili vsi štirje "muzikantje"
enotni, da ustanovimo ansambel in začnemo z vajami. Ime, ki so si ga izmislili moje
prijateljice in prijatelji, pa je ostalo ...
Ste se s člani poznali že prej?
Vsi smo se poznali že prej, saj smo doma
iz Gorenje vasi in prijateljujemo že vrsto let.
Kakšna je vaša glasbena "kilometrina"?
Jure je igral pri ansamblu Simboli,
Amadeus, Rudija Tominca, Štriu Jemc in
Strmini, Marko v loških bendih Albatros
in Sexapeal, Matjaž pa pri Amadeusih in
speed metal skupini Sarcasm. Sam pred
tem nisem bil član nobene skupine. Me
pa glasba zanima in spremlja že vse življenje – jo poslušam in v zadnjem času
tudi pišem. Kar se tiče igranja na kitaro,
sem samouk. (smeh)
Ste se zapisali le roku ali zaigrate tudi
kakšen drug žanr?
Največ igramo rok, od klasičnega do tršega. Vmes je prostor tudi za kakšen blues,
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DeVito band so (od leve proti desni): Jure Pustavh, Vito Debelak, Marko Pleško in
Matjaž Kacin (spodaj). FOTO: SILVA PUSTAVRH
popevko, kantavtorsko in pop skladbo. Z
veseljem pa zaigramo in zapojemo tudi
katero izmed naših avtorskih skladb,
za katere upamo, da jih bo v prihodnje
vedno več.
Od kod pride navdih zanje?
Navdih črpamo iz življenja in sveta, ki
nas obkroža, saj je lahko že vsak nov
dan nova pesem. Vse naše pesmi so v
slovenskem jeziku.
Kje in kako pogosto vadite?
V dobrih predkoronskih časih smo enkrat
tedensko vadili pri nas doma. Pred
nastopi smo izvedli še kakšen dodaten
"trening". V času "nove realnosti", karkoli
že to pomeni, pa skupnih vaj ne moremo
imeti, zato zdaj vadi vsak sam, v svojem
glasbenem balončku.
Kje vse ste do sedaj nastopili?
Koncertirali smo v Loškem pubu, Rižani
in po odrih naše občine ter v Škofji Loki
in okolici.
Se v čem razlikujete oziroma ste si podobni z ostalimi slovenskimi skupinami?
Že pri izboru pesmi želimo, da ima ta
dušo, da poslušalca nagovori, v njem
vzbudi občutke, ga premakne, razveseli
do te mere, da zapoje in zapleše. Ne

pristajamo na instant pesmi z banalnimi
besedili, kar je z nekaterimi res svetlimi
izjemami že nekakšen trend v slovenski
popularni glasbi. Radi naredimo dober žur
z dobro glasbo, tudi za tiste, ki so "stari
že malo čez sedemnajst". (smeh) Če se
malce pošalim, se za poljanske glasbene
razmere od večine razlikujemo po tem, da
v ansamblu nimamo harmonikaša.
Kako trenutna zdravstvena situacija
vpliva na vas? Je bilo v preteklem letu
odpovedanih veliko nastopov?
Poleti, ko je zbiranje v omejenem številu
še bilo dovoljeno, smo igrali na rojstnodnevnih zabavah. Dogovorjene nastope
pa nam je epidemija prestavila za nedoločen čas. Čas "lockdowna" smo namenili
pisanju novih pesmi, ki jih bomo zaigrali,
ko bo epidemija mimo.
Se v prihodnosti morda obeta izdaja
zgoščenke?
Vsekakor imamo v načrtu, da nekaj svojih pesmi v studiu posnamemo že v tem
letu. Najprej pa si želimo, da bi vsi sneli
maske, se družili in skupaj muzicirali,
naredili kakšen dober koncert in na njem
pozdravili čim več naših sokrajanov, ki
berejo te vrstice.

Zanimivosti I 27

Jaslice kar na prostem
Del božične tradicije so jaslice, ki so do svečnice, 2. februarja, ohranjale božično vzdušje.

Jaslice osmošolcev pod nadstreškom župnišča v Gorenji vasi

Pri svetem Križu so letos na ogled na prostem ob cerkvi.

FOTO: JURE FERLAN

FOTO: ARHIV ŠTEFANA INGLIČA

Damjana Peternelj
Letos smo predvsem občudovali postavljene doma; pa tudi tiste, ki jih tradicionalno postavijo pri sv. Križu nad Srednjo
vasjo in na Hotavljah. Pod nadstreškom
župnišča v Gorenji vasi so jih prvič
postavili osmošolci, ki se s katehistinjo
Polonco Sokol pripravljajo na prejem
zakramenta svete birme.
"Določili smo predvsem dimenzije, da so
bile figure približno enako velike, potem
je pa vsak od birmancev prinesel mah in
iz različnih materialov – lesa, papirja, purpena in drugih materialov – in izdelal po
eno figuro: sveto družino, ovce, kakšen
dodatek. Družiti se nismo smeli, zato je
jaslice postavila naša družina ob pomoči
še ene pod nadstrešek župnišča, kjer so
bile na ogled mimoidočim," pripoveduje
Sokolova. Župnik Gregor Luštrek prizna,
da jih v zadnjih desetih letih, kar je v fari,
niso postavljali in je tega vesel: "To je več
kot dobrodošlo, saj omogoča, da so se

Jaslice v hotaveljski štirni FOTO: JURE
FERLAN

otroci vključili v dogajanje znotraj cerkve,
ne da bi s povezovanjem koga ogrožali."
Jaslice so bile na ogled do konca januarja,
poleg pa so postavili skrinjico, v kateri so
zbirali prispevke za Vincencijevo zvezo
dobrote – nabralo se je več kot štiristo
evrov, kar dokazuje, da je bilo tudi obiskovalcev, ki so si jih prišli pogledat, precej.
Že desetič v vaški štirni
Na Hotavljah so jaslice v vaški štirni
postavili že desetič, je povedal Silvo Pivk:
"Tradicionalno jih že vsa leta pripravi
sosed Anton Peternelj, ki mu zadnja
leta pomagam. Letos novih figur nismo
dokupili, le razporedili smo jih nekoliko
drugače kot prejšnja leta, 6. januarja pa
dodali še svete tri kralje." Vsa leta doslej
so si jih ogledovali tudi turisti, ki so bivali
v okoliških apartmajih. "Letos pa je bilo
sploh zvečer, ko so bile osvetljene, veliko
mlajših družin z otroki iz okoliških krajev,"
poudarja Pivk in dodaja, da je vaška štirna
vseh deset let, kar je obnovljena, zanimiva
tako med letom, ko jo predstavijo šolskim
skupinam, kot med božično-novoletnimi
prazniki, ko njen pokrov krasijo "skupne
hotaveljske jaslice".
Ob cerkvi sv. Križa še na ogled
Tudi pri sv. Križu niso prekinili tradicije in
jaslice na ogled postavili že petič. Zaradi
epidemioloških razmer so letos tudi v prvi
polovici februarja še na ogled okoli cerkve,
ki so jo obdali s kar osmimi različnimi
jaslicami. Figure za postavitev jim je
pripeljal nekdo, ki se ni želel izpostavljati, našel jih je pa na žirovskem odpadu.
Ključar Štefan Inglič je zadovoljen, da niso

prekinili tradicije in postavili t. i. korona
jaslice: "V načrtu smo imeli sicer postavitev drugačnih, z več jasličarji smo že
bili dogovorjeni, pa se ni izšlo. Postavila
sva jih z Marjanom Arnoljem, vsake so
drugačne, le dvoje jaslic si je med seboj
podobnih. Predvidevam, da so jih iz gline
izdelovali na kakšni od delavnic. Ker je
kar nekaj figuric ostalo, so na voljo pred
vhodom v cerkev in si jih lahko obiskovalci prosto izberejo." Vsako leto postavitev
jaslic tematsko obarvajo, za božič 2021 že
načrtujejo, kot pravi Inglič, "pravi zaklad,
papirnate jaslice". Nadeja se, da bodo te
že lahko umestili nazaj v cerkev.

ŽAGA HRAST
ODKUP HLODOVINE
TRGOVINA Z LESOM
RAZREZ
Potrebuješ Nikolaj s.p.,
Todraž 8, 4224 Gorenja vas
041 639 348
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Pomoč je prišla iz Amerike
Da bi lažje razumeli današnje okoliščine občasno precej kompleksnega
življenja, je dobro poznati dejstva iz preteklosti in izkušnje ljudi, ki so
živeli pred nami. Zato začenjamo rubriko drobnih utrinkov iz preteklosti.
Jure Ferlan
V vsaki številki Podblegaških novic se
bomo ustavili ob enem predmetu, ki ima
svojo zgodbo in sporočilo. Prvi predmet
je platnena vreča, žakelj po poljansko, ki
ne bi bila nič posebnega, če ne bi bili na
njej natisnjeni napisi v rdeči barvi.
Vrečo mi je pred leti dal stari oče iz
Gorenje vasi. Prav veliko mi o njej ni
pripovedoval, jo je pa očitno hranil v
spomin na čas neposredno po končani
drugi svetovni vojni. Na vreči piše, da je
njena vsebina večnamenska moka, ki je
obogatena in beljena. Se pravi, da je šlo
za tipični produkt ameriške prehrambne
industrije. Sledijo navodila o hrambi
moke in rokovanju z njo po odprtju vreče.
Zanimiv je napis o hranilni vrednosti, saj
sporoča, da osem unč (ena unča je 28,35
grama) te obogatene moke zagotavlja
sto odstotkov dnevnih potreb po tiaminu,

petdeset odstotkov po riboflavinu,
osemdeset odstotkov po niacinu in 65
odstotkov po železu. Na vsaki strani vreče je poudarjen napis "use no hooks", kar
pomeni, da transportni delavci niso smeli
uporabljati kljuk pri premikanju vreč, saj
bi jih lahko raztrgali. Dalje napis govori,
da je moka podarjena od ljudi iz Združenih držav Amerike za ljudi v Jugoslaviji
ter da se je ne sme prodajati ali menjati
za drugo blago. Vsebina je tehtala sto
funtov (en funt je 0,45 kilograma). Na
spodnjem robu vreče sta še emblema
ZDA z ilustracijo rokovanja dveh rok kot
simbola pomoči in luteranska peterolistna stilizirana vrtnica s križem in
napisom LWR, ki je označila, da je pri
zagotavljanju pomoči v hrani sodelovala
Svetovna luteranska zveza za pomoč
(Lutheran World Relief). V letih po drugi
svetovni vojni je ameriški predsednik
Harry Truman zagovarjal vojaško in go-

Povojna pomoč v obliki moke iz ZDA je
bila pakirana v takšne vreče.
spodarsko pomoč Jugoslaviji, da bi Titov
režim ohranil čim večjo neodvisnost
od sovjetskega vpliva. Tako so na ta
račun nekaj pomoči v obliki prehrambnih
artiklov dobili tudi ljudje v naših krajih, o
čemer priča tudi opisana vreča.

Vabijo na prvi pohod
Zima je letos radodarno pobelila bregove in doline s snegom ter vsem ljubiteljem snega in gibanja
v zasneženi naravi ponuja obilo rekreacije. Če bi le razmere dopuščale.
Hermina Jelovčan
V Turističnem društvu Stari vrh so se odločili, da z vsem optimizmom, ki mu niti covid-19 ne more do živega, zakorakajo
v novo pohodno sezono. S prvim, Zimskim pohodom, ki bo
zadnjo soboto v februarju, to je 27. februarja. Pohod bo potekal
po zasneženih strminah Starega vrha in okoliških krajev, seve-

041 526 666
www.svislar-telekom.si
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da pa bo traso narekovalo vreme in snežne razmere. Zbor za
pohodnike bo ob 9. uri na Grebljici (smučišče Stari vrh). Pohod
bo, seveda v primeru, da ga bo mogoče izpeljati, potekal po
vseh predpisih in priporočilih, ki bodo v času pohoda aktualni.
Zato vabijo pohodnike, da spremljajo njihovo spletno stran in
tekoče napotke in priporočila NIJZ. Upajo, da se do takrat covid-19 umiri in se bo možno spet srečevati na takšnih športnih
dogodkih.
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Dacia priporoča
dacia.si

Renault priporoča

IME
TRGOVCA,
IN MESTO,
TEL: 0123
456, 7890,
WWW.IMETRGOVCA.COM
Vaš
trgovecNASLOV
v Kranju
Vaš trgovec
v KRANJU
AH
REAL, d.o.o.
PE REMONT
Kranj
Ljubljanska
c. 22,

renault.si

AVTOHIŠA
REAL,
d.740
o. o.,
PEDamir
Remont
Kranj
Andrej 041
308 956, Boštjan
041
878,
041 789
758.
Ljubljanska
cesta 22, Kranj,
2015 223
Delovni čas:
pon–pet: 8.00–18.00,
sobota:04
9.00–12.00.

274 strani, 235 x 165 mm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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V knjigi Sladko
je raj boste našli
53 preprostih
receptov za
presne in pečene
slaščice na
rastlinski osnovi iz
vsem dostopnih
sestavin, ki vas
bodo popeljale
v raj.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Priročnik Vsak
dan znova na
sistematičen način
prikaže vse, kar
ste si želeli in bi
morali vedeti o
demenci, življenju
z demenco in o
preventivi. Knjigo,
polno napotkov
in dejstev,
spremljajo tudi
kratke in iskrene
izpovedi oseb z
demenco, svojcev
in oskrbovalcev,
ki bodo še kako
znane in hkrati v
pomoč vsem, ki
se z boleznijo na
kakršen koli način
soočajo tudi
sami.

15

112 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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POSKRBITE ZA
ZANESLJIV ZAGON IN
DOBRO VIDLJIVOST
SVOJEGA VOZILA.

Ugodna ponudba
kvalitetnih
akumulatorjev
in žarnic

original.

ta
-20% popus
NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA
in

26

26

let tradicije

Pred nami je praktični
priročnik o vzgoji sadnih
vrst od sajenja do rodnosti
ter vzdrževanja v polni
rodnosti, da bi bilo to
obdobje čim daljše. V
knjigi je predstavljeno
gojenje vseh
tradicionalnih sadnih
vrst, ki jih poznamo v
Sloveniji. Dodanih pa je
tudi kar nekaj novejših
sadnih vrst (brusnice, goji
jagode, šmarna hrušica,
šipek, granatno jabolko,
dren, murva, asimina,
rožič ...) , ki so prijetna
popestritev vrtov
ljubiteljskih sadjarjev.

let tradicije

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
Podblegaške novice št. 1 | februar 2021

152 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Inovativne rešitve za lažje in hitrejše delo na kmetiji
Podjetje BB-Innotech iz Poljanske doline, ki ga je
konec lanskega maja ustanovil Blaž Kavčič, ponuja inovativne rešitve v kmetijstvu in gozdarstvu.
Iz tega izhaja tudi ime podjetja, v katerem najdemo besede inovativnost, tehnologija, prihodnost.
Blaž Kavčič je tako uresničil svojo dolgoletno željo, da bi se podal v podjetniške vode, pri čemer
je združil izkušnje pri delu na domači hribovski
Blaž Kavčič
kmetiji z znanjem, ki ga je po končani ekonomski šoli v Kranju izpopolnil še na biotehniški fakulteti, kjer je pridobil
naziv diplomirani inženir kmetijstva – živinoreje, zdaj pa opravlja še
izredni magistrski študij ne ekonomski fakulteti na študijskem programu Poslovodenje in organizacija.
O ustanovitvi lastnega podjetja je začel resno razmišljati po rehabilitaciji poškodbe rame, ko je imel zaradi okrevanja med štirimi
stenami več časa, da je raziskoval, v katero smer bi ga lahko vodila
podjetniška pot. "Predvsem me je zanimalo, kako poteka delo na
kmetijah v drugih državah oziroma kako si olajšajo delo," je pojasnil
Kavčič. Odločilni korak je naredil med lansko epidemijo, saj je izgubo službe v podjetju, v katerem je delal dotlej, izkoristil kot priložnost, da uresniči svoje podjetniške ambicije. Pri tem je združil tisto,
kar ga najbolj zanima – kmetijstvo in ekonomijo. Začel se je ukvarjati s prodajo kmetijske in gozdarske mehanizacije, pri čemer se je
osredotočil na podjetja, ki ponujajo inovativne stroje, ki kmetom
prinašajo lažje in hitrejše delo na kmetiji ter omogočajo pridelavo
kakovostnejše lastne voluminozne krme, s čimer zmanjšajo stroške
pri nakupu močnih krmil. Usmeril se je še v prodajo strojev za nego
in vzdrževanje travinja, ki izboljšajo sestavo trave. "Mnogi od teh
strojev v Sloveniji še niso dobro znani," je poudaril.
Povezal se je z inovativnimi podjetji na tem področju, kot sta BB –
Umwelttechnik in Düvelsdorf. V BB – Umwelttechnik se trudijo iz-
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boljšati spravilo krme oziroma zmanjšati onesnaženja krme z zemljo
in na ta način zagotoviti boljšo krmo. "Glavna izdelka sta Clementer
– prednje grablje in kosilnice Seco Duplex, vse do 9,50 metra delovne širine. Posebnost njihovih strojev sta majhna pogonska moč in
lahka izvedba." Düvelsdorf, ki se ponaša z devetdesetletno tradicijo,
pa ponuja raznovrstne stroje za kmetijstvo in gozdarstvo. "Profesionalno se ukvarjajo z izboljšanjem travinja – vzdrževanjem in nego,
ponovnim sejanjem travinja ter setvijo drugih poljščin." Najbolj
znani so po najsodobnejših travniških branah, imenovanih GREEN.
RAKE expert. Gre za brane s paralelogramskimi vodenimi branastimi
polji, ki so vzmetno obremenjene. "Idealne so v kombinaciji z valjarjem TERRA.ROLLER, kar omogoča izravnavo, prezračevanje, setev in
valjanje v enem postopku."
V zadnjem času je navezal stik še s podjetjem BaSt-Ing, ki je najbolj
znano po navojno vretenastih zagozdah, ki omogočajo lažje podiranje dreves, in cepilniku lesa oziroma drv SpaltFast. Sodelovanje
je mu uspelo vzpostaviti tudi s podjetjem Urs Schmid, ki je znano
po krmilni pogonski osi, ki lahko nadomesti gorske transporterje,
in podjetjem Fritzmeier Umwelttechnik, ki se ukvarja z digitalnim
kmetijstvom – ponuja senzorje, ki omogočajo nadzorovano uporabo mineralnih gnojil, setvenih trav, škropiv ... Vsi stroji so po Kavčičevih besedah primerni tako za hribovske oziroma gorske kot ravninske kmetije ter so zelo kakovostni. Izdelani so v Nemčiji ali Švici in
imajo dolgo življenjsko dobo.
"Ciljev in želja je še veliko, odpira se še veliko novih možnosti sodelovanja," optimistično zre v prihodnost Kavčič. Ta čas si prizadeva za
pridobitev novih prostorov, kjer bi imel možnost uresničiti ambiciozne dolgoročnejše cilje. "Trg ponuja veliko, a ne vsega, idej za izboljšanje dela na kmetiji pa je še veliko. Nameravam se usmeriti tudi v
izdelavo lastnih strojev," nam je zaupal in dodal, da se pri tem drži
načela, da v življenju ne smeš hiteti, ne smeš pa niti čakati.

TEHNOLOGIJA

O

PRIHODNOST

Blaž Kavčič s.p., kmetijska in gozdarska mehanizacija
Žirovski Vrh Sv. Urbana 21
info@bb-innotech.si

4224 Gorenja vas
040 712 620
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Tempomat in navigacijski sistem

Poraba goriva: 3,8 - 4,7 L/100 km

Všeč vam bo! Če ne, ga pripeljite nazaj.
Prepričani smo, da bo vaš novi OPEL zadostil vašim pričakovanjem, še več, prepričani smo, da ga boste vzljubili.
Prav zato vam samo OPEL nudi zajamčeno zadovoljstvo. Če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika,
ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

JAMSTVO
ZADOVOLJSTVA

OPLOVA
BLISKOV
PONUDB

ZA NOVA VOZILA
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080 88 82
www.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

3(/-8%/-$1$ÀÀLQIROM#DYWRWHKQDYLVVL
3(.5$1-ÀÀLQIRNU#DYWRWHKQDYLVVL
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,7–6,1 l/100km in izpusti CO2: 124–137 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Speciicne emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0226–0,0374 g/km. Trdi delci: 0,00048–0,00073 g/km in število
delcev: 0,03–0,34 * 1011/km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2 MHQDMSRPHPEQHMâLWRSORJUHGQLSOLQNLSRY]URFDJOREDOQRVHJUHYDQMH(PLVLMHRQHVQDäHYDOL]SURPHWDSULVSHYDMRNSRVODEâDQMX]XQDQMHJD]UDND3ULVSHYDMR
]ODVWLNăH]PHUQRSRYLâDQLPNRQFHQWUDFLMDPR]RQDGHOFHY3010 in PM2,5WHUGXâLNRYLKRNVLGRY 9HăLQIRUPDFLMMHQDYROMRSULSURGDMQLKVYHWRYDOFLK$YWRWHKQH9,6&HQHLQSRGDWNLYHOMDMRQDGDQSRVODQHREMDYHYWLVN3ULGUäXMHPR
VLSUDYLFRGRVSUHPHPEHSRQXGEHDOLQDSDNHYWLVNX5HSUH]HQWDWLYQLSULPHUùQDQăQHJDOL]LQJD]DPHVHăQRRGSODăHYDQMH2SHO,QVLJQLD67&'7LYUHGQRVWSUHGPHWDùQDQFLUDQMD]QDâD÷]''9áWHYLORREURNRYMH
PHVHFHY SRORJSD]QDâD÷0HVHăQLREURN]QDâD÷6WURâHNREGHODYHLQSRVODVRYNOMXăHQLYSODăLODQD]DăHWNX0RUHELWQLGRGDWQLVWURâNLNLQDVWDQHMRYSULPHUXGDVWUDQNDQHL]SROQMXMHSRJRGEHQLVRYNOMXăHQLYL]UDăXQ
-DPVWYR]DGRYROMVWYDVSRYUDWQLPRGNXSRPYHOMD]DYVDQRYDQHSRâNRGRYDQDRVHEQDYR]LOD2SHO]DNDWHUDMHRGL]URăLWYHQRYHJDYR]LODNXSFXPLQLORPDQMNRWGQLR]LURPDMHELOR]YR]LORPSUHYRäHQLKPDQMNRWNP±NDWHULNROL
SRJRMMHSUYLL]SROQMHQ-DPVWYR]DGRYROMVWYDR]*DUDQFLMDSRYUDWQHJDRGNXSDQLQDYROMR]DYR]LODNLVRXSUDYLFHQDGRVXEYHQFLM(NRVNODGD]DQDNXSHOHNWULFQLKYR]LO]DUDGLSRJRMHY]DSULGRELWHYVXEYHQFLM3ULGUäXMHPRVLSUDYLFR
GRVSUHPHPEHDOLXNLQLWYHSRQXGEH6OLNHVRVLPEROLăQHQDYHGHQDRSUHPDMHRGYLVQDRGUD]OLăLFHLQVWRSQMHRSUHPOMHQRVWL

