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Iz 
županovega  
dnevnika

Stik z županom
Župan je za vaša vprašanja, predloge in mnenja dosegljiv vsak torek med 15. in 17. uro in 
sredo med 14. in 17. uro po telefonu št.: 051/384-433.
Za sestanek pri županu se lahko dogovorite tudi v sprejemni pisarni občine  
po telefonu št.: 04/51-83-100.

Naslednja številka: 23. julija 2021
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 5. julija 2021 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo 
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti! 
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Izbrani dogodki iz županovega pestrega  
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Z Upravne enote Škofja Loka so sporočili, da bo od 21. junija do konca 
avgusta Krajevni urad Gorenja vas - Poljane zaprt, po ustaljenem 
urniku bodo spet poslovali od 1. septembra dalje. Vse storitve, ki jih 
sicer nudijo na krajevnem uradu, bodo občani v času uradnih ur lahko 
opravili na sedežu upravne enote, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. Za 
storitve se je treba predhodno naročiti na telefonski številki 04 511 23 
60 ali elektronskem naslovu ue.skofjaloka@gov.si.

Poleti krajevni urad zapira vrata
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  20.5. I Dobili smo se župani s Škofjeloške-
ga. Veseli smo bili pridobljenih sredstev za 
nadgradnjo OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki 
in potrdili deleže sofinanciranja. Pogovarjali 
smo se tudi o novi strategiji razvoja turizma 
na našem območju.

  20.5. I Našo občino je obiskal g. Gorazd 
Penko, direktor Maratona Franja BTC City 
z Uršo Pintar, ki je tudi aktualna državna 
prvakinja in pomočnica direktorja. Pohvalila 
sta dosedanjo angažiranost društev in na-
vijačev ob obeh trasah, ima pa Gorenja vas 
poseben pomen, saj se tukaj združita obe 
dirki. 

  31.5. I Moji projektni skupini smo predsta-
vili osnutek idejne zasnove umestitve nove 
podružnične šole z gasilskim domom v 
Javorjah. Naloga skupine je, da se pripravijo 
spremembe in izboljšave, nas na občini pa, 
da pridobimo vire dodatnega financiranja.

  4.6. I S strokovnimi sodelavci ministrstva 
za infrastrukturo smo pregledali že končane 
PZI-načrte obnove ceste skozi Podpleče 
in po dolini Kopačnice. Podpisan je tudi že 
»Dogovor« z Občino Cerkno in DRSI, ki je 
podlaga za sporazum o sofinanciranju. 

  5.6. I Na praznovanju 120-letnice delovanja 
Čebelarskega društva Blegoš. Društvo je 
pustilo močan pečat v preteklosti, zdaj pa 
so nepogrešljivi na naših prireditvah. Svoje 
znanje prenašajo na mlajše rodove, kar je 
najpomembnejše za razvoj čebelarstva v 
Poljanski dolini. »Naj medi!«

  9.6. I Obisk ministra za infrastrukturo g. Jer-
neja Vrtovca. Pohvalil sem in se zahvalil za 
dosedanje sodelovanje in realizirane projek-
te, sploh pa v zadnjem letu, ko se obnavlja 
tudi celotna cesta proti Škofji Loki. Ogledali 
smo si naša delovišča in uskladili terminske 
plane za prihodnja štiri leta.

  15.6. I Na valeti devetošolcev najprej v 
Osnovni šoli Poljane, potem pa še v Gorenji 
vasi. Zaželel sem jim uspešno nadaljnje 
šolanje in da tudi v drugih okoljih ponosno 
povedo, da so iz Poljanske doline ter da 
negujejo naše lepo poljansko narečje.
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Ob različnih življenjskih jubilejih, rojstnih dnevih, se sorodniki in 
prijatelji radi zbiramo in praznujemo. Nazdravljamo z "rujnim", se 
krepimo z okusnimi dobrotami, obujamo spomine, včasih tudi 
listamo po spominskih albumih s fotografijami.
Tridesetletnica naše samostojne države Slovenije je torej tudi lah-
ko povabilo, da "prelistamo" dogodke iz časa njenega nastajanja. 
Da zopet podoživimo radostno vznemirjenje takratne "pomladi", 
pa tudi tesnobo, saj so se ob vsem navdušenju risali grozeči 
oblaki prihajajočega nasilja, laži in sprenevedanja iz vzhodnega 
dela nekdanje države. Kljub različnim pogledom in prepričanjem 
smo v precejšnji meri zdržali skupaj: pokončno, mirno, trezno in 
pogumno. Pripravljeni, da odločno in pogumno, a ne maščevalno, 
branimo svojo domovino, svobodo, državo.
Pisec teh vrstic sem bil takrat v župnik v Bohinjski Bistrici. Moj 
sodelavec je bil ob koncih tedna stalni diakon Franc Špelič. 
Posredoval nam je doživljanja Nebeške Matere Marije v zvezi s 
Kureščkom. Pomladi 1990 mu je naročila, naj pripravimo tam, "na 
tem pozabljenem in zapuščenem kraju", vse sobote v maju 1991 
spravna srečanja. Z nekaterimi smo bili, priznam, kar zmedeni ob 
tem naročilu. Nekoliko medlo smo to vendarle storili in odziv ljudi 
ni bil slab. Čemu ta srečanja, pa smo začeli razumevati šele, ko 
so se potem valili tanki po naši deželi, brezobzirno vse uničevali 
pred seboj, letala in helikopterji iz zraka pa sipala smrtonosni 
tovor. Vnaprej smo bili opomnjeni in povabljeni k delu za edinost, 
enotnost. Pa tudi varovani in obvarovani mnogo hujšega, kar smo 
kasneje videli v drugih delih nekdanje države. 
Zdaj sebi in drugim želim, da bi bolje ohranjali v spominu te čase. 
Da bi se iz te preteklosti učili ceniti sedanjost pa tudi upirati 
pogled v prihodnost. Izguba spomina pomeni za človeka hudo 
preizkušnjo … Izgubi stik s samim seboj in z drugim. Mar ni težko, 
če te draga in ljubljena oseba več ne prepozna? Tako je tudi s sku-
pnostjo, z narodom. Če pozabi na svoje korenine, hira in umira. 
Po uničujočem potresu v Skopju 1963 so to mesto na novo zgra-
dili. Ob koncu obnove so povabili rojakinjo Mater Terezijo. Nekdo 
ji je dejal: "Mati Terezija, to mesto smo tako uredili, da tu pa vaše 
delo ne bo potrebno!" Odgovorila je: "Lepo ste vse storili. Vendar 
vas prosim – ne pozabite, tudi tu bodo človeška srca še vedno 
jokala!" Kakšno spoštovanje dosežkov, hkrati pa spoštljiv pogled v 
človeško globino … Pomenljiv tudi za nas.
Trideset živimo v svoji državi. Ni vse tako, kot smo sanjali, načrto-
vali in želeli. Pazimo na svoj pogled in pomagajmo drug drugemu, 
da ne bi videli predvsem enostransko – samo dobro ali pa tudi 
vse samo slabo. V naši dolini je sedaj dosti gradbišč na cestah – 
v Poljanah, proti Blegošu, proti Sovodnju, dobili smo "Fortunovo" 
brv. Naj bo vse to tudi prispodoba za poglobljen uvid, za poti do 
src drug drugega, za premostitev nasprotnih bregov … Z izrekom 
starih Rimljanov čestitam vsem občanom in naši državi: "Vivat, 
crescat, floreat" – naj živi, se razvija in cveti.

Naj živi, se razvija in cveti

Simon Fortuna,  
duhovni pomočnik v Župniji  
Trata – Gorenja vas

Damjana Peternelj

Možnost za cepljenje so imeli vsi pacienti, ki so se nanj 
prijavili. V Ambulanti Koprivec so do sredine junija cepili med 
šeststo in sedemsto pacientov, večji del že z dvema odmerko-
ma cepiva. V Ambulanti Šubic, kjer sta svoje paciente cepila 
zdravnika Nadja Šubic in Marko Možina, je cepljenih nekaj 
več kot sedemsto občanov, skupaj nekaj več kot 43 odstotkov 
vseh njunih pacientov: največji delež cepljenih (75 odstotkov) 
je v populaciji nad 80 let, med 70 in 80 let je takih 73 odstot-
kov, cepljeno je 63 odstotkov populacije med 60 in 70 let ter 
31 odstotkov pod 60 let. Zajeta ni kritična infrastruktura, ki se 
je cepila drugje – medicinsko osebje, šolniki, gasilci, policisti, 
cepljeni v podjetjih … Ocenjujejo, da je teh vsaj od pet do deset 
odstotkov. 
Največ pacientov so cepili v Ambulanti Lah, in sicer 906, na 
prejem druge doze jih čaka še 160. Na voljo so imeli cepivi pod-
jetij Pfizer/BioNTech in AstraZeneca. Resnih neželenih učinkov 
zdravniki niso zabeležili, so pa imeli posamezniki sopojave, ki 
so značilni za eno ali drugo cepivo. Opažajo, da se je odnos do 
cepljenja od februarja do junija precej spremenil. "Prvi pacienti 
so bili klica s povabilom na cepljenje izredno veseli, praviloma 
termina niso pozabljali, se nam zahvaljevali. Zadnje tedne, ko 
je znano, da je cepiv dovolj, pa je veliko nepotrebnega prego-
varjanja, prestavljanja terminov, neudeležbe ob že dogovorje-
nem času, odpovedi v zadnjem trenutku ..." pojasnjuje Janez 
Koprivec. Nadja Šubic ob tem dodaja: "Z deležem cepljenih za 
zadaj še nismo zadovoljni, saj ne zagotavlja imunosti populacije 
in nas ne bo varovala, če bo prišlo do novega vala. Potrebujemo 
vsaj 60-odstotno precepljenost celotne populacije. Želimo si čim 
več cepljenih, tudi otrok od 12. leta starosti, ki se že lahko cepijo, 
in mladostnikov, saj bodo ti najverjetneje v jeseni najbolj širili 
virus, ker ne bodo precepljeni. Naloga vseh nas je, da še naprej 
ozaveščamo ljudi in jih prepričamo, da se bodo cepili, saj je to za 
zadaj edini način in upanje, da bomo zopet živeli brez omejitev." 
Zdaj, ko se število kandidatov povsod zmanjšuje, bodo zaradi 
lažje organizacije cepljenje prestavili v cepilne centre, saj je 
treba naenkrat cepiti vsaj enajst oziroma šest posameznikov, 
sicer cepivo propade. Od začetka julija se bodo tako občani 
lahko cepili v cepilnem centru v Škofji Loki po predhodni prijavi 
v aplikacijo zVem. Precepljenost v občini je sicer med najnižjimi 
na Gorenjskem. Po podatkih NIJZ je bilo do 18. junija z vsaj 
enim odmerkom na državni ravni cepljenih 792.718 prebivalcev, 
z vsemi pa 581.004, kar je 27,7-odstotni delež. V gorenjski stati-
stični regiji je bilo do tega datuma s prvim odmerkom cepljenih 
82.626 prebivalcev (39,8 odstotka), z obema pa 59.648, kar 
predstavlja 28,7 odstotka populacije. Največjo precepljenost, 
36-odstotno, imajo na Bledu, najnižjo pa na Jesenicah (21,9 
odstotka), ki jim sledi naša občina, kjer je z vsemi odmerki 
cepljenih 23,6 odstotka prebivalcev; v Železnikih npr. 24,5 od-
stotka, v Škofji Loki 28,6 odstotka, v Žireh pa kar 32 odstotkov. 

Precepljenost  
med najnižjimi na  
Gorenjskem 
V ambulantah družinske medicine v Gorenji vasi so 
zdravniki cepili občane od konca februarja dalje.
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Mateja Rant

Na delovnem srečanju v Poljanski dolini si je minister Vrtovec 
najprej ogledal gradbišče rekonstrukcije regionalne ceste Tre-
bija–Sovodenj na Fužinah ter novo krožno križišče v Poljanah. 
Seznanili so ga tudi z načrtom nadaljevanja obnove osrednje 
regionalne ceste po Poljanski dolini, kjer zaključujejo popis 
del za izvedbo druge etape obnove ceste vse do Škofje Loke. 
Posebno pozornost so po ministrovih besedah namenili četrti 
razvojni osi in povezavi proti Cerknemu.
"Četrta razvojna os je resen projekt te vlade," je zatrdil minister 
Vrtovec, na kar po njegovih besedah kaže tudi to, da je sedanja 
koalicija podprla amandma opozicije in razvojno os uvrstila v 
resolucijo razvoja prometa do leta 2030. "Cesta Trebija–So-
vodenj, obnova katere bo vredna skoraj pet milijonov evrov, je 
že eden od delov na tej razvojni osi, saj pri tem ne gre zgolj za 
hitro cesto oziroma eno cesto, ampak skupek projektov." Projekt 
četrte razvojne osi bi bilo po ministrovih besedah nemogo-
če izpeljati v enem kosu, saj ne želijo okrniti narave, ampak 
podeželje ohranjati takšno, kot je. "Naša želja pa je, da se četrta 
razvojna os v prihodnje ne bi začela v Gorenji vasi, ampak pri 
Vodicah, in končala na italijanski strani," je razkril načrte, kako 
bi z navezavo na novo cestno povezavo, ki bi šla iz Škofje Loke 
ter čez Trato in Mejo naprej proti Vodicam, ta del Slovenije 
na kar najbolj enostaven način povezali tako s Škofjo Loko in 
njenim zaledjem kot osrednjo Slovenijo. "To so zelo lepi kraji, ki 
jih moramo infrastrukturno še dodatno krepiti, da bodo še bolj 
povezljivi med seboj," je še poudaril minister Vrtovec in dodal, 
da država iz proračuna namenja ogromno sredstev za ureditev 
cestne infrastrukture in razvoj teh krajev. Vzdrževanje in obnova 
cest sta na teh območjih namreč precej težja in posledično 
dražja kot na ravninskih območjih. "A prebivalci si to zaslužijo. 
Ljudje bodo ostajali na podeželju le, če jim bomo zagotovili pri-
marno infrastrukturo." Na ta način bodo po ministrovih besedah 
zagotovili tudi nemoteno delovanje gospodarstva in še naprej 
ohranjali nizko brezposelnost, ki je značilna za to območje. Žu-
pan Milan Čadež je pohvalil prizadevnost in izjemno aktivnost 

ministra Vrtovca, ki je po njegovih besedah odločilno prispeval 
k pospešitvi projekta izgradnje četrte razvojne osi proti Cerkne-
mu, ter se zahvalil za učinkovito sodelovanje tako s predstavniki 
ministrstva kot direkcije.
Delovni sestanek v občini Gorenja vas - Poljane so končali v 
Dvorcu Visoko, kjer so se seznanili še z drugimi projekti obnove 
regionalnih cest na njihovem območju. Med drugim so poudarili 
podpis gradbene pogodbe za gradnjo novega glavnega mostu 
čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, ki ga bodo začeli graditi v 
poletnih mesecih. Seznanili so se tudi z odkupi zemljišč ob 
lokalni cesti Dolenja Dobrava–Todraž ter z načrtovanim podpi-
som gradbene pogodbe za rekonstrukcijo regionalne ceste med 
Lučinami in Suhim Dolom. V pripravi je tudi projektna doku-
mentacija za rekonstrukcijo regionalne ceste Gorenja vas–Ho-
tavlje, minister Vrtovec pa je podprl tudi prizadevanja občin za 
izgradnjo kolesarske povezave v Poljanski dolini. 

Osrednjo pozornost namenili četrti razvojni osi
V okviru delovnega obiska na Škofjeloškem so ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca gostili tudi v občini 
Gorenja vas - Poljane, kjer so mu predstavili infrastrukturne projekte, ki so v teku na tem območju.

Župan Milan Čadež je na delovnem obisku gostil ministra za 
infrastrukturo Jerneja Vrtovca s sodelavci. FOTO: ARHIV OBČINE

Občina Gorenja vas - Poljane je konec maja prejela odločbo 
ministrstva za kulturo o dodelitvi nepovratnih sredstev za 
sofinanciranje kulturnega projekta na področju nepremične 
kulturne dediščine v višini 190 tisoč evrov. Namenili jih bodo 
za obnovo gospodarskega poslopja pri Dvorcu Visoko, so 
pojasnili na občini. Obnovili bodo streho in fasado s kamni-
timi oboki, leseni balkon, celotno leseno stavbno pohištvo, 
kovane mreže na oknih in arkadno kletno dvorano, so našteli 
na občini. Kot napovedujejo, bodo dela začeli konec leta. 
Ta čas pa Restavratorski center Ljubljana na Dvorcu Visoko 
obnavlja fasado stare kašče. "S prenovo želi občina na dolgi 
rok prispevati k ohranjanju spomeniškovarstvenih lastnosti vi-
soške domačije – kulturnega spomenika državnega pomena, 
in izboljšati pogoje za nadaljnje oživljanje visoške domačije."

Sredstva še za gospodarsko poslopje
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Damjana Peternelj

Na občini so pojasnili, da so konec lan-
skega leta zaradi potreb gradnje uredili le 
prestavitve vodovoda in potrebne oporne 
zidove. Po začetku del spomladi je gra-
dnjo oviralo še močno deževje v marcu 
in aprilu, a izvajalcu Gorenjski gradbeni 
družbi je dela uspelo končati do roka. 
Kot pojasnjuje Igor Kržišnik z občin-
ske uprave, "je bil največji del v bistvu 
opravljen v spodnjem, vkopanem delu 
vozišča. Zaradi razširitve križišča je bilo 
treba prestavljati praktično vse obstoječe 
komunalne vode, telekomunikacijske 
in elektro povezave, javno razsvetljavo, 
optiko. Na novo je zgrajen tudi sistem 
meteornega in drenažnega odvodnjava-
nja. Za pridobitev dodatnega prostora 
za razširjeno vozišče so bili zgrajeni 
novi robni armiranobetonski podporni 
zidovi." Posebno zahtevna so bila dela pri 
prestavitvi obstoječega vodovoda. "Na 
območju sedanjega krožnega je potekal 
dovodni vodovodni vod s Trebije proti 
Škofji Loki in tudi gorenjevaški vodovod, 
ki napaja del Poljan. Praktično kompleten 
vodovod v dolžini približno 150 metrov je 
bil prestavljen na drugo lokacijo, izvedeni 
novi zbirni vodovodni jaški za potrebe 
škofjeloškega vodovoda in tudi za gore-
njevaški vodovod." 
Na občini pojasnjujejo, da njihova vloga 
pri izvedbi ni zanemarljiva. "Že povsem na 
začetku se je bilo treba z lastniki prizade-
tih parcel dogovoriti glede rešitev, sode-
lovati pri projektni dokumentaciji ter tudi 
usklajevati in zagovarjati naše interese 
pri sami izgradnji. Poleg tega smo skrbeli 
tudi za dogovarjanje z Občino Škofja Loka 
glede izvedbe prestavitve vodovoda ter 
tudi z vsemi drugimi lastniki komunalnih 
vodov na tem območju. Potrebno je bilo 
tudi usklajevanje glede cestnih zapor in 
obvozov, pri zagotavljanju varnosti otrok 
na poti v šolo med samo izvedbo del."
Pogodbena vrednost del znaša blizu 470 
tisoč evrov, od tega je delež Občine Go-
renja vas - Poljane nekaj več kot sedem-
deset tisočakov; v petdeset odstotkih je 
financirala elektro razvode za cestno raz-
svetljavo, v sto odstotkih pa prestavitev 
telekomunikacijskih vodov in glavnega 
vodovoda, pri čemer so se delno povečali 
stroški zaradi nadgradnje predvidenih 

novih vodovodnih zbirnih jaškov. Oce-
njujejo, da vrednost projekta glede na 
pogodbo ne bo veliko odstopala. 
Krožišče je od prve polovice junija že v 
uporabi, pregled s strani pooblaščenega 
nadzora bo 23. junija, ko naj bi krožišče 

imelo montirano vso potrebno opremo, 
talne označbe, ograje. Označeno bo še 
vedno kot cesta v gradnji, vendar bo 
promet potekal nemoteno. Komisijski 
prevzem s strani Direkcije pa je predviden 
prihodnji mesec.

Krožišče v Poljanah že v uporabi
Potem ko je bila lani septembra dorečena časovnica, čez zimo pa so se dela ustavila, je bilo v kratkem roku 
od zgodnje pomladi do junija na državni cesti zgrajeno novo krožišče v Poljanah. Prevzem bo v juliju.

Od zgodnje pomladi do junija so na državni cesti zgradili novo krožišče v Poljanah. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Občina Gorenja vas – Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANIDATOV ZA PODELITEV PRIZNANJ

OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2021

Predloge za podelitev priznanj Občine Gorenja vas – Poljane lahko podajo občina, 
občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva 
ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane. 
Vsako leto se praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno plaketo in 
dve priznanji.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani www.obcina-gvp.si, 
pod rubriko Razpisi in objave.

Rok za oddajo predlogov se zaključi v ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 12. uri.
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GORENJA VAS
četrtek, 24. junija 2021
ob 19. uri sveta maša za domovino v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika v Gorenji vasi
ob 20. uri odprtje Fortunove brvi
ob 20.30 uri prireditev s kulturnim programom na Trgu Ivana Regna 
(v primeru dežja bo prireditev v Sokolskem domu)

POLJANE
sreda, 23. junija 2021
ob 19. uri sveta maša za domovino v župnijski cerkvi sv. Martina v Poljanah 
ob 20. uri prireditev s kulturnim programom, podelitvijo priznanj in kresovanjem ob lipi 
samostojnosti v parku sredi Poljan (v primeru dežja bo prireditev v dvorani kulturnega doma)

petek, 25. junija 2021
ob 6. uri pohod izpred župnijske cerkve v Poljanah k poljanskim podružnicam
ob 8. uri kolesarjenje izpred Gostilne na Vidmu k poljanskim podružnicam 

NOVA OSELICA  
četrtek, 24. junija 2021
ob 19.30 sveta maša za domovino v župnijski cerkvi sv. Janeza Nepomuka v Novi Oselici
po maši prireditev s kulturnim programom 

TREBIJA  
petek, 25. junija 2021
ob 19. uri prireditev s kulturnim programom na športnem igrišču na Trebiji
(v primeru dežja bo prireditev v dvorani gasilskega doma)

JAVORJE
četrtek, 24. junija 2021
ob 19.uri predstavitev knjige Pevci izpod Starega vrha avtorice Hermine Jelovčan na dvorišču
pod župniščem

petek, 25. junija 2021
ob 8. uri sveta maša za domovino v župnijski cerkvi sv. Tilna v Javorjah
ob 9. uri  pohod Javorje – Žetina – Javorje izpred Gostilne Blegoš
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JAVNEGA RAZPISA
O SPODBUJANJU RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI  

GORENJA VAS – POLJANE za leto 2021

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2021 namenjala finančna sredstva za na-
slednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja podjetništva, in sicer:

1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev   
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
4.  Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega do-

voljenja za poslovne objekte  
5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij
6. Sofinanciranje komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskih objektov

Upravičeni prejemniki so: 
-   mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodar-

skih družbah, pri ukrepu 6 pa vse gospodarske družbe
-  samostojni podjetniki,
-  fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in samozaposlo-

vanja ter Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta),
-  občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opra-

vljanje dejavnosti. 

Vloge se vložijo v nabiralnik pred vhodom v Sokolski dom ali pošljejo na na-
slov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas do  
30. septembra 2021. 

Celotno besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni 
strani www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave.

Pod okriljem Slovenske turistične orga-
nizacije in Konzorcija Slovenia Green je 
ob svetovnem dnevu čebel, 20. maja, že 
petič zapored potekal osrednji dogodek 
trajnostnega turizma v Sloveniji, Zeleni 
dan, ki je prinesel pomembno prelomni-
co: razglašena je bila prva nosilka plati-
nastega znaka Slovenia Green, najvišjega 
priznanja Zelene sheme slovenskega 
turizma. Prvič so bili podeljeni tudi znaki 
Slovenia Green Cuisine ter znak Slovenia 
Green Beach. Na dogodku, ki je potekal 
virtualno, so razglasili 37 novih imetnikov 
nacionalnega znaka. Skupaj se je ob 
petem Zelenem dnevu slovenskega turiz-
ma z nacionalnim znakom za trajnostni 
razvoj tako ponašalo že 157 ponudnikov 
in destinacij. 
V občini Gorenja vas - Poljane podpiramo 
zeleno zgodbo slovenskega turizma in 
se želimo še naprej razvijati trajnostno 
skupaj s prebivalstvom, turističnimi 
ponudniki in obiskovalci. S tem znakom 
se bomo pozicionirali na slovenskem, 
evropskem in globalnem trgu kot okolju 
in družbi prijazna destinacija. V sklopu 
projekta smo aktivirali tudi ponudnike in 
tako je Domačija doživetij Tešnak prejela 
okoljsko-trajnostni znak zeleni ključ, s 
katerim so samo še utrdili svojo zele-
no zgodbo, s katero se bodo še naprej 
promovirali. Čestitamo jim za uspešno 
izveden postopek. 
Zahvaliti se moramo celotni zeleni ekipi, 
zeleni koordinatorici Kristini Bogataj in 
vsem deležnikom, ki so pripomogli, da 
smo skupaj dosegli znak Slovenia Green 
Destination Gold. Brez njih nam ne bi 
uspelo, saj kot že tolikokrat omenjeno, 
so deležniki najpomembnejši člen v 
vsaki zeleni zgodbi. Pridobitev znaka je 
le začetek zelene zgodbe trajnostnega 

razvoja in obveza za nadaljnjo zeleno 
pot pri razvoju destinacije in turizma. Z 
uresničevanjem akcijskega načrta, ki je v 

fazi priprave, bomo trajnostno poslovanje 
v destinaciji v nadaljnje še izboljševali in 
nadgrajevali.

Podelitev znaka 
Slovenia Green 
Destination Gold
V preteklem letu smo pristopili 
k projektu Zelena shema 
slovenskega turizma. Uspešno 
smo opravili vse korake za 
pridobitev znaka Slovenia Green in 
tako 20. maja, ob Zelenem dnevu 
slovenskega turizma, slavnostno 
prejeli plaketo in tablico Slovenia 
Green Destination Gold.

Kristina Bogataj s plaketo
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Mateja Rant

Podpis pogodbe za ureditev Hiše gene-
racij je za občino izjemnega pomena, je 
poudaril župan Milan Čadež in spomnil, 
da so že pred desetimi leti začeli razmi-
šljati, da bi zgradili dom za starejše tudi 
v njihovi občini. V ta namen so ustanovili 
tudi posebno županovo komisijo, ki pa 
je prišla do zaključka, da Gorenja vas 
večjega doma pravzaprav niti ne potrebu-
je, saj si ljudje s podeželja tudi v starosti 
večinoma želijo ostati doma. Zato so 
izkoristili priložnost, da v sodelovanju s 
Centrom slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka s pomočjo evropskih sred-
stev uredijo prostore za dnevno varstvo 
in začasne namestitve. Tako bodo po 
besedah Silve Košnjek občanom po eni 
strani omogočili, da bodo dlje časa osta-
jali v domačem okolju, obenem pa jim 
zagotovili možnost začasne namestitve, 
s čimer bi jim lahko olajšali tudi prehod v 
institucionalno varstvo.
Podpisa pogodbe se je udeležil tudi 
minister za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki je 
poudaril, bo zdaj stara šola v Gorenji vasi 
dobila povsem novo podobo in vsebino. 
"Če je šola v času Avstro-Ogrske prinesla 
izobrazbo in razvoj, bo Hiša generacij da-
nes prinesla novo poživitev tem krajem, 
ki imajo zelo velik posluh za življenje. 

Kakovost življenja v Poljanski dolini je 
med najvišjimi v Sloveniji." Poudaril je, da 
gre pri tem projektu za sodoben pristop 
k oskrbi starejših, saj danes ne gradijo 
več velikih kapacitet za oskrbo starejših, 
temveč skušajo storitve dolgotrajne 
oskrbe pripeljati bližje domovom tistih, 
ki jih potrebujejo. "Velika večina starejših 
si želi čim dlje ostati doma in s takšnimi 
projekti jim to omogočamo." 
Z 1,4 milijona evrov vredno obnovo 
prostorov stare šole bodo predvidoma do 
konca septembra prihodnje leto v Gorenji 
vasi zagotovili šest mest za dnevno 
varstvo starejših in 16 začasnih namesti-

tev za starejše. Po besedah Mihe Brlana 
gre za zahtevno sanacijo spomeniško 
zaščitenega objekta, pri katerem bodo 
ohranili samo zunanje stene, notranjost 
pa v celoti preuredili v skladu s sodobni-
mi standardi bivanja za starejše. Po 12 
letih razmišljanj, kako poskrbeti za dolgo-
trajno oskrbo starejših v občini, je bil ob 
podpisu pogodbe za Hišo generacij zado-
voljen tudi državni sekretar za nacionalno 
varnost v kabinetu predsednika vlade in 
domačin iz občine Gorenja vas - Poljane 
Žan Mahnič. S tem so namreč simbolno 
zaključili papirni del tega projekta in pre-
šli k njegovi izvedbi, je poudaril.

Začeli urejati Hišo generacij
Potem ko je direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek z direktorjem 
podjetja VG5 Miho Brlanom pretekli teden v Gorenji vasi podpisala pogodbo o izvedbi projekta Hiša generacij, 
se je v tem tednu že začela tudi obnova stare šole. 

Pretekli teden so v Gorenji vasi podpisali pogodbo o izvedbi projekta Hiša generacij. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Mateja Rant

Z rebalansom letošnjega proračuna, ki so ga na zadnji seji 
potrdili občinski svetniki, se prihodki zvišujejo za slabe šti-
ri odstotke. Prihodki so tako po novem za dobrih 388 tisoč 
evrov višji v primerjavi z veljavnim proračunom za letošnje 
leto, odhodki pa so se zvišali za dober milijon evrov, je navedla 
Katarina Dolenc z Občine Gorenja vas - Poljane in pojasnila, da 
je to tudi na račun višjega stanja sredstev na računu ob koncu 
lanskega leta, in sicer za 650 tisoč evrov. Med prihodki so se 
najbolj povišali transferni prihodki iz državnega proračuna, za 
dobrih 265 tisoč evrov. 
Pri odhodkih so z rebalansom največje spremembe nastale 
predvsem pri sredstvih, namenjenih obnovi cest. Za investicij-
sko vzdrževanje cest in preplastitve bodo po novem namenili 

197 tisoč evrov več, za zimsko službo pa je bilo glede na obseg 
stroškov treba zagotoviti dobrih 146 tisoč evrov več, je razložila 
Katarina Dolenc. Za odpravo posledic plazov in drugih naravnih 
nesreč so zagotovili dodatnih 60 tisoč evrov, dodatna sredstva 
bodo na voljo tudi za obnovo nekaterih cest, in sicer za cesto 
Javorjev Dol 50 tisoč evrov, za sofinaciranje obnove ceste 
Trebija–Sovodenj 30 tisoč evrov, za redno vzdrževanje lokalnih 
cest 25 tisoč evrov in za drugo fazo obnove ceste v gospo-
darski coni Todraž 29 tisoč evrov. Dodatnih 66 tisoč evrov so 
zagotovili za dograditev kanalizacije v Poljanah in Gorenji vasi, 
70 tisoč evrov za gasilska domova Gorenja vas in Hotavlje, 40 
tisoč evrov za prizidek Vrtca Agata in 32 tisoč evrov za lastni 
delež obnove fasade kašče in zunanjih vrat Dvorca Visoko. Za 
izvedbo zadnjih prevezav na novi vodovod v okviru projekta 
urejanja porečja Sore so namenili še 35 tisoč evrov. Na novo pa 
so v proračunu predvideli sredstva za projekt Pametni prometni 
sistem Gorenjske, vodovod Kopačnica–Gorenja vas ter ureditev 
kopališča Gorenja vas in rekreacijskega središča Log.

Prihodki nekoliko višji
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Damjana Peternelj, foto: arhiv občine

Janez Kloboves je za to, da na občini 
iščejo prostovoljne šoferje oziroma 
prostoferje, izvedel prav v Podblegaških 
novicah. Ker ima od septembra lani nekaj 
več časa, saj se je upokojil, se je odločil 
pridružiti, saj rad pomaga, če se le da. 
"Najbrž bi se vsak moral vprašati, kaj 
lahko stori za druge, in ne samo nekaj 
pričakovati," pravi. Prav na ta način vidi 
opravljanje prevozov za starejše, ki jih 
je doslej opravil približno deset. "Skoraj 
vedno svojo hvaležnost pokažejo z daril-
cem," prizna. "Od neke gospe sem dobil 

celo tulipane. Tudi če jim povem, da če bi 
vozil za denar, bi bil taksist, ne pomaga." 
Ljudje so izredno veseli, da ima občina 
posluh, da jim na ta način pomaga. "Mar-
sikdo, ki ve, da sem voznik, me sprašuje, 
kakšni so pogoji, da lahko uporabi to sto-
ritev. Meni osebno je to v veliko veselje, 
neki skromen prispevek, da bi nam 'bel 
bel lep'.« Ob vožnjah se spletejo zanimivi 
pogovori in zgodbe o mladosti, službah, 
veselih dogodkih uporabnikov. 
Marjan Dolenc je za storitev izvedel na 
radiu in v časopisih že kar nekaj časa 
pred tem, ko so jo vpeljali v naši občini. 
"Že takrat sem se, glede na to, da se mi je 
bližala upokojitev, nameraval prijaviti." Ko 
so decembra lani kljub koroni uvedli pro-
stovoljne vožnje, so najprej izpeljali zače-

tno uvajanje. Po njem je Marjan Dolenc 
opravil približno dvanajst voženj. "Največ 
do bolnišnic v Ljubljano, na Jesenice in 
Golnik, do nekaj zdravstvenih domov, 
nekaj pa je bilo tudi voženj po drugih 
opravkih. "Opažam, da so uporabniki zelo 
zadovoljni s storitvijo in nekateri kar ne 
verjamejo, da je to na koncu še brezplač-
no." Tudi on pove, da so zelo hvaležni. 
"Dober občutek je, ko pelješ nekoga in 
veš, da si lahko s tem pomagal in polep-
šal dan njemu in sebi. Osebno mi prosto-
ferstvo pomeni, da lahko nekaj svojega 
prostega časa namenim tudi za dobro-
delnost, pokramljam z uporabnikom, ki 
ga vozim, in izvem tudi kaj koristnega in 
zanimivega, saj so starejši polni izkušenj, 
modrosti in dobrih nasvetov."

Predstavljamo prostoferje
Storitev prostovoljnih prevozov za starejše v sklopu projekta Prostofer med šestimi občani opravljata tudi 
Janez Kloboves in Marjan Dolenc, ki sta se zanjo odločila po upokojitvi.

Prostovoljni šofer Marjan Dolenc

Janez Kloboves ob vozilu za prevoze

Mateja Rant

Občinski svetniki Občine Gorenja vas 
- Poljane so na zadnji seji med drugim 
potrdili spremembe in dopolnitve ob-
činskega prostorskega načrta. Bistvene 
spremembe so nastale na podlagi po-
bud občanov, nekaj je bilo tudi razvoj-
nih pobud, ki jih je podprla občina, je 
pojasnila Maja Šinigoj iz podjetja Locus, 
ki je pripravilo spremembe prostorskega 
načrta. V postopku sprejemanja dopol-

njenega odloka so prejeli 164 pobud, od 
tega so jih večino upoštevali, samo 17 
jih ni bilo ustreznih.
Ob javni razgrnitvi osnutka odloka 
občinskega prostorskega načrta poleti 
2019 so občani podali 75 pripomb, pri 
čemer so jih 60 upoštevali v celoti, 13 pa 
so jih zavrnili. Po besedah Maje Šinigoj 
se največji razvoj kaže v Gorenji vasi in 
Poljanah. Z novim prostorskim načrtom 
se je povečala predvsem površina za 
individualno gradnjo za namen bivanja 

pa tudi zelene površine za šport in rekre-
acijo, manjše površine pa so namenjene 
še za razvoj gospodarstva. Opredelje-
na so tudi tri območja, na katerih se 
predvideva razvoj turizma. Po besedah 
župana Milana Čadeža se že kmalu 
obetajo nove spremembe občinskega 
prostorskega načrta, saj ga spreminjajo 
vsakih pet let. "To je naša naloga, želimo 
namreč ostati razvojno naravnani." Že 
septembra naj bi tako začeli zbirati nove 
pobude občanov.

Največ pobud povezanih z individualno gradnjo



iz OOZ Škofja Loka, ki v letošnjem letu 
praznuje 45 let delovanja, za kar so preje-
li posebno priznanje Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije.
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JAVNEGA RAZPISA  
ZA SOFINANCIRANJE IZVENŠOLSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV  

OSNOVNOŠOLCEV V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE V LETU 2021.

Na razpis za dodelitev sredstev se lahko prijavijo: pravne osebe s statusom 
društva, ustanove ali druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje progra-
mov/projektov na razpisanem področju, druge pravne osebe, organizacije, ki iz-
vajajo programe/projekte na razpisanem področju, imajo sedež, izpostavo, enoto 
v Občini Gorenja vas – Poljane ali imajo člane/udeležence iz Občine Gorenja vas 
– Poljane, imajo v program/projekt vključene otroke (od 6 do 15 let) s stalnim bi-
vališčem v Občini Gorenja vas – Poljane, imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov ozi-
roma projektov, dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, programa oz. projekta 
v razpisanem letu nimajo financiranega iz proračuna občine v okviru posebnih ali 
drugih proračunskih postavk ali preko katerega drugega razpisa občine. 

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na 
spletni strani www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave. 

Vlagatelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom Gorenja 
vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 
Gorenja vas, najkasneje 29. junija 2021 oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo 
na pošti kot priporočeno pošiljko.

Lidija Razložnik

OOZ Škofja Loka že vse od leta 1996 
podeljuje priznanja članom, ki v tekočem 
letu praznujejo okrogli jubilej opravljanja 
dejavnosti, in članom, ki nadaljujejo opra-
vljanje dejavnosti oziroma je ta v njihovi 
družini ali podjetju postala že tradicional-
na. Na dvorišču Loškega gradu so letos 
podelili 92 priznanj, od tega 22 našim 
občanom.
Za 45 let tradicije je priznanje preje-
lo Avtoprevozništvo Kržišnik Luka in 
Anton. Gostilna Jager ter Slikopleskar-
stvo Ferlan in Tomaž Ferlan sta prejela 
priznanji za trideset let tradicije; 35 
let svojo dejavnost opravljajo: Orodno 
kovaštvo Bizovičar Franc, Svet kamna in 
montaža kamnoseških del Jeram Janez 
in Lija – prevoz oseb Klemenčič Jakob. 
Pet let manj zaznamujejo Mizarstvo in 
računovodske storitve Demšar Leon, 

Proizvodno servisna družba ESP, Kme-
tijsko transportni servis Gams, Stillas 
– družinski frizer Gaube Nada, Kmetija 
Pustotnik in Slikopleskarstvo Ferlan. 
Dvajset let svojo dejavnost opravljajo 
Strojno ključavničarstvo Jeram Simon, 
Avtomehanika Krmelj Matjaž, Grad-
bena mehanizacija Oblak in Vodenje 
poslovnih knjig Rant Monika. Foto Vito 
– Debelak Viktor, Zaključna gradbena 
dela Demšar Janko, Vzdrževanje strojev 
Dolenc Stanislav, Splošna gradbena dela 
Zitko Dolenec Matej, Steklarski servis 
Guzelj Sebastijan ter Obdelava lesa in 
zelena energija Gričar – Stanonik Janez 
pa v letošnjem letu obeležujejo 10-letni-
co delovanja.
"Prejeto priznanje za jubilante pomeni 
dodatno potrditev njihovega dobrega 
dela in javna zahvala za njihov doprinos 
k ohranjanju podjetništva in obrti na na-
šem območju," je pojasnila Petra Dolenc 

Podelili priznanja svojim članom
Območna obrtno-podjetniška zbornica (OOZ) Škofja Loka je ob jubilejih podelila priznanje tudi 22 občanom 
občine Gorenja vas - Poljane.

Mateja Rant

V knjigi, ki jo je izdalo Turistično društvo 
Stari vrh, avtorica opisuje pevske družine 
in pevce, ki so sodelovali v moškem 
pevskem zboru Javorski pevci, ki letos 
praznuje 65-letnico delovanja.
"Precejšen del knjige je posvečen tudi 
cerkvenemu pevskemu zboru ter orga-
nistom in pevovodjem obeh zborov," je 
razložila Hermina Jelovčan in dodala, da 
je knjiga posvečena predvsem pevcem, ki 
so se v moškem pevskem zboru Javor-
ski pevci zvrstili vse od leta 1956 pa do 
danes, in seveda tudi vsem pevkam in 
pevcem, ki so sodelovali in še sodelujejo 
pri mešanem cerkvenem zboru. Moški 
pevski zbor Javorski pevci bo zapel tudi 
na predstavitvi knjige v četrtek, 24. junija, 
ob 19. uri na dvorišču pod župniščem v 
Javorjah. Predstavila se bosta tudi Meša-
ni cerkveni pevski zbor in Mladinski pev-
ski zbor. "Po skoraj desetih letih pa bo 
ponovno nastopila tudi pevska družina 
Štibelj," je napovedala Hermina Jelovčan.

O pevcih izpod 
Starega vrha
Na predvečer praznika dneva 
državnosti bodo v Javorjah 
pripravili predstavitev knjige 
Pevci izpod Starega vrha avtorice 
Hermine Jelovčan.
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Damjana Peternelj

V letih 1990 in 1991 je takratni politični 
vrh Jugoslavije grozil Sloveniji z uvedbo 
izrednih razmer in razorožitvijo njenih 
obrambnih struktur. Temu se je takratna 
republiška oblast uprla in bolj ali manj 
uspešno ohranila orožje Teritorialne 
obrambe. Tudi v organih za notranje 
zadeve so zavarovali svoje orožje in 
strelivo, tako da so ga preselili na skrite 
lokacije. Na Škofjeloškem so izbrali pet 
lokacij, kamor so v najstrožji tajnosti 
prepeljali orožje s Postaje milice Škofja 
Loka. Izbrali so ljudi, ki so jim najbolj 
zaupali. V svoji hiši sta orožje hranila tudi 
zakonca Koračin iz Gorenje vasi.
Vladimir Koračin, takrat komandir oddel-
ka milice v Žireh, na enem od sestankov 
na postaji milice v Škofji Loki ni prav 
dolgo premišljeval, ko so se odločali, kam 
skriti orožje. "Rok je bil kratek, še najlaže 
izvedljivo se mi je zdelo, da to naredimo 
pri nas doma. Takratni komandir Brane 
Virant se je strinjal," pove. "Datuma, kdaj 
sem orožje prevažal, se ne spomnim, 
ura je bila med polnočjo in tretjo uro 
zjutraj. S postaje v Škofji Loki, kjer smo 
imeli skupno skladišče, sem z dvema 
vožnjama do doma prepeljal pet zabojev. 
Spomnim se, da je bil tovor težak in s 
stoenko sem na grbinah podrsaval po voz-
išču," opiše. "Avto sem vzvratno parkiral v 
garažo in z ženo sva zaboje v temi znosila 
v zgornje nadstropje, zakrila pa z večjo 
količino izolacijskega materiala, saj sva 
takrat ravno urejala podstreho." 
"Pomagala sem brez pomislekov," pritrdi 
Olga. O usodnih posledicah zanju in 
njuno družino, če bi sovražnik odkril tajno 
lokacijo, nista razmišljala. "Ko si mlad, o 
tem sploh ne razmišljaš. Pa sva takrat 
imela dva otroka, stara deset in osem let," 
pove Olga, Vladimir pa zatrdi, da mu je 
bilo najpomembnejše to, da tovor varno 
pripelje domov in shrani. Orožje, polav-
tomatske in avtomatske puške, je bilo 
namenjeno za rezervni sestav takratne 
milice za območje oddelkov Žiri in Gorenja 
vas. "V hiši sva ga imela shranjenega 
nekje pol leta, ko so bili sklicani rezervni 
sestavi nekaj dni pred desetdnevno vojno, 
se je pa orožje razdelilo enotam," pove 
Vladimir. Skrivnost sta skrbno varovala, 

nihče ni vedel zanjo, šele ko so na pobudo 
Policijskega veteranskega društva Sever 
Gorenjska na njuni hiši leta 2015 odkrili 
spominsko ploščo (tretjo na Gorenjskem 
in prvo na Škofjeloškem), so izvedeli tako 
otroci kot sosedje. "Presenečeni so bili, 
kako nama je tedaj to uspelo in da tako 
dolgo nisva nikomur povedala."

Tudi po tridesetih letih bi ravnala enako 
"Tisti dnevi so bili, kot imava v spominu, 
precej drugačni. Ampak ko gledava nazaj, 
bi po tridesetih letih to verjetno še enkrat 
naredila, v tajnosti kot takrat, samo orož-
je bi zdaj teže skrila, ker je v zgornjem 
nadstropju urejeno stanovanje." Menita, 
da smo pred tridesetimi leti Slovenci de-

lovali bistveno drugače in da smo bili bolj 
enotni kot danes, bolj državotvorni, bolj 
zavedni. "Samostojnost nam je pomenila 
več, kot nam pomeni danes. Čeprav je 
situacija zdaj drugačna, veliko je politič-
nega, medsebojnega nesoglasja, imamo 
občutek, da se dela samo za posamezni-
ke, ne pa za državo in ljudstvo. Misliva 
pa, da bi se kljub temu danes vsi odzvali 
enako kot takrat," strneta svoje misli. 
Povesta še, da o dogodku izpred tridese-
tih let ne razmišljata več, le znamenje na 
hiši, na katero sta ponosna, še spominja 
na dejanje, ki sta ga storila kot 30-letnika, 
sedaj pa le še redki sem ter tja na poti 
mimo vprašajo, čemu je plošča namenje-
na in zakaj je bila postavljena.

Zakonca Koračin v hiši skrivoma hranila orožje
Olga in Vladimir Koračin iz Gorenje vasi sta leta 1991 pred desetdnevno vojno za Slovenijo približno pol 
leta skrivoma hranila orožje za oddelka tedanje milice v Gorenji vasi in Žireh ter tako z nesebičnostjo in 
požrtvovalnim pogumom pomembno prispevala k nastajanju in sooblikovanju naše domovine.

Vladimir in Olga Koračin pred domačo hišo v Gorenji vasi, v kateri sta pred tridesetimi 
leti skrivaj hranila orožje za potrebe osamosvojitve države 
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Goran Šušnjar

Lahko rečemo, da Tavčarjeve obletnice, bodisi rojstva, smrti ali 
objave nekaterih ključnih del, niso bile prezrte v Poljanah, ne 
glede na to, ali so za to poskrbeli tovariši iz Ljubljane, Kranja in 
Škofje Loke ali domači kulturni delavci. Po drugi svetovni vojni 
le za leto 1961 ni podatka, da bi ob njegovi okrogli obletnici roj-
stva izvedli vsaj kakšno njegovo delo, če že posebne proslave 
ni bilo. Večkrat so bile obeležene tudi obletnice smrti, nedolgo 
tega smo zaznamovali stoto obletnico začetka izhajanja njego-
ve Visoške kronike. V nadaljevanju bomo pozornost namenili 
nekaterim obletnicam, ki so po pomenu in obsegu še posebej 
izstopale.

V sklopu (državnega/okrajnega) praznovanja stote obletni-
ce Tavčarjevega rojstva, je dne 26. avgusta 1951 v Poljanah 
potekalo več dogodkov: proslava se je začela na pisateljevem 
domu, nadaljevala na Visokem in končala v Poljanah z uprizo-
ritvijo Cvetja v jeseni. Proslave so se udeležile takrat pomemb-
ne osebe slovenskega političnega in kulturnega življenja, med 
njimi Josip Vidmar (pokrovitelj proslave), Boris Ziherl, Igor 
Tavčar, Anton Kržišnik. Slavnostni govornik pred Kosmovo 
domačijo je bil France Bevk, na Visokem pa Boris Ziherl. Igro 
Cvetje v jeseni si je v dveh dneh ogledalo na prostem okrog 
2400 oseb.
Leta 1963 so poljanski gledališki ustvarjalci s Cvetjem v jeseni 
sodelovali pri izvedbi prvega Loškega poletnega festivala, ki 
je bil zasnovan okrog Tavčarja in njegovih del. Podobno so 
čez deset let z uprizoritvijo Torkarjevega Ravbarskega cesarja, 
napisanega na podlagi Tavčarjevih pripovedk, navdušili ob 
praznovanju tisočletnice Škofje Loke in petdesete obletnice 
Tavčarjeve smrti.
Nov mejnik glede Tavčarjevih obletnic je bil postavljen leta 
1981, ko je novi upravni odbor KUD dr. Ivan Tavčar Poljane v 
sodelovanju s Turističnim društvom oblikoval bogat program 
Tavčarjevih dni, ki je obsegal: nastop Anice Berčič z mono-
dramo Šarovčeva sliva, literarni večer na podlagi odlomkov 
Tavčarjevih del ter gostovanje Šentjakobskega gledališča s 
predstavo Hudič in angel, Torkarjevo dramatizacijo nekaterih 
prizorov iz Visoške kronike. Ob tej priložnosti je izšla posebna 
številka lokalnega glasila Vaščan, posvečena Ivanu Tavčarju. 
Leto 1991 je prineslo enega izmed vrhuncev poljanskega 
gledališča, uprizoritev Cvetja v jeseni v režiji Mirana Hercoga. 
Številne uprizoritve v Poljanah in na gostovanjih po Sloveniji so 
predstavo naredile za simbol Poljanske doline in kulturnemu 
društvu prinesle nekaj priznanj. Čez deset let je bil oblikovan 

zelo bogat program prireditev ob 150. obletnici, ki je obsegal 
likovne delavnice, pohode, športne prireditve, fotografsko raz-
stavo, dramske prizore; sodelovala so različna društva z obmo-
čja občine in OŠ Poljane, dogodki so bili v večji meri posredno 
povezani s samim Tavčarjem in njegovim delom.
Vsebinsko bolj povezan s Tavčarjem je Tavčarjev kulturni teden 
iz leta 2011: začel se je z zanimivo okroglo mizo o Tavčarju, na 
kateri so različne vidike njegovega življenja in dela obravnavali 
Igor Grdina, Matjaž Kmecl, Lojze Ude, Viktor Žakelj in Miha 
Naglič. Program se je v naslednjih dneh nadaljeval z uprizori-
tvami treh gledaliških iger, fotografsko razstavo in spremljeval-
nimi dogodki na OŠ Poljane. Vrhunec vseh dosedanjih proslav 
je zagotovo Tavčarjeva poljanska retrospektiva iz leta 2013 v 
organizaciji Andreja Šubica, na kateri so predstavljena vsa do 
takrat v Poljanah uprizorjena Tavčarjeva dela: Šarucova sliva, 
Holekova Nežika, Cvetje v jeseni in Ravbarski cesar. 
Skozi čas nekatere osebe izginevajo iz spomina skupnosti, 
dogodki dobivajo drugačno pomembnost. Tudi doživljanje lika 
in stvaritev Ivana Tavčarja se z leti spreminja, vendar pisatelj še 
naprej ostaja izziv tako tistim, ki ga občudujejo, kakor tistim, ki 
so do njega kritični. Zato si v KD dr. Ivan Tavčar Poljane priza-
devamo, da bi tudi letošnje Tavčarjevo leto vsem nam prineslo 
nove, zanimive vsebine.

Tavčarjeve obletnice v Poljanah
Obletnice so priložnost za obuditev spomina na človeka in njegove dosežke, na dogodke, ki smo jih sami (ali 
celo širša skupnost!) zaznali kot vredne; obletnice so priložnost za novo ovrednotenje obstoječe izkušnje in 
ne nazadnje tudi za iskanje navdiha za prihodnje ravnanje ali ustvarjanje.

Skozi čas nekatere osebe izginevajo iz spomina 
skupnosti, dogodki dobivajo drugačno 
pomembnost. Tudi doživljanje lika in stvaritev 
Ivana Tavčarja se z leti spreminja, vendar 
pisatelj še naprej ostaja izziv tako tistim, ki ga 
občudujejo, kakor tistim, ki so do njega kritični.
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Dve leti pozneje je Jurijeva ocena Tavčarja nekoliko drugačna: 
"Zvon razun 'bajk' in Tavčarjevih del, zdi se mi zadni čas malo 
dolgočasen – vendar ne veš kako ga otroško težko pričakujem 
vsaki mesec. Kako gre Tavčarju? Pisal si mi da je bolan. Če 
občuješ z njim izroči mu moj serčni pozdrav in reci mu da mi 
njegovi spisi neizrečeno dopadajo!" Bratranec Ivan Šubic pa 
Jurija redno seznanja s tem, kaj se dogaja doma in o skupnih 
znancih. Tako poroča tudi, kako je s Tavčarjem po vrnitvi z Du-
naja in začetkom njegove samostojne odvetniške prakse: "(Dr. 
Tavčar) … Te dni dela tudi advokaturski izpit v Trstu in potem 
se naseli kot samostojen advokat. Kancelijo in drugo ima že 
pripravljeno. … Tavčar je te dni odprl svojo advokatno kancelijo. 
… Dr. Tavčar je velik gospod, mestni odbornik etc. in zato ne pri-
demo kaj skup. … Tavčar se bode baje 23. maja /oženil/. … Na 
ženitvanji Tavčarjevim je bil od bližnjih znancev samo Hafner. 
Iz Poljan brat Tavčarjev in Vidmar. Ti ne znaš, koliko so delali 
reklame in kriča poprej – Kosmov doktor!"
Po Tavčarjevi poroki leta 1887 s Franjo Košenini, Jurij na 
začetku novembra istega leta v pismu češkemu prijatelju 
slikarju Hynaisu, napove skorajšnje portretiranje te "zelo zale 
žene". Slika, ki je danes del zbirke Narodne galerije, je datirana 
v leto 1887, kar pomeni, da je Jurij portret delal zelo intenzivno. 
Potem se je po obisku brata v Kaiserslauternu vrnil v Pariz. Na-
slednje leto je spet v Ljubljani. Ker se je Jurij kot bolj družabna 
oseba v primerjavi z Janezom ob obiskih Ljubljane redno družil 
z lokalno umetniško srenjo, je precej verjetno, da se je še kdaj 
vmes srečal tudi s Tavčarjem. Njemu je podaril tudi osnutek 
ilustracije slovenske narodne pesmi En starček živi. Lik starčka 
iz pesmi, ki jo je menda Jurij Šubic rad zapel kavarniškim prija-
teljem, je kot fragment upodobil Tavčar v svojem satiričnem ro-
manu 4000. Na banketu, prirejenem v gostilni Na Vidmu, po že 
omenjenem odprtju spominske plošče bratom Šubic v poljanski 
cerkvi, je "prvo napitnico … govoril gosp. dr. Ivan Tavčar kot 
sorojak in prijatelj obeh bratov ter nazdravil rodbini Šubičevi".
Tavčar se je z Ivanom Franketom seznanil v Kranju, ko je bil 
Tavčar tam pripravnik pri odvetniku dr. Janezu Mencingerju, 
Franke pa risarski učitelj na gimnaziji. Oba sta bila člana lite-
rarno-zabavnega kluba v Kranju. Ivan Franke je bil vsestranski 
človek: poleg slikanja in poučevanja risanja je v Kranju v tam-
kajšnji čitalnici vodil tečaj dramske igre za amaterske igralce, 
bil je tudi konservator centralne komisije (restavrator takratne 
vseavstrijske institucije), pisal je članke, v katerih je obravnaval 
"estetična načela pri obleki in stanovanji". Ne nazadnje je bil 
vrhunski strokovnjak za ribištvo, kar ga je dodatno povezovalo 
z ribičem Tavčarjem. Tavčar ga v opisu ribarjenja na Poljan-

skem omenja takole: "Največja strast pa je ribarjenje, ki se je 
poprijela starih in mladih v tolikej meri, da bi sam mojster vseh 
rib, cesarski svetnik Franke, komaj še zasačil kakšnega sulca 
ali kako postrv v vsej Poljanščici tjagori do Žirov, ali pa v njenih 
dotokih in dotoških tolmunih prav do Blegaševega podnož-
ja." Franke pa je dobro seznanjen, kako je Tavčar v Poljanski 
Sori skrbel za ohranitev postrvi: "Za naselitev v svojem okraju 
Poljanske Sore se je dr. Tavčar mnogo prizadeval. Od l. 1897. 
do 1903. so vložili po glavni strugi in po grapah rdečih mladic 
23.000, šarenih 10.000, šarenih letnic 1697 in 66 dveletnih, 
rdečih letnic 75. Polagoma so prenehale. Šarene so ostale de-
loma pod nasajeno progo ribarskega okraja Loka. Pred kratkim 
mi je pravil dr. Tavčar sam, da so našli sedaj šarene daleč gori 
nad nasajeno progo." Zaradi tega je razumljivo, da "nihče ni 
smel loviti rib, kajti ribolov v Sori od izvira pa skoraj do Loke je 
pripadal visoškemu gospodu. Če so Tavčarjevi domači, biriči ali 
od Tavčarja posebej najeti čuvaji ujeli kakšnega pobalina, so ga 
krepko obdelali – vzgojno".
Tudi Tavčar je bil povezan z družino Terpinc s Fužinskega 
gradu. Njegove vezi niso bile poslovne, kot so bile npr. vezi 
Ivana Franketa in Janeza Šubica, ampak bolj čustvene: mladi 
Ivan Tavčar se je v svojih gimnazijskih letih zagledal v Emilijo 
Garz, hčer industrialca Fideliusa Terpinca. Očetu to dvorjenje ni 
bilo všeč in je menda pripomogel, da je Tavčar moral zapustiti 
ljubljansko gimnazijo in šolanje nadaljevati v Novem mestu. 
Sta bili pa neuresničena ljubezen in njegova Fužinska zgodba 
spodbuda za ustvarjanje nekaterih ženskih likov v Tavčarjevih 
pripovedih. (Se nadaljuje)

Poljansko mreženje

EN STARČEK JE ŽIVEL
En starček je živel tam v vinskih gorah,
tam doli na lepem Dolenjskem.
Prav pridno je držal kozarček v rokah,
zahajal k prijateljem pevskim.
Ko ura pa pride, ločitve je čas,
on vzame kozarček in reče na glas:
Oče nebeški, glej, še en kozarček zdej,
potlej bom hvalo ti vekomaj pel!

Ivan Tavčar
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"O enem najboljših in med 
bralci najbolj priljubljenih slo-
venskih pisateljev Ivanu Tav-
čarju je bilo doslej napisano 
veliko strokovnega gradiva. 
Biografskega romana, ki bi 
ga prikazoval v vsej njegovi 
veličini in tudi slabostih, pa 
slovenska književnost še ni 
imela," so poudarili ob knjigi 
Visoški gospod in dodali, da 
se je tega nehvaležnega dela 
lotil pisatelj Ivan Sivec, ki je 
"na prikupen in razumljiv na-
čin opisal celotno Tavčarjevo 
življenje in delo". Spremno be-
sedo je napisal Miha Naglič, 
ki je med drugim zapisal, "da 
sta se tako srečala in začutila 
dva Ivana, ki sta si nenavadno 
blizu, oba pa sta izgorevala 
oziroma izgorevata za svoje 
bralce". Roman Visoški go-
spod je izšel ob letošnji 170. 
obletnici Tavčarjevega rojstva 
in ob skorajšnji stoletnici 
njegove smrti leta 2023. 
Roman je podnaslovljen z zgo-
vornim in obenem vznemirlji-
vim podnaslovom: Vse ljubezni 
pisatelja Ivana Tavčarja. Sivec 
namreč navaja tudi številne 
anekdote iz pisateljevega 
ljubezenskega življenja. »Iz 
starih zapiskov sem razbral, da 
je imel v Kranju, kjer je deloval 
kot odvetniški pripravnik, kar 

štiri ljubice." Ljubezen je bila 
po Sivčevih besedah ves čas 
zlata nit, ki ga je spremljala in 
ga dvigovala nad tisto, kar je 
človeško. Roman sicer obsega 
deset poglavij, v katerih je 
prikazano Tavčarjevo otro-
štvo v Poljanah, prva velika 
ljubljanska ljubezen, šolanje 
na Dunaju, živahna odvetniška 
in ljubezenska pot v Kranju, 
srečanje in poroka z bogato 
Franjo Košenini, lov in ribolov v 
škofjeloškem pogorju, življenje 
in ustvarjanje na posestvu in 
v Dvorcu Visoko, desetletno 
ljubljansko županovanje ter 

nazorni utrinki o nastanku 
dveh največjih Tavčarjevih 
dragotin – Cvetja v jeseni in 
Visoške kronike. "Gre za prvi 
biografski roman o našem 
velikem vsestranskem ustvar-
jalcu ter izjemnem kulturnem 
in političnem delavcu. Celoten 
roman sloni na vseh doslej do-
segljivih pisnih in ustnih virih 
o Tavčarju, podkrepljen pa je z 
bogatim slikovnim gradivom, 
med drugim tudi z izvirnimi 
portreti Jurija Šubica, ki jih je 
za javno obravnavo prvič odo-
brila Narodna galerija Slove-
nije." Sivec je ob tem pojasnil, 
da je za potrebe pisanja knjige 
obiskal številne muzeje in 
knjižnice ter znova prebral vso 
Tavčarjevo literaturo. "Obiskal 
sem tudi več strokovnjakov in 
literarnih zgodovinarjev, malce 
pa je k nastanku knjige prispe-
vala še moja domišljija, a vse v 
okviru resnice." Kot je spomnil, 
je bil Tavčar izredno zaveden 
Slovenec in narodni buditelj. 
"Danes mislimo, da nam je vse 
dano in da lahko živimo v miru, 
a če ne bi bilo takih ljudi, ne 
bi več govorili slovensko.« V 
knjigi tako med drugim opisuje 

številne impresivne dogodke, 
s katerimi sta se izkazala tako 
Ivan Tavčar kot njegova žena 
Franja. Med drugim je omenil 
pomoč vojakom, ki so se po 
koncu prve svetovne vojne 
prek ljubljanske železniške 
postaje vračali domov. "Žen-
ske so pod vodstvom Franje 
Tavčar mesec dni skupaj pekle 
kruh, tako da je poslednji vojak 
iz Ljubljane odšel s štruco 
kruha." 
S predstavitvijo knjige so se 
tako obiskovalci Dvorca Viso-
ko tistega dne v duhu vrnili v 
Tavčarjev čas. "Tudi po 150 
letih še vedno pripoveduje 
zelo živo, živahno, kot da se 
dogaja okrog nas. Prepričan 
sem, da njegov duh še živi 
tu in zre na nas," je poudaril 
Sivec in dodal: "Kadarkoli pri-
dem v Poljansko dolino, imam 
enak občutek – kot da Tavčar 
še vedno hodi z nami in nam 
razlaga to pokrajino." Poudaril 
je še, da Tavčarja kot odlične-
ga pisatelja poznajo in cenijo 
tudi po svetu, zato je priznal, 
da je bilo njegovo bogato in 
razgibano življenje izredno 
težko strniti v eni knjigi. 

Knjiga, posvečena visoškemu gospodu
Pisatelj Ivan Sivec je v maju v Dvorcu Visoko predstavil biografski roman Visoški gospod, v katerem je strnil 
življenje in delo Ivana Tavčarja od rojstva do smrti oziroma tragične sklenitve njegovega rodu.

Predstavitev knjige Visoški gospod pred Tavčarjevim dvorcem na Visokem FOTO: GORAZD 
KAVČIČ
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Lidija Razložnik

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
se je mladima prevzemnikoma kmetije 
Tilki in Alojzu Bogataju želja po sirarstvu 
na domači kmetiji končno uresničila. 
Nastali so prvi hlebi sira Tilna, katerega 
izdelava se ohranja še danes in je med 
potrošniki zelo priljubljen. Prvi siri so 
nastali doma v manjših loncih. Delovni 
dopust na eni izmed slovenskih pašnih 
planin je prinesel kar nekaj novih znanj 
in izkušenj. Ko se je ustanovilo društvo 
malih sirarjev, so bili tečaji organizirani 
tudi v tujini, in sicer v sirarsko razvitih 
državah Avstriji, Nemčiji in Franciji. 
"Obisk tovrstnih tečajev je bil smiseln, če 
si imel že nekaj predznanja," pojasni Tilka 
Bogataj in poudari, da je takrat precejšno 
težavo predstavljala oprema za male 
sirarje, saj še ni bilo proizvajalcev.
Kmetujejo na 32 hektarjih ter redijo 45 
krav molznic, ki dnevno dajo 850 litrov 
mleka. Približno šeststo litrov mleka 
odkupijo od kmetije Kos na Muravah, od 
koder se je priženila mama Tilka. Z bli-
žnje kmetije pa vsak drugi dan odkupijo 
še kozje mleko. Delo v sirarni se začne 
že v zgodnjih jutranjih urah. Zaposlena 
delavka začne že pred drugo uro zjutraj, 
drugi se ji pridružijo nekaj ur kasneje, 
med četrto in peto uro. "Delavnik je 
raznolik, le sir in domačo skuto izdeluje-
mo vsak dan." Poleg sirarne in pridelave 
številnih mlečnih izdelkov je tu še kmetija 
z živalmi, za katere je treba skrbeti. Tako 
pride prav vsak par rok. "V delo je vpeta 
vsa družina. Delo imamo do neke mere 
razdeljeno, smo pa vsi bolj ali manj vešči 
vseh opravil, tako da se za čas dopusta 
ali bolezni brez težav nadomeščamo." 
Kmetija nudi delo še trem polno zaposle-
nim. "Z veseljem do dela in živali naš dan 
kljub obilici dela mine, kot bi mignil."
Na kmetiji izdelujejo izdelke iz kravjega 
mleka senene prireje in kozjega mleka. 
"Krave krmimo zgolj s seneno krmo, ki 
jo s pomočjo toplega zraka v sušilnici 
dosušimo in jo tam hranimo vse leto." 
Pri predelavi mleka v mlečne izdelke je 
kakovost mleka bistvenega pomena. 
"Leta 2018 smo krave začeli hranili zgolj 
s seneno krmo in s tem pridobili certifi-
kat senenega mleka – 'Heumilch'." Gre 

za mednarodni certifikat za zajamčeno 
tradicionalno posebnost, s katero je dolo-
čena prehrana živali – ne sme vsebovati 
silaže in gensko spremenjenih organiz-
mov. "Avstrijci temu pravijo korak nazaj 
v prihodnost. Za nas pa je takšno mleko 
zelo kakovostna surovina za pridelavo 
sira. V mleku senene prireje je prisotnih 
kar 20-krat manj bakterij klostridij kot v 
silažnem mleku. To je odlična osnova za 
izdelavo sira, saj se trdi siri, narejeni iz 
surovega senenega mleka, ne napihujejo. 
Seveda pa brez občutka in dobre roke 
sirarja ne gre," še poudari Tilka Bogataj.
Kupcem je na voljo več kot dvanajst 
različnih sadnih jogurtov iz kravjega 
mleka, kislo mleko, sladka in kisla sme-
tana, domača skuta, albuminska skuta, 
maslo, pinjenec, sirotka, različni sezonski 
namazi ter več kot sedem različnih sirov. 

Ljubitelji kozjega mleka izbirajo med na-
vadnim tekočim kozjim jogurtom, skuto, 
albuminsko skuto, sirotko, mladim sirom 
ter tremi različnimi siri. Izdelke prodajajo 
izključno na slovenskem trgu, in sicer na 
šestih tržnicah po Sloveniji: v Škofji Loki, 
Kranju, Domžalah, BTC-ju, Trbovljah in 
Zagorju ter v domači trgovini. Prav tako 
je izdelke mogoče dobiti v trgovinah KGZ 
Škofja Loka in Mercatorju.
Bogatajevi so si enotni, da se želja po 
uživanju zdrave in kakovostne domače 
hrane vedno bolj vrača v navade ljudi. 
Predvsem stranke raje kupijo žemljo od 
peka, ki jo je spekel, ribo od ribiča, ki jo je 
ujel, in sir od sirarja, ki ga je pridelal. "Na-
rava nam daje, kar ji vračamo. Stremimo 
k čim bolj naravni pridelavi in predelavi 
mleka in cenimo to, da nas z vračanjem k 
nam cenite tudi vi!"

Seneno mleko odlična sestavina za pridelavo sirov
Sirarska zgodba kmetije Pr' Leskovc v Gorenji vasi se je začela pisati pred skoraj tridesetimi leti. Idejo o 
predelavi mleka je gojila že generacija starih staršev, ki so bili v tridesetih letih prejšnjega stoletja eni izmed 
prvih ustanoviteljev mlekarske zadruge Blegoš na Hotavljah.

Izdelke Sirarne Bogataj, pridelane iz senenega kravjega mleka, je možno kupiti na 
šestih tržnicah po Sloveniji. FOTO: ARHIV SIRARNE BOGATAJ
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Nina Dolenc

Od začetka maja je pod nadstreškom 
vhoda v šolo ob kipu Ivana Tavčarja nova 
tabla, na kateri so zapisani najpomemb-
nejši mejniki v zgodovini šolske stavbe. 
Z nje je razvidno, da so šolo zgradili leta 
1971, športno igrišče uredili leta 1984, 
prizidek šole in vrtca dodali leta 1999, 
zadnja velika pridobitev – športna dvora-
na in ureditev okolice – pa se je zgodila 
leta 2019. Letnice so zapisane na risbi, ki 
prikazuje zapis zvokov murnovega ogla-
šanja, ki jo je ustvaril Ivan Regen, biolog, 
rojen v Lajšah, vasici nad šolo. Tablo je 
ob 50-letnici šolske stavbe izdelal Studio 
Grad iz Škofje Loke.

Z rolerji in pešbusom
Mesec maj je končno prinesel malo 
sončnega vremena, zato ga je bilo treba 
hitro izkoristiti in v okviru športne vzgoje 
izvesti rolanje. Šola je kupila ducat novih 
rolerjev in zaščitne opreme, tako da so 
lahko zagotovili opremo vsem učencem. 
Prvo- in drugošolci so tako usvojili ogro-
mno novih veščin na osmih koleščkih 
in izpolnili eno izmed nalog v športnem 
programu Zlati sonček.
V skladu z epidemiološkimi razmerami 
sta hoja in kolesarjenje prepoznana kot 
najboljši način prihajanja v šolo. Zato 
je priporočljivo, da starši omogočijo 
otrokom, da lahko gredo v šolo peš ali s 
kolesom. To podpira tudi projekt Pešbus, 
ki je ponovno zaživel od 24. do 28. maja 
in so učenci lahko v skupinah s sprem-
stvom odraslih prišli v šolo.

Tekmovanja iz različnih znanj
Zvrstila so se nekatera tekmovanja 
iz znanja. Na šolskem tekmovanju iz 
prostorske predstavljivosti Matemček 
je tekmovalo 18 učencev od šestega 
do devetega razreda; 15 jih je osvojilo 
bronasto priznanje, šest se jih je uvrstilo 
na državno tekmovanje. Tjaša Demšar je 
osvojila srebrno priznanje.
Izvedeno je bilo tudi tekmovanje iz razve-
drilne matematike. Štirje učenci so prejeli 
bronasto priznanje, Tjaša Demšar pa je 
na državnem tekmovanju prejela zlato 
priznanje.
Najbolj množično je bilo tekmovanje iz 
matematike, saj je na šolskem sodelova-
lo kar 241 učencev od prvega do deve-
tega razreda; 86 jih je osvojilo bronasto 
priznanje, štirje pa srebrno: Nace Božnar, 
Anja Gantar, Neža Šturm in Tjaša Dem-

šar. Tekmovanja iz znanja biologije za 
Proteusova priznanja se je udeležilo 15 
učencev iz osmega in devetega razreda. 
Glavna tema so bile glive. Bronasto Pro-
teusovo priznanje so prejeli: Urban Slabe, 
Mark Bevk in David Jeraša iz osmega 
razreda, iz devetega razreda pa Veronika 
Kavčič in Lucija Peternelj. Tudi na tem 
tekmovanju je bila najuspešnejša Tjaša 
Demšar, ki je osvojila srebrno Proteusovo 
priznanje. Tekmovanja iz znanja kemije 
za Preglova priznanja se je udeležilo 13 
učencev iz osmega in devetega razreda. 
Bronasto Preglovo priznanje so prejeli: 
David Jeraša in Tjaša Demšar iz osmega 
razreda ter Kristina Ferlan iz devetega 
razreda. David Jeraša se je uvrstil na dr-
žavno tekmovanje, na katerem je dosegel 
sto odstotkov in z najboljšim rezultatom 
v državi osvojil zlato Preglovo priznanje. 
Tekmovanja so se zaključila, nekaj rezul-
tatov pa do časa pisanja tega prispevka 
še ni bilo znanih. Po doseženih rezultatih 
lahko sklepamo, da nekateri učenci s 
svojimi sposobnostmi in delom lahko 
posegajo po najvišjih priznanjih.

Pandemija se umirja, pouk se končuje
Učenci tretje triade bodo lahko dokazali 
svoj prispevek k umirjanju epidemije s 
samotestiranjem. K temu so pristopili 
prostovoljno. V šoli so dobili vse potreb-
no in ob nedeljah zvečer opravili test po 
navodilih na videoposnetku. Naj bodo 
rezultati testiranja na koronavirus vedno 
negativni, ljudje pa kljub težavam in 
obveznostim pozitivni.

Nam se rola – od veselja in obveznosti
Na OŠ Ivana Tavčarja poskušajo v času ukrepov zaradi pandemije delovati čim bolj normalno. Pouk poteka 
po učnih načrtih, zaključujejo ocenjevanja, devetošolci se počasi poslavljajo, tekmovanja se končujejo …

Nova tabla z glavnimi mejniki v zgodovini šolske stavbe. FOTO: BOJANA MIHALIČ 
STRŽINAR

Učenci uživajo z novimi rolerji FOTO: ARHIV ŠOLE
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Bernarda Pintar

Čeprav sta maj in junij letos za učence 
razumljivo po eni strani bolj stresna kot 
prejšnja leta, pa so se odprle tudi prilo-
žnosti za pouk in dejavnosti izven šole, 
ekskurzije in šolo v naravi. Vse je bilo 
sicer drugače kot prejšnja leta, vendar 
smo vsi veseli obetov za prijetne in brez-
skrbne počitnice.

Bralna značka
Tudi zaključek letošnjega branja knjig za 
bralno značko je bil prilagojen. Učenke in 
učenci so pridno prebirali knjige, nekateri 
še več kot sicer. V času šolanja na daljavo 
so lahko naročili knjige, ki so jih počakale 
kar ob vhodu v šolo. Ko smo se vrnili k pou-
ku, so otroci knjižnico obiskovali po urniku, 
tako da je bil v njej vsako uro drug oddelek. 
Niso smeli brskati med knjigami na poli-
cah, ampak so jih čakale razstavljene na 
mizah. Presenetljivo je bila izposoja večja 
kot v "običajnih" časih. Le zaključek ni bil 
običajen, saj v šolo nismo mogli povabiti 
avtorja, ki bi mladim bralcem na zanimiv 
način predstavil svoje ustvarjanje in jih za 
branje še bolj navdušil. Rešitev smo našli v 
srečanju na Zoomu, ki sicer ni primerljivo 
s srečanjem v živo, a so se šestošolci in 
sedmošolci kljub temu nasmejali prigo-
dam Primoža Suhodolčana, devetošolci 
pa so slišali marsikatero modrost Petra 
Svetine. Mlajši učenci so bralno značko 
zaključili kar s šolsko knjižničarko, ki jim 
je predstavila novosti na knjižnih policah 
in prebrala zgodbico o zanimivih živalskih 
izkušnjah z zobozdravniki. Na koncu so se 
še sami preizkusili kot avtorji ilustracij po 
svojih domislicah z živalmi. Sklenili so z 
mislijo in željo, da knjiga in branje ostaneta 
z nami tudi po zaključku bralne značke.

Šola v naravi za osmošolce
Pet dni skupaj zunaj šole v Bohinju 
in okolici je osmošolce navdušilo, saj 
so tovrstne dogodivščine že pošteno 
pogrešali. Hoja, spoznavanje narave, 
predvsem pa veliko športa – vse to jim 

bo ostalo v lepem spominu. Vozili so se s 
kanuji, kolesarili, streljali z lokom, plezali, 
igrali nogomet in namizni tenis. Pozabili 
niso niti na orientacijo, izvedeli so tudi 
za številne možnosti in načine, kako se 
znajti in preživeti v divjini. Svoje zapise 
o posameznih dnevih je na šolski spletni 
strani z nami delila Tadeja Osredkar, ki 
je na koncu zapisala: "Meni in mislim, da 
tudi ostalim, je bilo reees dobro, pa tudi 
veliko smo se naučili."

Še zadnja ekskurzija devetošolcev
Šola v naravi na Rogli je bila odpovedana, 
a tik pred koncem šolanja v OŠ Poljane 
so najstarejši le dočakali nekaj sprošče-
nega druženja zunaj šolskih prostorov. 
Podali so se na severno Primorsko. V 
Kobariškem muzeju so obnovili svoje 
znanje o poteku, grozotah in pomenu 
prve svetovne vojne, v soteski v Dolenjih 
Novakih pa so se povzpeli do Partizanske 

bolnice Franja in se prepričali, da je to 
enkraten spomenik človečnosti, tovari-
štva in solidarnosti iz druge svetovne 
vojne. Vožnje je bilo kar precej, vendar je 
bilo seveda tudi v avtobusu zanimivo in 
zabavno. In kljub težkim zgodovinskim 
temam je bil dan lep, prijeten in poučen.

Uspešni devetošolki
Učenka Lejla Vita Rihtaršič je s svojim 
delom Plakat miru na nacionalnem delu 
mednarodnega likovnega natečaja Plakat 
miru prejela priznanje guvernerja Zveze 
Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija.
Decembra 2021 bo v Združenih arabskih 
emiratih potekala 18. Mednarodna junior-
ska naravoslovna olimpijada. V širši izbor 
kandidatov za člane ekipe se je uvrstila 
tudi naša učenka Barbara Kržišnik iz 9. 
b, ki je dosegla prvo mesto na državnem 
tekmovanju iz znanja kemije za Preglovo 
priznanje.

Končno bolj 
sproščeno
Prav res – končno! Izboljšanje 
epidemioloških razmer in 
sproščanje ukrepov sta prinesla 
več sproščenosti tudi v šolski 
vsakdan. 

Osmošolci so se udeležili šole v naravi v Bohinju.

Devetošolci so na zadnji ekskurziji obiskali tudi Partizansko bolnico Franja.
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Lucija Klemenčič,  
Občina Gorenja vas - Poljane

Šolsko leto, ki je bilo zaradi epidemije co-
vida-19 za osnovnošolce zelo zahtevno, 
saj je pouk večinoma potekal na daljavo 
po spletu, se bliža koncu. Ob tej prilo-
žnosti  se je župan Milan Čadež srečal z 
devetošolci obeh osnovnih šol v občini.
Tradicionalnega županovega izleta z naju-
spešnejšimi devetošolkami in devetošolci 
kot nagrada za trud in uspeh v osnovni 
šoli v skladu z ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužb s covidom-19 letos ni bilo 
mogoče izpeljati. Zato je župan obiskal 
devetošolce na njihovih šolah. Najuspe-
šnejši učenci v šolskem letu 2020/2021, 
ki jim je župan podelil knjižne nagrade, so 
z OŠ Poljane Jakob Pisk, David Omejc, To-
bija Štalec, Gašper Čadež, Lena Pintar, Iza 
Benedičič, Nika Jurčič, Barbara Kržišnik 
in Tinkara Tušek, z OŠ Ivana Tavčarja pa 
Tinkara Pišljar, Eva Cegnar, Kristina Ferlan 

in Lucija Peternelj. Četudi se letošnje šol-
sko leto zaključuje drugače kot prejšnja, 
je župan vsem zaželel uspešno nadaljnje 

šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, 
da so iz Poljanske doline in da govorijo 
najlepše narečje.

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce

Županovi nagrajenci z OŠ Ivana Tavčarja FOTO: VITO DEBELJAK

Jožica Maček, vzgojiteljica

Otroci iz skupine Čebele so na začetku 
šolskega leta dobili nalogo, da sodelujejo 
v projektu Semena in vrtovi in šolska 
vrtilnica.
Jeseni smo od doma prinašali različne 
plodove: buče, sončnice, koruzo ... Iz plo-
dov smo pobrali semena ter jih posušili 
in shranili. Pozimi smo iz sončničnih se-
men naredili pogačo za ptičke. Spomladi 
smo s pomočjo hišnika na sončnem 
pobočju nad vrtcem uredili visoko gredo. 
Najprej smo v igralnici naredili načrt, kaj 
bomo nanjo posejali in posadili. Gredo 
smo razdelili po barvah na šest gredic: 
rdečo, oranžno, rumeno, zeleno, modro 

in vijolično. Poimenovali smo jo mavrič-
ni vrt. Na rdečo gredico smo posejali 
rdečo redkvico ter posadili paradižnik in 
sadiko jagode. Na oranžno gredo smo 
posejali korenje in posadili sadike buč in 
melono. Na rumeno gredico smo posejali 
fižol z rumenimi stroki in posadili sadike 
sončnic. Na zeleno gredo smo posejali 
grah, zelen fižol, zeleno solato in rukolo 
ter posadili kumare. Na modro gredo smo 
posadili sadike boreča. Idejo za to posa-
ditev sta nam dala Hanina starša, ki sta 
vrtnarja. Priskrbela sta nam tudi sadike. 
Na vijolično gredo smo posadili sadike 
vijolične koruze, rdeče pese in čebule. 
Semena fižola in rukole ter sadike jagod, 

paradižnika in melone so otroci prinesli 
od doma. Sončnice, buče, kumare in vijo-
lično koruzo pa smo iz semen, ki smo jih 
pripravili jeseni, vzgojili kar sami. V maju 
smo začeli pobirati prve pridelke rdeče 
redkvice in jih pojedli kar sveže.
Skozi ta projekt so otroci spoznavali po-
stopek pridelave zelenjave od semena do 
ploda. Še več, spoznavali so, da semen ni 
treba kupiti v trgovini, ampak jih pridobi-
mo iz plodov. V nadaljevanju bomo za vrt 
skrbeli sami. Z njega bomo pridno pobira-
li plodove, ki jih bomo pridelali sami – to 
pomeni, da bomo delno samooskrbni 
in bomo obenem uživali zdravo lokalno 
pridelano hrano.

Mavrični vrt
Vrtec Agata Poljane že vrsto 
sodeluje v programu Ekovrtec, 
ki je mednarodno uveljavljen 
program celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja, 
namenjen spodbujanju in večanju 
ozaveščenosti o trajnostnem 
razvoju med otroki skozi njihov 
vzgojni program ter skozi aktivno 
udejstvovanje.

Mavrični vrt
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Jure Ferlan

Letos so se zaradi ugodnih razmer v naravi spet močno na-
množili polži različnih vrst. Med tiste, ki napadajo povrtnine, 
spadajo predvsem rdeči polži.
V naših krajih poznamo dve vrsti: španskega in portugalskega 
lazarja. Španski lazar (latinsko Arion vulgaris) je umeščen med 

sto najagresivnejših invazivnih vrst na evropskem seznamu 
tujerodnih in invazivnih vrst DAISIE (Delivering Alien Invasice 
Species Inventories for Europe). Že ime pove, da ti polži vrste 
lazar izvirajo z Iberskega polotoka. Ko odrastejo, dosežejo 
dolžino med 8 in 12 centimetrov. So vsejedi in se prehranjujejo 
s širokim izborom zelenih rastlin, z razpadajočimi organskimi 
snovmi, pa tudi z mesom živalskih trupel. Kjer se pojavijo v ve-
čjem številu, postanejo resen škodljivec. V Sloveniji je bil prvič 
opažen na začetku osemdesetih let dvajsetega stoletja. Kot za-
nimivost velja omeniti, da je v Sloveniji edini naravni sovražnik 
španskega lazarja polž črvasti golač, ki se hrani z jajčeci drugih 
polžev, vendar je v Sloveniji razširjen le v Prekmurju. Drugi polž, 
ki tudi izvira z Iberskega polotoka in je precej podoben špan-
skemu, je portugalski lazar (latinsko Arion lusitanicus). Ta vrsta 
lazarjev je rdeče do rdečerjave barve in doseže dolžino od 15 do 
20 centimetrov. Rezultat raziskave na II. gimnaziji Maribor pred 
šestimi leti je pokazal, da imajo portugalski lazarji od zelenjave 
najraje endivijo, ohrovt, blitvo in solato kristalko, najmanj pa so 
pojedli hrena. Kot najuspešnejše naravno sredstvo za odganja-
nje polžev se je izkazal česen. Rastline, ki poleg česna odganja-
jo polže, so še: žajbelj, timijan, rožmarin, origano, majaron, kra-
ški šetraj, navadni ožepek, sivka, poprova meta, luštrek, kumina, 
abrašica, pelin, geranije, boraga, gabez, facelija in lučnik.

Nad rdeče polže tudi z zelišči

Rdeči polži so lahko prava nadloga. 

Mateja Rant

Ribiška družina Visoko kot partner 
sodeluje v projektu Aktivno proti inva-
zivkam, ki ga vodi Ljudska univerza (LU) 
Škofja Loka. Ob tem so se zavezali, da 
bodo sodelovali pri čiščenju invazivnih 
tujerodnih rastlin ob Sori. "Njihovi člani, 
ki so veliko v stiku z naravo, so prepozna-
li problem tujerodnih invazivnih rastlin, 
ki se vse pogosteje in na vedno večjih 
površinah pojavljajo ob Sori. Marsikje 
je zato onemogočen dostop do vode, 
invazivke preprečujejo rast drugih rastlin 
in dreves in slabše utrjujejo tudi brežino," 
je pojasnil Jaka Šubic z LU Škofja Loka.
S problematiko invazivnih tujerodnih 
rastlin so člane Ribiške družine Visoko 

seznanili že v okviru predavanja, ki ga 
je posebej zanje pripravila LU Škofja 
Loka, pri čemer jim je biologinja Sonja 
Rozman predstavila tudi načine odstra-
njevanja posameznih vrst. Kot dobri po-
znavalci obrežnega pasu so nato v maju 
izbrali eno od rastišč dresnika, se dogo-
vorili z lastnikom zemljišča, na katerega 
se z obrežnega pasu razrašča dresnik, 
in se lotili njegovega odstranjevanja, je 
pojasnil Šubic. "Lokacijo so si ogledali 
skupaj z biologinjo Sonjo Rozman, ki je 
še enkrat ponovila, na kaj morajo paziti, 
kako ravnati s populjenimi in pokoše-
nimi rastlinami ter kako naj vzdržujejo 

očiščeno območje." Pri odstranjevanju 
dresnika je sodelovalo dvanajst prosto-
voljcev, ki so v dobrih treh urah očistili 
približno tisoč kvadratih metrov veliko 
površino, je razložil Šubic. "Člani ribiške 
družine zdaj spremljajo rastišče, pulijo 
in kosijo posamezne rastline, ki zrastejo 
na novo, ter potrpežljivo čakajo, da se 
dresnik na velikih kupih posuši, da ga 
uničijo." Akcije odstranjevanja dresnika 
bodo nadaljevali do jeseni, pri čemer 
računajo, da bodo očistili dobršen del 
obrežnega pasu na območju, kjer go-
spodari Ribiška družina Visoko, to je od 
Hotavelj do Loga.

Odstranjevali 
dresnik ob Sori
Zadnjo soboto v maju so člani 
Ribiške družine Visoko kot 
partner v projektu Aktivno 
proti invazivkam izvedli prvo 
prostovoljno akcijo čiščenja in 
odstranjevanja dresnika ob reki 
Sori.

Člani Ribiške družine Visoko so konec maja izvedli prvo prostovoljno akcijo čiščenja 
in odstranjevanja dresnika ob reki Sori. FOTO: JURE FERLAN
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Maja Bertoncelj

Junij je že tradicionalno v znamenju ko-
lesarstva. Skozi Poljansko dolino poteka 
Maraton Franja, letos pa je na isti dan 
(13. junija) še peta, zadnja etapa kolesar-
ske dirke Po Sloveniji.
Karavana na čelu s Tadejem Pogačarjem 
(UAE Emirates), ki je prvič zmagal na 
slovenski pentlji, je imela start zadnje 
etape v Ljubljani, cilj pa v Novem mestu. 
Za uvod so prekolesarili traso Malega 
maratona Franja. Skozi Suhi dol, Lučine 
so se spustili v Gorenjo vas, nadaljevali 
v Poljane in naprej proti Škofji Loki. Le 
nekaj za njimi so navijači lahko pozdravili 
že udeležence Male in Velike Franje. Za 
dobrodošlico so kolesarjem v Gorenji 
vasi postavili celo mlaja. 
Na Maratonu Franja, letos je potekal v 
jubilejni, štirideseti izvedbi, so se znova 
izkazali tudi kolesarji iz občine Gorenja 
vas - Poljane. Na Veliki Franji je skupno 
12. mesto osvojil Aleš Hren (3:41,08). Bil 
je šesti najhitrejši Slovenec. Miha Alič 
(3:41,34, oba KDD LPP) je bil 17., Andrej 
Dolenc (3:41,35, Polycom Racing Team) 
pa 23. Hren je bil na koncu v skupini, ki 
se je v sprintu borila za peto mesto, Alič 

in Dolenc pa za 15. Med ženskami je bila 
Simona Dolinar (Polycom Racing Team) 
skupno 18.
Potek letošnje Velike Franje je predsta-
vil Andrej Dolenc, ki je bil dolgo časa v 
ubežni skupini. "Udeležba je bila številna, 
saj ni bilo omejitev pri prijavah. Na Veliki 
Franji nas je startalo devetsto tekmo-
valcev, na Mali pa 1030. Zaprta vožnja 
je potekala do železniškega podvoza na 
Kajuhovi, kjer je bil leteči start dirke. Na 
začetku je bila v prvih vrstah kar velika 
nervoza in borba za položaje. Prvi pobegi 
so se začeli odvijati že takoj na začetku. 
Uspešen pobeg skupine treh kolesarjev, 
v kateri so bili Slovenca Gregor Tekavec 
in Uroš Bogša ter kasnejši zmagova-
lec Nizozemec Johnny Hoogerland, ki 
tekmuje za Avstrijo, se je zgodil malo po 
Dolgem mostu v Ljubljani. Ko so imeli ne-
kaj sto metrov prednosti, sem se odločil, 
da se podam v beg še jaz. Uspelo mi je 
priključiti do ubežne trojke in složno smo 
nadaljevali pot. Malo pod vrhom vrhni-
škega klanca sta se nam pridružila še 
Matic Grošelj in Nemec Alexander Stef-
fens. Skupaj smo vozili vse do Cerknega 
in si privozili že dobre tri minute predno-
sti pred glavnino. Na vzponu na Kladje 

sem v svojem tempu malo popustil in vrh 
prečkal na devetem mestu. Na spustu 
proti Sovodnju nas je ubežnike z izjemo 
treh, ki jim je uspelo priti v begu do cilja, 
ujela glavnina z okrog tridesetimi kole-
sarji. Skupaj smo nadaljevali vse do dveh 
kilometrov pred ciljem, kjer so se začeli 
siloviti napadi. Če ne bi imel krčev, bi bil 
verjetno še kaj višje, a sem tudi s tem 
zadovoljen," je pojasnil. Bil je blizu svoji 
najboljši uvrstitvi, ki je 15. mesto iz leta 
2007. Pohvalil je tudi izjemno vzdušje ob 
trasi. "Franja je vsekakor veliko doživetje," 
je poudaril.
Štela je tudi za kvalifikacije za svetovno 
amatersko prvenstvo, ki bo sredi avgusta 
v Bosni in Hercegovini. "Vsi trije smo se 
kvalificirali in pogovarjamo se, da bi na 
svetovnem prvenstvu tudi nastopili," je še 
zaključil Dolenc.

Kolesarjem postavili tudi mlaja
Kolesarska dirka Po Sloveniji je v zadnji etapi potekala tudi skozi 
občino Gorenja vas - Poljane. Navijači so le nekaj kasneje pozdravili 
še udeležence Maratona Franja. Med najhitrejšimi na Veliki Franji so 
bili tudi letos kolesarji iz občine Gorenja vas - Poljane, ki so se tako 
kvalificirali za svetovno prvenstvo amaterjev.

Mlaja v Gorenji vasi v pozdrav 
kolesarjem  FOTO: JURE FERLAN

Karavana dirke Po Sloveniji je šla tudi skozi Lučine 
(v zeleni majici Tadej Pogačar), kjer so jih prav tako 
pričakali številni navijači.  FOTO: PETER KOŠENINA

Andrej Dolenc (v sredini) je bil dolgo v begu. Na fotografiji na spustu iz 
Godoviča proti Idriji skupaj z na koncu tretjim Gregorjem Tekavcem (levo) in 
zmagovalcem Johnnyjem Hoogerlandom.  FOTO: ARHIV ANDREJA DOLENCA



Majda Trček 

Do obdobja epidemije je bil ta ob torkih v 
telovadnici Poljane, ob četrtkih zvečer pa 
zunaj v naravi, kjer smo tekli s "čelkami". 
Tako imenovano četrTEKovanje je tudi 
v koronskem obdobju potekalo skoraj v 
vsakem vremenu, pozimi nas ne mraz ne 
sneg nista odvrnila od narave in doži-
vetij ... Seveda z upoštevanjem razdalje 
in navodil. Ob koncih tedna pa smo se 
dogovorili za kakšen daljši trail po naših 
hribih in tako spoznali še kar nekaj prej 
neodkritih lepot Poljanske doline.
Kaj nas vleče skupaj, dekleta in fante iz 
naše občine in bližnje okolice, od Žirov 
do Poljan, različnih starosti in poklicev? 

Veselje do gibanja, do druženja in želje 
po novih izzivih. Občutek, da ob spodbudi 
drug drugega zmoremo veliko več, kot 
smo mislili, da lahko … Uživanje v prema-
govanju kilometrov, ki nas sprostijo po 
napornem vsakdanu. Nikoli nam ni dolg-
čas, saj se med tekom velikokrat nasme-
jimo kakšni prigodi ali pa svetujemo drug 
drugemu v primeru težav ali  poškodb. Da 
tek ni preveč enoličen, si izmislimo vse 
mogoče. Ob kulturnem prazniku združi-
mo tek z branjem  poezije. Sodelujemo 
pri evrestingu, ki si ga kot izziv zada 
Cene, ali pri spremljanju Boštjana na 
Triglav – čez Grintovec in Stol …  
Spet drugič naredimo "tekaški šiht", 
osem ur gor in dol na Makovce ali šest 

ur iz Kopačnice do nekdanje italijanske 
meje na Poklonu. Pretekli smo tudi Gore-
njevaški pohodni krog, obkrožili porečje 
Sore, ne da bi prečkali kakšen njen pritok. 
Šli na HG trail spoznavat idrijske hribe pa 
tudi gostovat v sosednjo Italijo, Hrvaško 
Istro in Srbijo. Običajno imamo dve ali tri 
skupine in vsaka v svojem tempu prema-
guje kilometre in višinske metre. Na kon-
cu seveda tek zaključimo z druženjem, ki 
mu rečemo analiza. Ali tekaška filozofija, 
če hočete. Takrat se pogovorimo o opra-
vljenem izzivu, si izmenjamo izkušnje, 
podelimo kakšen zaslužen pokal najbolj 
vztrajnim in predvsem skupaj poiščemo 
prihodnje izzive. Skratka, prav "fajn" se 
imamo!

Nič nas ne ustavi, niti korona
To smo mi, Banda tekaška, skupina ljubiteljev teka in gibanja v naravi. Že nekaj let se srečujemo  
na skupnih treningih in raznovrstnih podvigih.

Banda tekaška v novih jopicah svojega sponzorja

Maja Bertoncelj

Kolesarska tekmovanja v sklopu Pokala 
polanskih puklov tudi letos bodo.
Enajsta izvedba pokala se bo začela v 
nedeljo, 11. julija, z vzponom na Stari vrh 

v organizaciji ŠD Poljane. Avgusta bosta 
sledili Pasja ravan (ŠD Špik Lučine) in 
Javorč (ŠD Sv. Urban), septembra pa še 
Lubnik (T4M, ŠZ Škofja Loka) in za konec 
Blegoš (ŠD Marmor Hotavlje). "Tudi letos 
je v Pokal polanskih puklov vključenih pet 

dirk. Uspelo nam jih je izpejati že lani, tako 
da upamo, da bo tako tudi letos. Osnovni 
moto pokala ostaja šport, rekreacija in 
promocija teh kolesarskih destinacij," je 
v imenu organizatorjev Pokala polanskih 
puklov pojasnil Niko Stržinar.

Enajsta sezona Pokala polanskih puklov

Podblegaške novice št. 5 | junij 2021  



22 I Zanimivosti

Podblegaške novice št. 5 | junij 2021  

Lidija Razložnik

Kakšna je vaša poklicna pot?
Po poklicu sem kuhar. Izobraževanje sem 
nadaljeval kot živilski tehnik, saj so me 
zanimala tudi druga področja dela z živili. 
Svoje znanje sem izpopolnjeval po različ-
nih gostilnah. Sčasoma sem se dela tam 
"naveličal". Pot me je popeljala v resta-
vracije "à la carte", kjer je delo veliko bolj 
raznoliko in posledično tudi zanimivejše. V 
restavracijah in tudi gostilnah sladice obi-
čajno pripravljajo kuharji. To je za kuharja 
velik izziv, saj se na meniju znajdejo tudi 
zahtevnejše sladice, na primer makroni.
Kaj je makron?
Pod besedo makron se skrivata dve 
beljakovi polovički iz mandljeve moke, 
med katerima je slastno polnilo različnih 
okusov. Piškoti pod blagovno znamko 
Macarons so izdelani ročno in so na voljo 
v okusih: jagoda, čokolada, bourbonska 
vanilja, borovnica, pistacija in kokos.
Prvi makroni so nastali pri kuharskem 
mojstru Janezu Bratovžu. Vas je on učil?
Prve makrone sem izdelal v njegovi 
gostilni JB, kjer sem bil takrat zaposlen. 
Naučil me je, da so za dober izdelek 
potrebne dobre in kakovostne sestavine. 
V tistem času sem ravno menjal službo 
in z novim direktorjem sem se dogovoril, 
da sem ob nedeljah, ko je bila restavra-
cija zaprta, uporabljal kuhinjo za peko 
makronov. Za izdelavo raznih polnil sem 
večinoma uporabljal preteklo znanje in 
izkušnje ter dober občutek za okus.
Nato ste se ob podpori žene podali na 
samostojno pot?
Ko sem še delal pri Bratovžu, sem domov 
večkrat prinesel kakšen makron. Žena je 
bila nad njimi navdušena. Predlagala mi 
je prodajo na Miklavževem sejmu v Škofji 
Loki. Makrone sva Ločanom predstavila na 
novoletnem sejmu. Po dveh urah prodaje 
sva jih petsto prodala, petsto "potalala". 
(smeh) 
Kaj je pri izdelavi makronov ključnega 
pomena? Sestavine, natančnost?
Zelo pomembna je kakovost sestavin. 
Še posebno se je to izkazalo pri izbiri 
mandljeve moke in kristalnega sladkorja. 
Pri izdelavi je najpomembnejše, da se do 
potankosti držiš recepture ter postopkov, 
ki so potrebni za izdelavo popolnega 

makrona. Kljub vsej natančnosti se kdaj 
pa kdaj zgodi, da kakšna serija ne uspe 
popolnoma, za kar je običajno krivo niha-
nje kvalitete surovin.
Izdelujete poleg makronov še katero 
drugo sladico?
Z makroni imamo dovolj dela, saj z njimi 
zalagamo večje slovenske trgovce. V eki-
pi smo od novega leta dalje trije zaposle-
ni in na izmeno lahko naredimo približno 
2500 makronov.
Kakšno je v Sloveniji povpraševanje in 
kdo so vaši naročniki?
Makron je sladica višjega cenovnega 
razreda in namenjena posebnim priložno-
stim: praznovanjem, porokam, poslovnim 
dogodkom. Imamo tudi stranke, ki so nad 
makroni navdušene in si jih privoščijo 
kar tako. Podjetje je iz butične prodaje 
napredovalo v veleprodajo, tako so naši 

makroni dostopni vsem. S tem smo 
obdržali kakovost izdelka, za potrošnika 
pa so cenejši.
Izdelava je lahko naporna, saj terja 
veliko natančnosti in zbranosti. Kaj vas 
motivira?
Zadovoljne stranke.
Imate kakšen nasvet za ljubitelje sladic, 
ki se bodo priprave makronov lotili v 
domači kuhinji?
Ko se prvič lotiš priprave makronov, 
običajno uspejo in si poln samozavesti. 
Nato pride vsaj pet spodletelih poiz-
kusov. Ko pa "naštudiraš" postopek, si 
zmagal in makroni so "top".
Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 
Boste svojo ponudbo še širili?
Ta čas načrtov za uvajanje kakšne druge 
sladice nimam, se pa malce spogleduje-
mo s tujimi trgovskimi verigami.

Pisani piškotki, ki navdušujejo z okusom in obliko
Ste vedeli, da v Poljanah nastajajo slavni francoski makroni? Gre za prestižno francosko sladico, sestavljeno 
iz dveh mandljevih polovic, ki ju skupaj drži slastno polnilo različnih okusov. O vedno bolj priljubljenih 
piškotih smo se pogovarjali z Miho Novakom, lastnikom podjetja, ki se ukvarja s peko makronov.

Miha Novak, po rodu iz Gorenje vasi, v svoji delavnici v Poljanah, kjer z ekipo na 
izmeno lahko naredijo približno 2500 makronov.
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Jure Ferlan

Gradbene tehnike se skozi čas spremi-
njajo, starejše dotrajane objekte nadome-
ščajo novi ali pa se temeljito obnovijo. Pri 
tem je posebno pozornost treba nameniti 
strehi, saj je eden najpomembnejših 
elementov pri zaščiti objekta.
V preteklosti je bila v Poljanski dolini 
med drugimi vrstami kritin pogosta tudi 
kamnita. Če je bila ustrezno izdelana 
in iz kakovostnega kamna, je imela v 
primerjavi z drugimi dolgo življenjsko 
dobo. Bila je odporna proti vetru, saj 
so bile plošče pribite z žeblji. Poseb-
no veliko so jih izdelali v 19. stoletju. 
Uporabljal se je lokalni kamen skrilavec, 
ki je metamorfna kamnina in se plosko-
vito cepi, zato je primeren za izdelavo 
krovnih plošč. Na območju današnje 
gorenjevaške občine je delovalo več 
skrilolomov, eden pomembnejših je bil 
blizu Sovodnja. Plošče so bile glede na 
lastnosti kamna različno velike in debele. 
V teh krajih je bila navada, da so jih 
izdelovali v obliki romba, robne plošče 
pa so bile pravokotne. Obdelovali so jih 
s posebnimi kladivi. Z njim so mojstri 

krovci pokrivali vse oblike streh na hišah, 
hlevih, kozolcih, cerkvah, zvonikih in 
kapelicah. S prihodom cenejših industrij-
sko izdelanih kritin je delovno intenzivna 
skrilarska obrt izumrla, skrilnate strehe 

pa so postopno izginile. Redkokdo jih še 
vzdržuje, v celotni Sloveniji je mojstrov 
skrilokrovcev le še za vzorec, tako da 
spomin na to tehniško dediščino ostaja 
le še na starih fotografijah.

Star predmet: skrilnata plošča
Kamnite strehe so bile pogoste tudi na Poljanskem. Ustrezno izdelana in iz kakovostnega kamna  
je imela v primerjavi z drugimi dolgo življenjsko dobo.

Ena izmed ročno izdelanih skrilnatih plošč (robnik 16 × 40 cm), s katerimi je bil pokrit 
zvonik cerkve na Hotavljah do leta 1985 

Jure Ferlan

Zadnjo soboto v maju se je v sklopu od-
prtja pohodne sezone Pohodnega kroga 
Občine Gorenja vas - Poljane za letošnje 
leto z izhodišča pred nekdanjim Domom 
pod Planino na Trebiji ob 8. uri na pot 
podala skupina devetih pohodnikov. Pot 
jih je vodila čez Fužine, se vzpela do 
oddajnika na Koprivniku, od tam mimo 
samotnih kmetij vse do žirovske koče na 
Mrzlem vrhu. Tam jih je, kot je povedal 
koordinator pohoda Anton Debeljak, z do-
brotami in čajem postregel prijazni oskrb-
nik, kar je omogočila gorenjevaška obči-
na. Da pa se na izhodišče niso vračali po 
isti poti, so nadaljevali po markirani poti v 
smeri Žirov in se spustili v dolino, kjer so 
pispeli do cerkve na Ledinici. Od tam so 
nadaljevali po zanimivi poti ob Sori mimo 
Fužin in sklenili krog na Trebiji.

Odprli sezono občinskega pohodnega kroga

Odprtja sezone občinskega pohodnega kroga se je udeležilo devet pohodnikov.  
FOTO: ARHIV ANTONA DEBELJAKA
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Bernarda Buh

V zadnji številki Podblegaških novic ste 
lahko prebrali, da imamo v Krajevni knji-
žnici Gorenja vas novega člana po imenu 
Artur. Vsi, ki ste bili nekoliko bolj zvedavi, 
ste lahko že sami preverili, kdo je to, in 
ga spoznali. Tisti, ki pa še niste obiskali 
naših prostorov – Artur je dinozaver. 
Izdelala ga je skupina predšolskih otrok 
iz Vrtca Zala Gorenja vas, ki sliši na ime 
Ježki, pod vodstvom Urške Peternel in 
Barbare Treven. Otroci so Arturja izdelali 
ob pogovoru o dinozavrih, ob poslušanju 
pravljic o njih, ob prebiranju poučnih 
knjig o teh izumrlih živalih. Tako kot oni 
je tudi on velik knjigoljub. Ker bodo otroci 
v jeseni prestopili šolski prag, so se 
odločili, da Arturja podarijo knjižnici, kjer 
ga bodo še naprej lahko pridno obiskova-
li. On pa bo njim in vsem obiskovalcem 
z veseljem pripravil in priporočil nove in 
nove zgodbe. 

Mesec junij prinaša tudi nov priporočilni 
bralni seznam za odrasle: Fletno pole-
tno branje. Knjižničarke na oddelku za 
odrasle smo skrbno izbrale več kot 150 
naslovov knjig, ki dišijo po južnih morjih, 
avanturah in oddihu. Začinjene so s 
humorjem in so kot nalašč za branje na 
plaži, na ležalniku, v viseči mreži, pod 
krošnjami dreves. Knjige so razstavlje-
ne v vseh enotah naše knjižnice in vas 
vabijo, da si izberete svojo. Priporočilni 
seznami vas natisnjeni čakajo poleg 
knjig, lahko pa si jih ogledate tudi na 
naši spletni strani. Vabimo vas tudi, da 
se nam pridružite na družbenih omrežjih, 
tako da v svoji objavi s ključnikom #fle-
tnpoletnobranje z nami delite prebrane 
knjige. Bralna akcija bo potekala do 15. 
septembra. Obenem vas ponovno spo-
mnimo na trimesečno članarino, ki znaša 
le pet evrov. Vsi, ki imate čas za branje le 
v času dopustov, izkoristite to možnost.
Z mesecem julijem v knjižnici prehajamo 
na poletni delovni čas, ogledate si ga 
lahko v razpredelnici. Vsi obiskovalci 
Izposojevalne enote Sovodenj si gradivo 
lahko v poletnem času brez doplačila čla-
narine izposojate v naših enotah Gorenja 
vas, Poljane ali Žiri. 

Nova razstava
Konec junija bomo na ogled postavili 
novo razstavo. Vsako leto v prostorih 
dvorane v pritličju Sokolskega doma 
svoje čipkarske izdelke razstavijo članice 
gorenjevaškega Klekljarskega društva 
Deteljica. Z veseljem obveščamo, da si 
bo njihovo letošnjo razstavo Gorenja 
vas skozi čas od 28. junija pa do konca 
septembra možno ogledati v razstavnem 
prostoru Krajevne knjižnice Gorenja vas. 

Večeri na terasi – glasbena intima pod 
zvezdami
Že peto sezono zapored bomo na terasi 
Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki 
gostili cikel vrhunskih glasbenih doživetij, 
znanih pod nazivom Večeri na terasi. 
V sproščenem vzdušju in s čudovitim 
razgledom na mesto bomo v poletnih 
mesecih prisluhnili izvajalcem, ki znajo 
poskrbeti za nepozabne spomine.
Prvega julija v Škofjo Loko prihaja novome-
ška indie rock zasedba Mrfy, ki bo publiko 
tokrat navdušila v akustični različici, 5. 
avgusta pa prihajata Amaya in Uroš Perić. 
Avgustovski večer vam bosta začinila s 
koncertnim repertoarjem Cheek to cheek, ki 
združuje priredbe soul/blues/jazz glasbenih 
uspešnic iz obdobja od tridesetih do šest-
desetih let. Vstopnice so na voljo v Knjižnici 
Ivana Tavčarja Škofja Loka na Šolski ulici 6 
v ustaljenem odpiralnem času in na spletu. 

Sodelujte s svojimi spomini 
V letu epidemije, ki ga zaznamujejo 
številne omejitve, poudarjamo pomen 
gostiln kot stičišč kulinarike in družab-
nega življenja. V Knjižnici Ivana Tavčarja 
to poletje pripravljamo razstavo Loške 
gostilne skozi čas. Zbiramo fotografije, 
pisma, kuharske knjige ali predmete, 
povezane z obiskovanjem loških gostišč. 
Predstavitev kulinarične tradicije želimo 
začiniti z vašimi spomini in zgodbami. 
Zato vas prijazno vabimo, da jih zapišete 
ali pa nam jih poveste.

Poletje v knjižnici
Dinozaver Artur, razstava Klekljarskega društva Deteljica in nov bralni 
izbor knjig.

Fletno polento branje FOTO: JURE FERLAN

Dinozaver Artur FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

POLETNI URNIK Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka (1. 7. 2021 – 31. 8. 2021)

ponedeljek torek  sreda  četrtek petek

GORENJA VAS ZAPRTO 12.30 – 19.00  12.30 – 19.00

POLJANE 13.00 – 19.00 ZAPRTO

SOVODENJ ZAPRTO

Škofja Loka 8.00 – 19.00 8.00 – 15.00 12.00 – 19.00  12.00 - 19.00 8.00 – 15.00

Trata 14.00 – 19.00

Železniki 13.00 – 19.00 13.00 – 19.00

Žiri 14.00 – 19.00 10.00 – 17.00
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Jure Ferlan

Doslej so jih imeli v stari šoli v Gorenji vasi. Ker pa se bliža 
adaptacija tega objekta za potrebe Hiše generacij, so morali 
poiskati nove prostore. Kot je povedala predsednica TD Lea 
Gabrovec, jim je občina ponudila prostore v objektih nekdanje-
ga Rudnika urana Žirovski vrh v Todražu.
Pisarno, ki je hkrati tudi prostor za sestanke, so dobili v stavbi 
nekdanje uprave rudnika, skladišče pa v prostornem objektu, 
kjer je do nedavnega imela prostor Slovenska vojska. Gabrov-
čeva je izrazila zadovoljstvo z novim društvenim prostorom, saj 
je v hladnejšem delu leta prijetno ogrevano, tako da bodo člani 
društva lahko nemoteno izvajali vaje za dramske uprizoritve. V 
skladišču poleg svoje opreme hranijo številne predmete, ki jih 
prodajajo na bolšjem sejmu. Možno pa si je predmete ogledati 
in kupiti tudi po predhodnem dogovoru (Maja 040 212 657). V 
Todražu je ob omenjenih objektih veliko prostora za različne 
dejavnosti, številna so tudi parkirna mesta, zato društvo v 
prihodnosti načrtuje dogodke na tej lokaciji.

Preselili so se v nove prostore
Turistično društvo (TD) Gorenja vas od začetka junija deluje v novih prostorih.

Predsednica TD Gorenja vas Lea Gabrovec v novi pisarni 
društva

Kristina Miklavčič,  
Razvojna agencija Sora

Izvedli bomo kulinarično delavnico za 
gostinske ponudnike, turistične kmetije 
in širše Priprava kruhov in pekovskega 
peciva, kulinarično delavnico za širšo 
javnost Obujanje starih loških jedi in 
pomen lokalne pridelave hrane, delavnico 
Inovativni načini serviranja in postrežbe 
ter ureditev ambienta ter izobraževanje 
za ponudnike lokalnih živil Veterinarski in 
sanitarni predpisi, delo tržnih inšpektor-
jev in izdaja računov. 
Tem aktivnostim bo v začetku prihodnje-
ga leta sledil večji turistično-kulinarični 
dogodek, ki bo povezal gostince, turistič-
ne kmetije in ponudnike živil – kulinarični 
festival Okusi Škofjeloškega. Z namenom 
predstavitve nove ponudbe in napovedi 
kulinaričnega dogodka bodo izdani števil-
ni promocijski materiali, predvajane radij-
ske oddaje in objavljeni številni članki oz. 
prispevki v številnih medijih, kjer imajo 
tako gostinci kot ponudniki živil možnost 
brezplačne predstavitve. Kot napoved 

prihodnjih aktivnosti, ki bodo temeljile 
na kulinarični prepoznavnosti Škofje-
loškega, želimo posebej omeniti dva 
gostinca iz občine Gorenja vas - Poljane, 
ki sta izrazila interes za sodelovanje pri 
kulinaričnem festivalu. Pojasnila sta, 
zakaj sta se vključila v festival, kako tudi 
sicer prispevata h kulinarično-turistični 
ponudbi na Škofjeloškem in kaj je njuna 
posebnost.
Gostilna Lipan, Hotavlje:
"Začetki zgodbe segajo v leto 1966, ko 
sta Lojze in Tilka Filipič na Hotavljah Pri 
Lipanu prodala prvi brizganec; koliko 
jih je sledilo, najbrž nikoli ne bomo 
izvedeli, saj se, kot pravi stari pregovor, 
let, ljubimcev in kozarcev vina pač ne 
šteje. Ponosni smo na našo tradicijo in 
obenem veseli, da lahko skupaj z vami, 
našimi gosti, pišemo zgodbe za nove 
rodove. In z veseljem v vse te zgodbe 
vključujemo tradicionalne jedi iz našega 
okolja. V naši hiši sami izdelamo do-
mače klobase, salame, budžole, meso 
za izdelke nam dobavljajo slovenski 
kmetje od blizu in daleč, prav tako svoje 

jedilnike bogatimo z izdelki in pridelki 
slovenskih pridelovalcev. Tudi zato želi-
mo sodelovati na kulinaričnem festivalu 
Okusi Škofjeloškega." 
Gostilna Jager, Dolenja Dobrava:
"Na kulinaričnem festivalu bi radi sodelo-
vali, ker želimo predstaviti svojo ponudbo 
in delo širšemu krogu ljudi. Z obrtno 
zbornico, ki je partner v projektu Okusi 
Škofjeloškega, tudi sicer sodelujemo 
pri vključevanju v kulinarično-turistič-
no dogajanje in povezovanju z drugimi 
gostinci na tem območju. Že trideset 
let se trudimo gostom dati najboljše na 
krožniku, domače in lokalno. Od oktobra 
do maja vsak četrtek pečemo ocvirkovko, 
zato da jo gostje lahko pojedo svežo in 
toplo. Na jedilnem listu se najdejo jedi 
na žlico, od govejega in divjačinskega 
golaža do vampov, ričeta, obare, gobove 
in goveje juhe, domačih sirovih štrukljev, 
ob nedeljah kuhamo nedeljska kosila, za 
zaključene družbe pa imamo na voljo več 
svečanih menijev. Potrudili se bomo, da 
vas bomo tudi na festivalu navdušili s 
svojo ponudbo."

Okusi Škofjeloškega – sodelovanje gostincev
Epidemija je narekovala tempo vseh naših projektnih aktivnosti, žal tudi odpovedi določenih dogodkov, a za 
jesensko obdobje vendarle načrtujemo nadaljevanje izobraževalnih aktivnosti za gostince in ponudnike v 
okviru projekta Okusi Škofjeloškega.
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Lidija Razložnik

Od 1. maja preteklega leta do 30. aprila 
letos se je namreč vpisalo 15.623 posa-
meznikov, kar je tri tisoč več kot v 14. in 
štiri tisoč več kot v 13. sezoni. V društvu 
ocenjujejo, da so povečanju vpisov bo-
trovale epidemija koronavirusa in vladne 
omejitve, ki so rekreacijo dopuščale. "To 
so planinci in mnogi drugi občani, ki prej 
niso obiskovali hribov, izkoristili. S tem 

so nedvomno pomembno prispevali k 
svojemu zdravju in/ali hitrejšemu okreva-
nju," je povedal Jože Stanonik.
V letošnji sezoni je 15 vpisov in s tem 
naziv blegoška korenina prejelo 361 
planincev. "Petdeset in več vzponov je 
osvojilo 43, več kot sto 13, nad dvesto 
vzponov šest in nad tristo vzponov 
sedem planincev." Rekorder 15. sezone 
s 365 vpisi je Janez Rupar - Jani, ki se je 
na Blegoš tako povzpel prav vsak dan. 
S 359 vpisi mu sledi Janez Kisovec, 
tretjeuvrščeni pa je Darko Trlep s 320 
vzponi. Med planinkami se je na Blegoš 
320-krat povzpela Ivanka Kisovec, sle-
dita ji Jerneja Trlep s 313 vpisi in Marija 
Bizjak s 304 vpisi. Prvih osem z največ 
vzponi je iz Hlavčih Njiv, Delnic, Gore-
nje vasi in Malenskega Vrha. Ločani 
so šele na devetem in desetem mestu. 
"V 15. sezonah so največkrat obiskali 
Blegoš Janez Kisovec, in sicer več kot 
štiritisočkrat (preračunano v leta: 11 let 
vsak dan), več kot tritisočkrat pa Janez 
Rupar - Jani in Niko Franko. Rekorderji 
so prejeli priznanja in spominske slike 
Odbora Blegoških korenin in PD Škofja 
Loka," je pojasnil Jože Stanonik, ki je av-

tor naziva blegoška korenina. Korenino 
za priznanje je izdelal Peter Jovanovič, 
kipar in slikar iz Dolenje Žetine. "Naziv 
smo potrdili na vrhu Blegoša ob prvem 
vpisu 1. maja 2007. Ideja po vzoru lubni-
karjev se je odlično prijela, saj je bilo že 
v prvi sezoni več kot osem tisoč vpisov. 
Največ vpisov v vseh sezonah doslej so 
zbrali prav pohodniki iz občine Gorenja 
vas - Poljane."

Letošnji rekorder je Janez Rupar
Zadnja sobota v maju je bila v znamenju zaključka že 15. sezone Blegoških korenin. Organizator, Planinsko 
društvo (PD) Škofja Loka, je z izvedbo več kot zadovoljen. 

Letošnje najboljše blegoške korenine FOTO: IRIS TODOROVIČ

PD Škofja Loka je obudilo 
staro navado, ko so se vaščani 
vasi izpod Blegoša na semenj 
v Farjem potoku zbrali ob 
pastirski staji na Blegošu. Leta 
2019 je tako potekalo že 15. 
srečanje vasi Čabrače, Dolenja 
in Gorenja Žetina, Jelovica, 
Laze, Leskovica, Martinj Vrh, 
Robidnica in Volaka. Če bodo 
razmere dopuščale, bo 16. 
srečanje jeseni, in sicer 12. 
septembra. Več na spletni 
strani društva.

Prvi konec tedna v juniju je v Celju 
potekalo državno gasilsko tekmova-
nje. V sobotnem delu tekmovanja so 
gasilske veščine pokazali pionirji in 
mladinci, v nedeljo pa članice in člani 
prostovoljnih gasilskih društev. Med 
sodelujočimi sta bili tudi dve ekipi 
GPO Gorenja vas - Poljane, in sicer 
članice B PGD Sovodenj, ki so osvojile 
11. mesto, ter starejše gasilke PGD 
Trebija, ki so se uvrstile na 15. mesto.

Gasilke s Trebije in Sovodnja na 
gasilskem tekmovanju
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PRIČAKUJEMO angažiranost, delavnost, odgovornost in poštenost.

OBL JUBL JAMO dolgoročno zaposlitev, dobro plačilo in osebni raz-
voj. Stimulativno delovno okolje in motivirane sodelavce.

Kandidate, ki vas delovno mesto zanima, vabimo, da nam svoje 
prijave s CV pošljete po e-pošti, s pripisom na katero delovno mesto se 
prijavljate. 

zaposlitev@avtolev.si   |   www.avtolev.si

AV TO LEV D.O.O. Ljubljanska 16a, Vrhnika 

•  MEHANIK

• PRIPRAVA VOZIL IN SKLADIŠČE

V SVOJO SREDINO VABIMO  
SODELAVKE IN SODELAVCE

Avtolev

Letošnja generacija, od leve proti desni: Tessa, Erazem, Maks 
in Reni. "Prijateljstvo se rodi v tistem trenutku, ko eden reče 
drugemu: A ti tudi? Sem 'mislu', da sem edini," je ob zgornji 
fotografiji zapisala Lea Gabrovec in dodala, da so jim mamice 
dale razlog za začetek dobrega prijateljstva. "Tu, kjer smo 
doma. V Poljanski dolini."

Lipa v parku pred cerkvijo na Trati v Gorenji vasi je bila 
posajena v spomin na osamosvojitev države Slovenije. Na 
predvečer razglasitve samostojnosti in god zavetnika tratarske 
cerkve in župnije sv. Janeza Krstnika 24. junija 1991 jo je 
blagoslovil takratni župnik Alojz Oražem. Letos tako skupaj s 
Slovenijo praznuje trideset let. TEKST IN FOTO: JURE FERLAN

Fotografiji meseca
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Jaka Šubic

V septembru 2017 je Ljudska univerza (LU) Škofja Loka v 
sodelovanju s tremi partnerskimi občinami vzpostavila tri 
Lokalna učna središča. Med njimi zelo uspešno že četrto leto 
ob finančni pomoči Občine Gorenja vas - Poljane in v okviru 
drugih projektov deluje Lokalno učno središče Gorenja vas v 
Sokolskem domu. V štirih letih se je zvrstilo veliko programov 
vseživljenjskega učenja. Poseben izziv za organizatorja in 

udeležence je bil čas epidemije, ki je zaznamovala tudi prvo 
polovico letošnjega leta. Zato je LU Škofja Loka v začetku leta 
organizirala predvsem e-jezikovne tečaje; na daljavo so potekali 
tečaji angleščine, nemščine, ruščine, španščine in italijanščine. 
Čeprav imajo tečaji, ki potekajo na klasični način, veliko pred-
nosti, so bili udeleženci predvsem zadovoljni z manjšo zamudo 
časa, možnostjo snemanja in predvajanja posnetega učenja ob 
sproščenosti, ki jo spodbuja domače okolje. Smo pa vsi skupaj 
nestrpno čakali, da se epidemija umiri in se bomo lahko ponov-
no srečevali v živo. Tako so že od novembra čakali udeleženci 
za delavnico Izdelave domačega videa, šivilje in kvačkarice 
ter vsi, ki bi radi usvojili prve korake v svetu računalništva. 
Vse naveden tečaje smo izvajali od marca dalje, poleg tega 
pa še predavanja v okviru projekta Aktivno proti invazivkam in 
delavnice v okviru projekta Vseživljenjsko varovanje narave – o 
sadjarstvu, izdelavi žužkohotelov in ponovni uporabi različnih 
materialov. 
Izobraževanja in delavnice bomo nadaljevali ob finančni po-
moči občine tudi jeseni, zato ste občani vabljeni, da s svojimi 
predlogi sooblikujete program.

Uspešno delujejo  
že štiri leta

Na praznični dan, 25. junija, vas vabimo, da se z nami 
podate na tradicionalni pohod čez Goro (Malenski vrh) v 
Žetino. Pohod, imenovan Javorje–Žetina–Javorje, ki že 
tradicionalno poteka na dan državnosti, bomo začeli v Ja-
vorjah in se najprej spustili v Dolenčice do rojstne hiše An-
tona Ažbeta, kjer si bomo lahko ogledali spominsko sobo. 
Nato se bomo povzpeli na Goro do cerkve Marijinega vne-
bovzetja in nadaljevali pohod proti Žetini, kjer bo postanek 
pri Hiši odprtih vrat Andrejon. Po senčnatih gozdovih po 
pobočjih naših hribov se bomo vrnili v Javorje. H. J.

Pohod Javorje–Žetina–JavorjeZaposlimo več novih 
sodelavcev

Delavec v proizvodnji (m/ž)
Vzdrževalec (m/ž)

Čakajo vas raznolike naloge in možnosti osebnega 
in kariernega razvoja ter delo v podjetju, ki je del 
mednarodnega koncerna skupine E.G.O.                              

Več informacij in prijave na:                                  
kadrovska@egoproducts.com ali 05/37 55 508

ETA d.o.o. Cerkno
Goriška cesta 19, 5282 Cerkno
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25.–27. junij
Razstava Klekljarskega društva Deteljica Gorenja vas skozi 
čas v Sokolskem domu; razstava bo od 28. junija do konca 
julija v Knjižnici Ivana Tavčarja, Oddelek Gorenja vas. 
Več informacij: Vida Šubic, e-naslov vida.subic@gmail.com ali 
telefonska številka 051 244 856. Kraj: Gorenja vas

26. junij od 9. do 12. ure
Predstavitev ponudnika aktivnosti – GreenHills
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 
600, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Gorenja vas

26. junij od 10. do 12. ure
Pozdrav počitnicam
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 
600, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

27. junij od 8. uri
Odprto prvenstvo dvojic v tenisu na edinem naravnem trav-
natem igrišču v Sloveniji v Dvorcu Visoko. 
Prijave sprejemajo do sobote, 26. junija, do 14. ure. Sprejem 
prijav in informacij: Izidor Selak, izidor.selak@guest.arnes.si ali 
na 031 202 664. Kraj: Visoko

2. julij ob 21. uri
Akustični koncert Big Foot Mame v Dvorcu Visoko
Več informacij na agencijakoncerti@gmail.com. Kraj: Visoko.

3. julij ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu. 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 031 720 
573, e-naslov: zavod@poljanskadolina.com. Kraj: Goli vrh

3. julij od 8. do 12. ure
Predstavitev lokalnih ponudnikov pred Info točko v Gorenji 
vasi 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 
600, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Gorenja vas

4. julij
Tradicionalno srečanje – PIKNIK 2021 članov društva na 
»Kmetiji Okršlan« na Sv. Florjanu nad Škofjo Loko 
Več informacij pri društvenih poverjenikih in na www.duzapo-
ljanskodolino.com. Kraj: Škofja Loka

4. julij
Extempore Hotavlje 2021 na Turistični kmetiji Tešnak na 
Hotavljah. 
Prijave sprejemajo do 25. junija. 
Več informacij in prijave na 041 802 424 (Janez Jocif) ali na 
janez.jocif@jskd.si. Kraj: Hotavlje

10. julij ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko. 
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 031 
720 573, e-naslov: zavod@poljanskadolina.com ali spletna 
stran: www.poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

Junij in julij 2021 10. julij od 10. do 12. ure
Predstavitev lokalnega ponudnika – Kmetija Pr' Režen. 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 600, 
e-naslov: dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

16. julij ob 17. uri
Dramska igra v organizaciji TD Žirovski vrh 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030/485-
600, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

17. julij ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 031 720 
573, e-naslov: zavod@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Poljane

17. julij od 9. do 12. ure
Predstavitev lokalnega rokodelca – Roman Jamnik v Šubi-
čevi hiši 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 
600, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Poljane

30. julij ob 17. uri
Kulinarični dogodek – drobnjakovi štruklji v sodelovanju s 
Kmetijo Lužar 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 489 
177, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

Vsako soboto v juliju in avgustu od 10. do 12. ure
Otroške delavnice v Dvorcu Visoko. 
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 600, 
e-naslov: dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

Vsako soboto v juliju in avgustu od 10. do 12. ure
Otroške delavnice v Šubičevi hiši
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, tel. št.: 030 485 
600, e-naslov: info@poljanskadolina.com ali spletna stran: 
www.poljanskadolina.com. Kraj: Poljane

Vsak torek od 6. julija do 31. avgusta
Kopanje na slovenski obali. 
Več informacij pri društvenih poverjenikih in na www.duzapo-
ljanskodolino.com 

Vsako sredo (v lepem vremenu) ob 8.15 
S Trga Ivana Regna v Gorenji vasi: Kolesarjenje po Sloveniji 
Več informacij na številki 041 720 091 (Silvo Pivk) in na www.
duzapoljanskodolino.com. Kraj: Gorenja vas

Junij–avgust
Klekljarska razstava Cvetje v jeseni v Dvorcu Visoko. 
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. št.: 
030 485 600, e-naslov: info@poljanskadolina.com. Kraj: Visoko

*V primeru odpovedi dogodkov spremljate informacije v okviru 
posameznega organizatorja.
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P o l e t n a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,  
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.  
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega 
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se 
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in 
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša 
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brez plačno prejemanje časopisa brez 
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja 
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za 
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

             

Ob izgubi najdražjih  
ali ureditvi groba se obrnite  

na pogrebno službo

Za vas tudi v občini  
Gorenja vas-Poljane
Dežurna številka za celo Gorenjsko

041 756 173
A k r i s  d . o . o . ,  M i š a če  1,  4 24 6  Ka m n a  G o r i c a
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e-pošta: cvetlicarna.rozca@gmail.com : Cvetličarna Rožca Cerkno
Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno

V ponudbi:
- aranžmaji za različne priložnosti
- zelenjavne sadike, dišavnice 
- trajnice, enoletnice
- velika izbira lončnic, rezanega cvetja

Naročila sprejemamo v 
Cvetličarni Rožca Cerkno  
ali po telefonu  
M : 031 643 821. 
Po dogovoru dostavimo tudi na dom.
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Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. 
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Vaš trgovec v Kranju
AVTOHIŠA REAL, d. o. o., PE Remont Kranj
Ljubljanska cesta 22, Kranj, 04 2015 223

Renault priporoča renault.si
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AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj, Ljubljanska c. 22,  
T: 04 20 15 222, E: Anton.Miklavcic@avtohisa-real.si

Profesionalna storitev  
brez čakanja

Prepustite nam, da poskrbimo za vsa  
karoserijska popravila vašega vozila Renault

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

Renault priporoča  

DELOVNI ČAS: 
Ponedeljek zaprto
Torek: 8-12h in 14-19h
Sreda: 8-14h
Četrtek: 14-20h
Petek: 8-12h in 14-19h
Sobota 8-12h

FRIZERSKI SALON  
ZEVNIK OLGA s. p.
Poljane nad Škofjo Loko 66, 
4223 Poljane,
Tel.: 04 510 91 70, 031 303 401

Strankam želim lepo 
poletje z veliko sonca 

ter prijeten dopust.

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

Ob izgubi Vaših najdražjih 
Vam priskočimo na pomoč 
in Vam v celoti opravimo 

kompletno pogrebno 
storitev.

27
let tradicije

27
let tradicije



primeru negativne referenčne obrestne mere se šteje, da je ta enaka 0,00%. V primeru sklenitve pogodbe se za izračun obroka uporabi višino te obrestne mere, veljavne na dan sklenitve pogodbe. Big Deal paket Avtotehne 
Vis vsebuje tri brezplačne servisne preglede (Zajeti so stroški dela rednega servisa - strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5., 6. in 7. servisno leto, kar je 
zavedeno tudi v nakupni pogodbi.) in jamstvo, ki obsega posamezne sklope vozila in je deloma podvrženo dodatnim omejitvam. Nekateri pogoji ne veljajo za pravne osebe ali tovorna vozila. Kombinirana poraba goriva (po 
WLTP ciklu): 3,3–7,8 l/100km, poraba električne energije: 16,8–18,0 kWh/100km ter izpusti CO2 X): 0–0,0536 g/km. Trdi delci: 0,00024–0,00074 
g/km in število delcev 0,03–0,53 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Opel Jamstvo zadovoljstva z garancijo povratnega odkupa velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila 
Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen, ter ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko 
sklada za nakup električnih vozil; zaradi pogojev za pridobitev subvencij. FlexCare podaljšano jamstvo velja za 2+2 leti ali do 120.000 km. Slike so simbolične. Akcija traja do 30. junija 2021. Pridržujemo si pravico do spremembe 
ponudbe. Več informacij je na voljo na www.avtotehna-vis.si

V SKLOPU OPLOVIH LEGENDARNIH 24 DNI SMO V AVTOTEHNI VIS PRIPRAVILI POSEBNO ‘’POZOR’’ AKCIJO:
Akcija Oplovih legendarnih 24 dni vključuje PRIHRANKE do 6.400 €*, ekskluzivno pa smo v Avtotehni VIS dodali še zamrznitev 
zavarovalne premije in zmanjšanje do 47 %* *, ob nakupu pa vam podarimo še 
paket BIG DEAL*, ki vključuje 3 brezplačne servisne preglede in 7 let jamstva Avtotehne VIS. 
Za več informacij pokličite 080 88 82 ali pišite na info@avtotehna-vis.si.

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
Prepričani smo, da bo vaš novi OPEL zadostil 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.

NE ZAMUDITE OPLOVIH

LEGENDARNIH 24 DNI
JAMSTVO ZADOVOLJSTVA IN FLEXCARE 2+2 LETI

PRIHRANKI DO 6.400 €

PE LJUBLJANA  01 58 18 510             info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ                       04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00       info.skl@avtotehna-vis.si

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VAL A ,  K E R N AM  Z AUPAT E!

209 € / MESEC
OPEL GRANDLAND X ŽE ZA

129 € / MESEC
OPEL CORSA ŽE ZA


