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Iz 
županovega  
dnevnika

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek med 15. in 17. uro in 
sredo med 14. in 17. uro 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. aprila 2021
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 2. aprila 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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  1. 2. I Sestanek z dr. Metko Zorc in njeno 
ekipo o možnosti vzpostavitve zdravstvenega 
okrevališča v gospodarskem poslopju na 
Visokem

	 	2.	2.	I	Sestanek	pri	našem	državnem	
sekretarju	g.	Mahniču o državnih projektih v 
naši občini, glavna tema začetek del na cesti 
Trebija–Sovodenj in Lučine–Suhi Dol ter Hiša 
generacij v Gorenji vasi

	 	4.	2.	I	Obisk	v	podjetju	Marmor	Hotavlje, 
kjer so mi pokazali tudi nove moderne 
proizvodne prostore

	 	9.	2.	I	Sestanek	na	ministrstvu	za	kulturo	o	
večjih	projektih	v	naši	občini, predvsem pa 
zaradi možnosti pridobitve evropskih sredstev

	 	10.	2.	I	Obisk	direktorja	Restavratorskega	
centra	g.	Hudolina	pri	nas	na	občini, glavna 
tema nadaljnja dela na Dvorcu Visoko, še letos 
pa se nam obeta restavratorstvo Kašče

	 	12.	2.	I	Sestanek	s	poljanskim	župnikom	
na temo prihodnjega upravljanja kulturnega 
doma in umestitve zavetnika proti visokim 
vodam in zavetnika mostov Janeza Nepomuka 
ob pešpoti do cerkve svetega Martina v 
Poljanah

	 	15.	2.	I	Sestanek	z	župani	Škofjeloškega, 
glavna tema je bila javni razpis šolskega 
ministrstva in kandidiranje za sredstva za 
povečanje OŠ Jela Janežiča

	 	18.	2.	I	Uvodni	sestanek	za projektno rešitev 
in umestitev nove podružnične šole v Javorjah

	 	24.	2.	I	Sestanek	s	CSS	Škofja	Loka	zaradi 
detajlnih projektnih rešitev, ki so potrebne za 
objavo javnega razpisa za izvajalca del 
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Zaradi gradbišča in začasne porušitve obeh obstoječih avtobusnih 
postaj pred križiščem v Poljanah sta avtobusni postajališči začasno 
prestavljeni na šolsko avtobusno obračališče pred OŠ Poljane. Nov 
prometni režim velja do nadaljnjega, usklajen je z avtobusnim prevo-
znikom Arriva in velja za vse potnike.

Prestavili avtobusni postajališči
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Vloga žensk v družbi se je v zadnjih nekaj desetletjih močno 
spremenila. Ženska je vpeta v vse pore življenja. Ni več le mati, 
žena in gospodinja. Želi si biti samostojna, neodvisna, opravljati 
si želi svoje poslanstvo, služiti družini in družbi, biti spoštovana, 
ljubljena in videna. 
Vse to ji je danes dano. Vse to lahko ima. Pa vendar, ali si ženska 
ni naložila prevelikega bremena, ali ne zahteva preveč od sebe. Ali 
mogoče družba ne zahteva preveč od nje?
Dekleta že v šoli pogosto izstopajo in dosegajo boljše rezultate, 
višjo izobrazbo in s svojo prodornostjo in preudarnostjo lahko 
zasedajo pomembne položaje v družbi. Ženska prevzema številne 
odgovornosti. Hoče spreminjati svet, razdajati svoje znanje in 
prepričanja, ugajati, biti odlična na vseh področjih, dati celo sebe 
v vse svoje projekte. Biti zaposlena ženski pomeni svobodo, neod-
visnost, finančno varnost. Hkrati pa številne obveznosti pomenijo 
manj časa za družino, otroke, urejen dom, sprostitev. Pogosto bije 
bitke s časom, da postori vse potrebno.  
Koronačasi so še bolj kot kdajkoli prej pokazali, kaj vse je nalože-
no ženski. Otroci so ostali doma. Vrtci in šole so bili zaprti. V služ-
bi so od nje pričakovali, da je delo narejeno, na delovnem mestu 
ali mogoče od doma. V šoli so pričakovali, da bodo otroci imeli 
narejeno vse potrebno, prevečkrat pa niso zmogli sami. Pomoč 
staršev je bila nujna. Mame so bile tiste, ki imajo več potrpljenja 
in prevzamejo šolske obveznosti otrok na svoja pleča. Za otroke 
želijo le najboljše. Ne odnehajo, dokler ne naredijo vsega, kar je v 
njihovi moči, da bi bil otrok čim bolj uspešen v šoli, saj je od tega 
vendarle odvisna njegova prihodnost. Tako so ženske prevzele na 
svoje rame tudi poučevanje svojih otrok. Imeti dva mala otroka v 
vrtcu, dva v šoli in še delo od doma ni mačji kašelj. Poleg seveda 
še vsega ostalega, kar ženski pripada že samo po sebi. Marsika-
tera je bila na robu obupa, brez moči, komaj je čakala na normal-
ne razmere, vendar ženska nikoli ne obupa, nikoli se ne vda.  
Mogoče se komu zdi, da so že preveč samostojne in močne ter 
da moški zaradi tega izgubljajo svojo primarno vlogo v družbi. Ni-
kakor. Ženska, ki ima danes toliko vlog v družbi, bolj kot kdaj koli 
prej potrebuje ob sebi močnega in zanesljivega moškega, ki ji bo 
nudil oporo in ljubezen, ki jo bo podpiral pri njenih odločitvah in to-
lažil, kadar ji bo hudo. Potrebuje njegovo vodstvo, njegov pristan. 
Zadovoljna ženska ima za seboj vedno moškega, ki jo podpira 
in spodbuja, ki se z njo veseli in jo tolaži. Brez dvoma potrebuje 
tudi njegovo pomoč. Danes ne moremo več reči, da gospodinjska 
opravila pripadajo le ženski. Moški, ki ne bi želel pomagati svoji 
ženi, ni sodoben moški. Danes govorimo o enakopravnosti in 
enakih možnostih za vse.  
Ob vseh izzivih, ki jih družba nudi sodobni ženski, mogoče ne 
potrebuje denarja za golo preživetje, potrebuje pa razumevanje in 
podporo, ki ji jo lahko nudijo le njen mož, družina in prijatelji. To 
so njeni stebri, na katere se lahko vedno nasloni. Ni težko, lepo je 
biti ženska, če si razumljena, spoštovana in ljubljena. 

Lepo je biti ženska

Nežka Bozovičar
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Mateja Rant

Mercatorjev market v Gorenji vasi je v zadnjem tednu februar-
ja začasno zaprl svoja vrata, saj so se lotili njegove temeljite 
prenove.
Kot so pojasnili na občini, je bila obnova zelo zahteven 
logistični zalogaj, cilj pa je bil občanom občine Gorenja vas 
- Poljane zagotoviti pestro in celovito ponudbo v sodobno 
opremljeni trgovini. V sklopu prenove so na novo uredili oddel-
ke kruha, sadja in zelenjave, prenovili delikateso ter namestili 
nove blagajne, hladilno tehniko, police in nakupovalne vozičke. 
Tudi v občini Gorenja vas - Poljane je tako po novem na voljo 
sodobno urejena trgovina z raznoliko ponudbo.

Prenovili trgovino  
v Gorenji vasi
Po slabem mesecu obnove je vrata ponovno  
odprla celovito prenovljena trgovina Mercator  
v Gorenji vasi.

Po prenovi je vrata znova odprl prenovljeni market  
v Gorenji vasi. Foto: arhiv občine

Zbirni center Todraž je od 1. marca dalje odprt ob 
ponedeljkih in sredah med 8. in 17. uro ter drugo 
soboto v mesecu med 8. in 12. uro. Uporabnike ob 
tem prosijo, da v zbirni center dostavijo že predhodno 
ločeno zbrane odpadke, da je njihov čas zadrževanja v 
zbirnem centru čim krajši. Uporabniki morajo upo-
števati tudi varnostno razdaljo dveh metrov in upora-
bljati zaščitne maske ter ob tem upoštevati navodila 
delavcev v zbirnem centru glede vstopa in ravnanja 
z odpadki. V zbirnem centru je hkrati lahko največ 
pet ljudi, drugi pa morajo, če je to potrebno, počakati 
pred njim na predpisani razdalji oziroma po možnosti 
v avtomobilu. Kot so še pojasnili, v zbirnem centru 
zaščitne maske niso na voljo, zato jih morajo imeti 
uporabniki s seboj.

Obratovanje Zbirnega centra Todraž
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Mateja Rant

"Veseli me, da se je končno začelo premi-
kati, saj je ta cesta predvidena tudi kot tra-
sa četrte razvojne osi, kar sedanja vlada in 
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec 
zelo podpirata," je z začetkom obnove 
ceste proti Sovodnju zadovoljen župan 
Milan Čadež. Celotna trasa, na kateri bo 
potekala obnova, je razdeljena na štiri 
odseke, dolge približno štiristo metrov, so 
pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo 
in dodali, da projekt obsega ureditev pod-
pornih zložb pod cesto in opornih zložb 
nad cesto, obnovo vozišča z odvajanjem 
vode, ureditev priključkov lokalnih cest ter 
postavitev prometne opreme in jeklenih 
varnostnih ograj. V sklopu obnove bodo 
namestili tudi sidrane mreže nad cesto in 
zgradili nov most na Fužinah. Dela bodo 
vredna 4,6 milijona evrov, končali pa naj bi 
jih jeseni 2022.
Gradbišče na cesti proti Sovodnju si je v 
družbi župana pred časom ogledala tudi 
direktorica Direkcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo Ljiljana Herga. "Ustavili 
smo se tudi na Sovodnju, na mestu, kjer 
bo potrebna prestavitev struge Hobovšči-
ce in ceste, kar je predvideno v sklopu 
gradnje četrte razvojne osi," je pojasnil Ča-
dež in dodal, da bo v ta projekt v prihodnje 
treba vložiti veliko truda in visoka denarna 
sredstva. "Ker gre za zahtevna dela na 
brežinah, so investicijska sredstva na 
kilometer obnove zelo visoka in mogoče 
se je tudi zaradi tega tako dolgo odlašalo 

z začetkom prenove; a stanje na cesti, kjer 
dnevno naštejejo okrog tisoč vozil, je bilo 
zdaj res že nevzdržno." Zato tudi na občini 
pozdravljajo začetek del na 1,5-kilome-
trskem odseku od mostu na Fužinah v 
smeri proti naselju Sovodenj. Vrednost 
del na prvem odseku znaša 1,25 milijona 
evrov, končali pa jih bodo predvidoma v 
juliju. V tem času so predvidene polovične 
zapore ceste z občasnimi, do 30-minutni-
mi popolnimi zaporami. "Popolne zapore 
so potrebne v primerih, ko ni moč zago-
toviti varnega odvijanja enosmernega 
prometa, na primer ob poseku in padanju 
drevja na cesto, razkladanju kamiona in 
podobno," so še pojasnili na direkciji in 

dodali, da so tovrstne zapore običajna 
praksa na gradbiščih, kjer se izvajajo dela 
na brežinah. Izvajalec del je dolžan dela 
organizirati tako, da se občasne popol-
ne zapore izvajajo zunaj časa največjih 
prometnih konic.
Občina bo sofinancirala gradnjo mo-
stu na Fužinah, za kar so v letošnjem 
proračunu zagotovili sto tisoč evrov, je 
pojasnil župan. "Čez dve leti se bodo tako 
bistveno skrajšali potovalni časi tudi 
proti sosednji občini Cerkno, z županom 
katere sva v zadnjem obdobju poglobila 
sodelovanje in tako dosegla velik napre-
dek pri načrtovanju četrte razvojne osi," je 
še dodal Čadež. 

Na cesti proti Sovodnju zabrneli gradbeni stroji
Močno dotrajana cesta Trebija–Sovodenj je v začetku marca začela dobivati novo podobo, lotili so se 
namreč sanacije zidov in brežin na kilometer in pol dolgem odseku državne ceste od Trebije do Hobovš.

Začela se je sanacija zidov in brežin na kilometer in pol dolgem odseku državne ceste 
od Trebije do Hobovš. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Mateja Rant

Z razpisom želijo pravne in fizične osebe, 
društva in druge subjekte javnega in 
zasebnega prava, ki delujejo na področju 
turizma in gostinske ponudbe, spodbuditi 
k uvajanju ekološkega oziroma trajno-
stnega menedžmenta ter ekoloških ali 
trajnostnih standardov v turističnih na-

stanitvenih objektih in gostinskih obratih. 
S sredstvi v okviru razpisa bodo zato pri 
ministrstvu sofinancirali stroške pridobi-
tve mednarodno uveljavljenega okolj-
skega ali trajnostnega znaka in stroške, 
povezane s promocijo konkurenčne pred-
nosti turističnega oziroma gostinskega 
ponudnika, ki jo je s tem pridobil. Prijavijo 
se lahko pravne in fizične osebe, društva 

in drugi subjekti javnega in zasebnega 
prava, ki delujejo na področju turizma in 
ki doslej niso bili prejemniki sredstev za ta 
namen. Višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov lahko dosega največ pet tisoč 
evrov za posamezni objekt in znak, sred-
stva pa morajo biti porabljena v letošnjem 
letu. Vloge je treba oddati do 5. maja 
oziroma 8. septembra v drugem roku.

Spodbude za pridobitev okoljskega znaka
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih 
in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike, v okviru katerega bo na razpolago 
okvirno sto petdeset tisoč evrov.
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Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA  RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH 
DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA OBMOČJU  

OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2021
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena 
Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju 
občine Gorenja vas - Poljane.

Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere 
niso prejela sredstev iz drugih virov Občine Gorenja vas - Poljane. 

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

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 16. aprila 2021.

Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom 
Gorenja vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljan-
ska c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 16. aprila 2021 oziroma najpo-
zneje ta dan vlogo oddajo na pošti kot priporočeno pošiljko.

Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Obči-
ni Gorenja vas - Poljane, pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali  
e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

Damjana Peternelj

To lahko marsikateremu od prebivalcev 
iz oddaljenejših krajev skrajša pot do 
storitev s seznama upravnih postopkov 
in nalog. Občani se lahko zglasite v 
uradih, ko potrebujete osebno izkaznico, 
potni list, vozniško dovoljenje za slo-
venske državljane ali podaljšanje tako 
vozniškega kot prometnega dovoljenja 
(samo v primerih, ko ni treba izdati 
novega obrazca prometnega dovoljenja). 
Na uradih sprejemajo naročila za izdajo 
tretje registrske tablice (zaradi poškod-
be ali obrabe), uredijo odjavo vozila iz 
prometa, prijavo na teoretični ali praktični 
del vozniškega izpita, prijavo ali odjavo 
prebivališča, potrditev podpore volivcev v 
času, ki je določen za potrjevanje podpor, 
ali pa se pri njih zglasite, če želite opraviti 
katero izmed upravnih overitev: podpisa, 
fotokopije, garantnega pisma.
Sprejemajo vloge za pridobitev spletne-
ga kvalificiranega potrdila SIGENCA. Na 
krajevnih uradih se lahko pridobijo vsa 
potrdila iz uradnih evidenc s področja 
MNZ (razen izpisov iz matičnega registra), 
zemljiško-knjižni izpisi, izpisi iz geodet-
skih podatkov, prav tako pa lahko občani 
oddate vlogo za vse vrste potrdil oziroma 
postopkov v pristojnosti upravne enote. 

Poleg omenjenih storitev se lahko na 
krajevnih uradih oddajo vloga za ostale 
delovna področja upravne enote, razen 
vlog in dopolnitev za gradbene postopke 
zaradi logističnih ovir glede prenosa teh-
nične dokumentacije.  
Krajevni urad Gorenja vas - Poljane v pritli-
čju Sokolskega doma v Gorenji vasi je za 
stranke odprt vsak torek od 8. do 15.30. 
Čeprav je bil urad med epidemijo nekaj 
časa zaprt, so s storitvami ob upoštevanju 

omejitvenih ukrepov ob pojavu epidemije 
od 11. januarja spet na voljo občankam 
in občanom. Za obisk krajevnega urada 
se je treba zaradi epidemioloških razmer 
najaviti in rezervirati termin na telefonski 
številki 041 741 738. Če pa želite upravne 
storitve opraviti na sedežu upravne enote, 
na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki, morate 
prav tako rezervirati termin, in sicer na 
telefonski številki 04 511 23 60 ali po elek-
tronski pošti: ue.skofjaloka@gov.si.

Na krajevni urad po več kot le osebno izkaznico
Upravna enota Škofja Loka s tremi oddelki – za občo upravo in skupne zadeve, okolje, prostor in  
kmetijstvo ter za upravne notranje zadeve – ima poleg matičnih prostorov v Škofji Loki še tri krajevne  
urade – v Železnikih, Žireh in Gorenji vasi.

Krajevni urad v Gorenji vasi posluje ob torkih od 8. ure do 15.30. Na fotografiji je 
referentka Barbara Košenina.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča uporabnike stori-
tev, ki mešane komunalne odpadke in mešano embalažo 
oddajajo v tipiziranih vrečah, da vreče lahko prevzamejo 
na sedežu krajevne skupnosti, znotraj katere stoji njihov 
objekt. Vreče je mogoče prevzeti najkasneje do 31. maja. 
V primeru nejasnosti lahko pokličejo na telefonsko števil-
ko 04 518 31 22.

Prevzem tipiziranih vreč za odpadke

Hitro antigensko testiranje na koronavirus so po novem 
omogočili tudi v občini Gorenja vas - Poljane. Testira-
nje poteka ob sredah med 14. in 16. uro v veliki dvorani 
Sokolskega doma v Gorenji vasi. Vstop v dvorano je v tem 
času urejen neposredno z zgornjega parkirišča in ne skozi 
glavni vhod v Sokolski dom. Naročanje na testiranje ni 
potrebno, s seboj pa je treba imeti zdravstveno kartico, so 
še pojasnili na občini in poudarili, da je treba upoštevati 
vse zaščitne ukrepe – uporabo zaščitne maske, ohranja-
nje varnostne razdalje in razkuževanje rok.

Hitro testiranje tudi v Gorenji vasi
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Gradnja telefonije in vodovoda v letu 1985 ... ... in dvajset let kasneje. Vir: Zbornik Gorenjevaško in 
Hotaveljsko skozi čas

Stanko Bajt, predsednik KS Sovodenj, 
Nevenka Telban, tajnica

V februarju smo bili organizatorji osre-
dnje občinske proslave v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika. Aprila 
smo v naši krajevni skupnosti izpeljali 
vsakoletno očiščevalno akcijo, a zaradi 
epidemije v okrnjeni obliki. Na predvečer 
dneva državnosti smo v Novi Oselici or-
ganizirali le mašo za domovino in kratek 
kulturni program s skromno pogostitvijo 

manjšega števila navzočih krajanov. 
Na področju prometne infrastrukture je 
bil z občinskimi sredstvi postavljen pokrit 
objekt na novem avtobusnem postaja-
lišču v vasi Sovodenj. Zaključen je bil 
projekt energetske sanacije na podru-
žnični šoli Sovodenj in za potrebe vrtca 
zgrajena nova terasa. 
Poleg rednega letnega vzdrževanja lokal-
nih cest in javnih poti sta novo asfaltno 
prevleko dobila 340-metrski odsek na 
JP Laniše –Rupe–Lisjak in 80-metrski 

odsek na JP Grapa–Kalar–Jeram. Tu je 
bil saniran tudi del ugreznjenega vozišča. 
Z asfaltno prevleko so bili pokrpani še 
nekateri krajši odseki ter urejeno odvo-
dnjavanje in oporni zid na JP Podosojni-
ce. V kulturni dvorani je bila dokončana 
in finančno pokrita prenova hodnika, 
urejene so bile tudi elektroinstalacijske 
napeljave in toaletni prostori.
V decembru smo ponovno organizirali 
Miklavževo obdaritev otrok od dopol-
njenega enega leta do vključno dese-
tega leta. S pomočjo KUD Sovodenj 
smo poskrbeli, da so bila darila oddana 
brezstično od vrat do vrat. Na enak način 
smo s pomočjo območne organizacije 
RK Škofja Loka obdarili tudi vse krajane, 
starejše od 75 let. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali 
pri realizaciji zastavljenih ciljev, in ostani-
te zdravi.

Uresničili zastavljene cilje
Preteklo leto bo vsem ostalo dobro v spominu predvsem zaradi 
neprijetnih omejitev za vse krajane zaradi epidemije, ki jo je povzročil 
novi koronavirus. V KS Sovodenj smo kljub temu realizirali vse 
zastavljene cilje.

Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas,  
Gašper Čadež, tajnik

Podeželski območji Gorenjevaško in Hotaveljsko sta de-
cembra lani z izidom zbornika, ki ga je izdala in založila KS 
Gorenja vas, dobili zapis, ki bo ohranil spomin na delavnost, 
vztrajnost in življenje ljudi v različnih zgodovinskih obdobjih 
do današnjih dni.
Zbornik v poglavju z naslovom Prizadevanja za boljši kos 
kruha opisuje tudi izgradnjo infrastrukture – cest, vodovodov, 
elektrifikacije, pošte, telefonije, kanalizacije –, ki je bila v vseh 
obdobjih ključna naloga v KS ali občini in pomembna pridobitev 
za ohranitev poseljenosti v današnji KS Gorenja vas. Podobo 
teh krajev oblikuje vsak krajan. Kaj vse so zmogli naši predniki: 
ustanovitev župnije, organiziranje izobraževanja in skrbi za 
zdravje; kako so preživeli prelomne čase vojn in kako živimo 
danes, je predstavljeno v tej knjigi, ki naj najde svoje mesto v 

vsakem domu teh območij. Priporočamo jo v nakup in branje.
Na cestnem programu je KS Gorenja vas obnovila 1100 metrov 
lokalnih cest in javnih poti v asfaltu, dodatnih 500 metrov je bilo 
obnovljenih iz občinskega proračuna, in sicer:
LC Gorenja vas–Žirovski Vrh (Javorč) v dolžini 500 m (zamenja-
va asfalta, kamnita zložba, drenaža in obnova propustov);
JP Volaka–Dole in Volaka–Debeni, krajši odseki v dolžini 300 m 
(zamenjava asfalta, sanacija usada);
• JP Volaka–Čabrače v dolžini 300 m (zamenjava asfalta, dre-
naža ter kamnita zložba);
• LC Suša–Malenski Vrh (meteorna kanalizacija v dolžini 140 
m, drenaža v dolžini 60 m in preplastitev več krajših odsekov v 
dolžini 150 m);      
• LC Hotavlje–Kopačnica (odsek Tesnar–otroško igrišče (razši-
ritev cestišča v dolžini 150 m s pločnikom, zamenjava asfalta). 
Pomembna pridobitev lanskega leta v Gorenji vasi je tudi izgra-
dnja Fortunove brvi, ki jo je financirala občina.

Leto zaznamoval izid zbornika
Preteklo leto sta v KS Gorenja vas zaznamovala izid zbornika Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – 
Bogastvo preteklosti za izzive prihodnosti in asfaltiranje cestnih odsekov.
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Anton Marc, Lokalna energetska 
agencija Gorenjske

Eko sklad je javni sklad, katerega usta-
novitelj je država. Namen ustanovitve 
sklada je varovanje in ohranjanje okolja 
predvsem s stališča energetike. Prav 
raba energije namreč močno vpliva na 
okolje, v katerem živimo. Vloga sklada je 
pomoč in spodbujanje občanov pri preho-
du na obnovljive vire energije, učinkoviti 
rabi energije ter pri prehodu v trajno 
mobilnost.
V ta namen ima sklad organizirano 
mrežo energetskih svetovalcev po vsej 
Sloveniji, katerih namen je občanom 
svetovati glede izbire ukrepov, s katerimi 
bodo zmanjšali porabo energije ali prešli 
na uporabo obnovljivih virov energije. 
Svetovalci so občanom lahko tudi v po-

moč pri prijavi na razpise Eko sklada. 
Za občane ima sklad na voljo subvencije 
in ugodne kredite za ukrepe energetske 
prenove. Na področju ogrevanja so tako 
na primer na voljo subvencije in krediti 
za kurilne naprave na lesno biomaso, 
za priklop na daljinsko ogrevanje, za 
vgradnjo sistema za prezračevanje z 
vračanjem toplote, za vgradnjo toplo-
tne črpalke in za namestitev solarnega 
ogrevnega sistema. Za kurilno napravo 
je subvencija od 20 do 60 odstotkov 
oziroma do maksimalno 2000 oziroma 
5000 evrov. Pri prenovi lahko pridobite 
subvencije za izolacijo fasade, strehe 
ali podstrešja in za zamenjavo oken z 
novimi okni z lesenimi okvirji. Pri zame-
njavi okna je subvencija do 20 odstotkov 
naložbe in največ 150 evrov na kvadratni 
meter zamenjanih oken. Za prenovo 

fasade je vrednost subvencije tudi 20 
odstotkov naložbe in največ 12 evrov 
na kvadratni meter toplotne izolacije. 
Novovgrajena fasada mora skupaj z 
obstoječo zadostiti zahtevanim krite-
rijem izolativnosti. Za socialno šibka 
gospodinjstva pa je za nekatere ukrepe 
na voljo tudi 100-odstotna subvencija.
Sklad ima na razpolago tudi subvencijo 
ali kredit za nakup novega električnega 
avtomobila. Subvencija je tu odvisna od 
kategorije vozila. Na voljo so tudi subven-
cije za male sončne elektrarne. 
Za podrobnejše podatke je najbolje, da 
se oglasite pri energetskem svetovalcu, 
pristojnem za vaše območje. Kontakti so 
navedeni na povezavi https://ekosklad.
si/prebivalstvo/ensvet ali jih preverite na 
spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.
si. (Vir: www.ekosklad.si).

Subvencije Eko sklada
Za občane ima Eko sklad na voljo tako subvencije kot ugodne kredite za ukrepe energetske prenove.

Lucija Klemenčič, KS Trebija

V krajevni skupnosti Trebija smo lani asfaltirali odsek ceste Lo-
vran–Vic v dolžini štiristo metrov, večja vzdrževalna dela so bila 
opravljena tudi na odseku ceste Sleme–Hom–Vrajnšk, na drugih 
cestah so bile po potrebi nasute bankine, na makadamskih 
cestah pa so bile predvsem zasute udarne jame. S pomočjo ob-
činskih sredstev je bil saniran kilometer in pol dolg odsek lokalne 
ceste Trebija–Stara Oselica, s krajani pa smo sodelovali tudi pri 
čiščenju in obsekovanju lokalne ceste Fužine–Kladje. Postavili 
smo tudi nekaj novih prometnih znakov. 
Ob reki Sori na Trebiji smo v začetku lanskega leta v sodelova-
nju z občino uredili okolico za ponovno vzpostavitev naravnega 
kopališča Škribovc. Na 2435 kvadratnih metrih obalnega pasu je 
zasajena trava, območje je opremljeno tudi z dvema kamnitima 
mizama in stoli, dvema košema za odpadke, za aktivne pa je na 
voljo igrišče za odbojko ter t. i. slackline (hoja po vrvi oziroma tra-
ku). Na avtobusnem postajališču Pilovc smo postavili novo hiško, 
ob vhodu na pokopališče v Stari Oselici smo pobarvali stebričke, 
najemnikom grobov pa zagotovili pesek za posipanje. Čaka nas 
še precej manjših obnovitvenih posegov, najbolj potrebna pa bo 
sanacija obzidja, ki je že razkrilo poškodbe. Na Trebiji (novi zgor-
nji del vasi) je bila postavljena nova javna razsvetljava, aktivno 
pa potekajo tudi nadaljnji koraki oživitve Doma pod Planino. Kot 
vsako leto je otroke KS Trebija obdaroval Miklavž. 
Občina je lani pridobila gradbeno dovoljenje za razširitev 
parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici, letos pa je predviden 

začetek del, s čimer bomo na novo pridobili približno dvajset 
parkirnih mest. Z občinskimi sredstvi je letos predvidena tudi 
obnova betonskega mostu pri Boštjanu v Podgori. Na področju 
javne razsvetljave bodo obstoječe sijalke zamenjale LED-sijal-
ke, na Fužinah se bo na novo postavila ena avtobusna hiška, 
predvideno pa je tudi postavljanje osemdeset metrov jeklenih 
varnostnih ograj. Doseženi cilji so rezultat dobrega in uspešne-
ga sodelovanja z vaškimi odbori, svetniki krajevne skupnosti, 
krajani, izvajalci, občinsko upravo in županom.

Znova urejeno kopališče Škribovc
Med največjimi pridobitvami lanskega leta na Trebiji sta znova urejeno kopališče Škribovc in sanirani odsek 
ceste proti Stari Oselici.

Asfaltiran odsek ceste Lovran–Vic v skupni dolžini štiristo 
metrov FOTO: JURE BURNIK
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Damjana Peternelj

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki 
in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni 
sami zagotavljati odstranjevanje odveč-
ne zarasti na bregovih, plavja (odpadlega 
listja in drugih plavajočih predmetov), od-
padkov in drugih opuščenih ter odvrženih 
predmetov in snovi z vodnih in priobalnih 
zemljišč. Če skrbimo za redno vzdr-
ževanje pretočnosti rek in potokov ter 
odgovorno ravnamo z okoljem, se lahko 
znatno zmanjša poplavna ogroženost, s 
tem pa zaščiti ne samo premoženje, am-
pak tudi življenja ljudi. "Pri tem je nujno 
potrebno sodelovanje državnih institucij, 
lokalnih skupnosti in državljanov," opozar-
jajo na direkciji.   

Najbolj problematične so struge 
neurejenih potokov 
Najpogostejši vzroki naraščanja vodosta-
jev in poplav na vodotokih drugega reda 
so t. i. plavni čepi v strugah neurejenih 
vodotokov, ki onemogočajo normalni 
pretok vode. Preprečimo jih lahko z 
odstranjevanjem propadajoče vegetacije 
in odpadnega rastlinskega materiala z 
območja priobalnih in vodnih zemljišč 
predvsem pri manjših rekah in potokih. 
S tem prispevamo k izboljšanju vodnega 
režima ter stanja voda, preprečimo bočne 
erozije brežin in odlaganje naplavin. 

Kako očistiti priobalno in vodno 
zemljišče? 
Lastnike oziroma druge uporabnike vseh 
priobalnih zemljišč na direkciji pozivajo, 
da jih ob upoštevanju določenih pogojev 
očistijo. Priobalni pas in brežine je treba, 
kjer je to mogoče, redno kositi, ob tem 
pa je prepovedano izvajanje golosekov; 
morebitna večja zdrava drevesa, če se 

nahajajo ob potoku, se torej ne smejo 
posekati.  
S priobalnega zemljišča je treba selek-
tivno odstranjevati suho, propadajočo 
odvečno in poškodovano zarast. Propa-
dlo in odstranjeno zarast ter odpadke, 
priporočajo, se v celoti odstrani na naravi 
neškodljiv način; material je prepovedano 
odlagati v strugo, na brežino, v priobalni 
pas vodotoka. Z vodnega in priobalnega 

zemljišča je treba redno odstranjevati 
plavje, odpadke in morebitne druge 
opuščene in odvržene predmete. O mo-
rebitnem odlaganju tretjih oseb je treba 
obvestiti pristojno inšpekcijsko službo.
Upoštevati je treba še, da je v skladu z 
zakonom o divjadi in lovstvu odstranje-
vanje zarasti ob vodnih koritih dovoljeno 
le v obdobju od 1. avgusta do konca 
februarja.

Za manj nevšečnosti ob poplavah
Direkcija RS za vode poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 
v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času 
otoplitev, ko obstaja možnost večjih padavin in naraščanja vodostajev.

Če skrbimo za redno vzdrževanje pretočnosti rek in potokov ter odgovorno ravnamo  
z okoljem, lahko znatno zmanjšamo posledice poplav.

Jera Miklavčič

V okolici Dvorca Visoko je kar nekaj 
dreves potrebovalo obžagovanje oziroma 
posek, saj so zaradi odmiranja postala 

nevarna za obiskovalce. Ker je Dvorec 
Visoko kulturni spomenik državnega 
pomena, je bilo za izvedbo del treba 
pridobiti predhodno soglasje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine. Po pridobitvi 

soglasja je bila tako v preteklem mesecu 
izvedena sečnja poškodovanih, odmrlih 
ali za obiskovalce nevarnih dreves. Obre-
zan je bi tudi tulipanovec in vsa drevesa v 
sadovnjaku. V prihodnje se bodo v parku 
v skladu s prostorskim načrtom zasadila 
nova, nadomestna drevesa. Po izvedenih 
delih je zadrževanje pod krošnjami za 
obiskovalce spet varno.

Ureditev parka na Visokem
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Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v 
Kranju je pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne 
vode iz javnih vodovodov v upravljanju Občine Gorenja vas - 
Poljane za leto 2020. Ocenil je, da je bila oskrba s pitno vodo 
na vseh vodovodih varna. 
Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča en-
krat letno, zajema osem vodovodov. V njem so obravnavani 
vzorci, odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in v 
okviru državnega monitoringa. Lani je bilo v okviru notranje-
ga nadzora 68 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave, 
od tega jih je bilo 13 neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, in 
12 vzorcev za fizikalno-kemijske analize, ki so bili vsi skladni 
s Pravilnikom o pitni vodi.

Na vodooskrbnem sistemu Delnice – Podpreval, ki oskrbuje 
s pitno vodo 104 prebivalce in se voda dezinficira z UV-na-
pravo, se je v omrežje distribuiralo 5000 m3 vode. V notra-
njem nadzoru za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih 
šest vzorcev, eden je bil neskladen s pravilnikom, v njem so 
bile najdene bakterije Escherichia coli in koliformne bakteri-
je. Odvzeti vzorec za fizikalno-kemijske analize je bil skladen 
s pravilnikom. Pri državnem monitoringu so bile v enem od 
štirih vzorcev najdene koliformne bakterije. 

Vodooskrbni sistem Fužine oskrbuje s pitno vodo naselje Fu-
žine in del Trebije, skupaj 48 prebivalcev. V vodohranu Fužine 
se voda zbira iz zajetja in iz vodooskrbnega sistema Trebija–
Gorenja vas–Todraž (dezinfekcija z natrijevim hipokloritom). 
V letu 2020 se je v omrežje distribuiralo 2500 m3 pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo pet vzorcev pitne 
vode, vsi so bili skladni s pravilnikom. Dva vzorca pitne vode, 
odvzeta za fizikalno-kemijske analize, sta bila ustrezna. Tudi 
v sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca, 
oba sta zadoščala kriterijem. 

Vodooskrbni sistem Lučine oskrbuje s pitno vodo 251 prebi-
valcev na območju Lučin, Dolgih Njiv in dela naselja Prelesje. 
Voda se pred distribucijo v omrežje obdela z UV-dezinfekci-
jo. Lani se je v omrežje distribuiralo 18.000 m3 pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzorcev 
pitne vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom, 
saj sta vsebovala Escherichia coli in koliformne bakterije. Za 
fizikalno-kemijske analize so odvzeli en vzorec pitne vode, ki 
je bil skladen s pravilnikom. Od dveh vzorcev za potrebe dr-
žavnega monitoringa eden ni ustrezal kriterijem zaradi večje 
vsebnosti koliformnih bakterij. 

Vodooskrbni sistem Podvrh–Zapreval oskrbuje s pitno 
vodo 112 prebivalcev na območjih Podvrh, Četena Ravan in 
Zapreval. V letu 2020 se je v omrežje distribuiralo 7000 m3 
pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 10 
vzorcev pitne vode, od katerih jih je bilo pet neskladnih s pra-

vilnikom, štirje zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, eden 
pa zaradi preseženega skupnega števila mikroorganizmov. 
Za fizikalno-kemijske analize so odvzeli en vzorec pitne 
vode, ki je bil ustrezen. V sklopu državnega monitoringa je 
bil odvzet en vzorec, v njem pa najdene koliformne bakterije.
 
Vodooskrbni sistem Poljane oskrbuje s pitno vodo 1003 pre-
bivalce na območju Poljan, Dobja, Predmosta ter del Hoto-
vlje. Pitna voda se v klorinatorski postaji obdela z natrijevim 
hipokloritom. V letu 2020 se je v omrežje distribuiralo 58.000 
m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 
sedem vzorcev pitne vode, od katerih je bil en neskladen s 
pravilnikom zaradi najdene koliformne bakterije. Za fizikalno-
-kemijske analize sta bila odvzeta dva  vzorca pitne vode, ki 
sta bila oba ustrezna. V okviru državnega monitoringa so bili 
odvzeti štirje vzorci in vsi skladni s pravilnikom. 

Na vodooskrbni sistem Stara Oselica–Slajka je priključen 
del Stare Oselice, del Hotavelj in del Trebije, skupaj 46 prebi-
valcev. Lani se je v omrežje distribuiralo 2500 m3 pitne vode. 
Odvzeti in mikrobiološko preiskani so bili štirje vzorci pitne 
vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom zaradi 
presežene vrednosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemij-
ske analize je bil odvzet en vzorec pitne vode, ki je bil skladen 
s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž oskrbuje 
s pitno vodo 2340 prebivalcev na naslednjih območjih: del 
Trebije, Podgore, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava,  
Gorenja Dobrava, Todraž, Dobravšce, del Bačen. Pitna voda 
se pred distribucijo v omrežje obdela z natrijevim hipoklo-
ritom. Lani se je v omrežje distribuiralo 140.000 m3 pitne 
vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 23 vzor-
cev pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom, prav tako 
so bili skladni s pravilnikom trije vzorci za fizikalno-kemijske 
analize. V okviru državnega monitoringa so bili štirje prei-
skani vzorci ustrezni. 

Vodooskrbni sistem Zarobar–Hlavče Njive–Brda oskrbuje s 
pitno vodo 307 prebivalcev v naseljih Hlavče Njive, Gorenje 
Brdo, Dolenje Brdo, v delu Malenskega vrha, delu Suše in delu 
Srednje vasi. Pitna voda se pred distribucijo do uporabnikov 
dezinficira z UV-napravo. Lani se je v omrežje distribuiralo 
17.000 m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih 
je bilo šest vzorcev, dva sta bila neustrezna zaradi prese-
žene vrednosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemijske 
analize odvzeti vzorec je bil skladen s pravilnikom. V okviru  
državnega monitoringa pitne vode sta bila odvzeta dva vzor-
ca, zaradi koliformnih bakterij eden ni zadostil kriterijem za 
primerno pitno vodo.

Povzeto po poročilu NLZOH Kranj

Na vseh vodovodih oskrba z vodo varna
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Damjana Peternelj

Direktor združenja Sloles Edo Oblak iz 
podjetja Breza commerce je povedal, da 
so se odločili, da bodo v okviru Drvne-
ga klastra, ki združuje lesno industrijo 
na Hrvaškem, pomagali tistim, ki jih je 
potres najbolj prizadel. Določeni regijski 
vodje so poskrbeli za zbiranje lesa po 
vsej državi. Iz občine Gorenja vas - 
Poljane so sodelovali Ivan Šubic (Gisa), 
Tomaž Božnar (Žaga Božnar, Dolenči-
ce) in Breza commerce; iz škofjeloške 
občine so se pridružili Marko Dolenc 
iz Gabrovega, Gregor Kordež, Primož 

Mesec (Ekoles, Rovte v Selški dolini) in 
Roman Štremfelj iz Grafičnega butika; 
iz Železnikov Lesarstvo Gatej Darko in 
Boris Mesec (Mebor), iz Bohinja pa Lip 
Bohinj. Les so za odpremo zbrali in nalo-
žili v Železnikih. Skupno je po vsej državi 
sodelovalo okrog šestdeset podjetij, 
večinoma članov Slolesa, in Slovenski 
državni gozdovi s hčerinskim podjetjem 
Snežnik.
"Tretjega marca smo z zbirnega mesta v 
Straži pri Novem mestu konvoj devetih 
naloženih kamionov odpremili proti Pe-
trinji. Darovali smo predvsem rezani les 
za obnovo streh, deske za ostrešje, letve 
raznih dimenzij, tramove, opažne plošče, 
parket …," je povedal Oblak. Konvoj so 
simbolično predali hrvaškemu velepo-
slaniku v Sloveniji Borisu Grigiću, ki ga je 

predal naprej predsedniku Slovenskega 
lesnega združenja Sloles Danilu Knapu; 
ta je kot eden od voznikov predajo nada-
ljeval ob zaključku potovanja v hrvaški 
Petrinji. Na dogodku so bili prisotni mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Jože Podgoršek, državna sekretarka 
na gospodarskem ministrstvu Ajda 
Cuderman ter predstavniki Slolesa in 
podjetij donatorjev. "Akcijo smo izpeljali, 
kljub temu da v lesni industriji primanj-
kuje hlodovine in marsikatera žaga stoji, 
a je bil odziv donatorjev stoodstoten," 
je zadovoljen Oblak, ki verjame, da bi se 
tudi Hrvaška odzvala enako. Na spletni 
strani www.sloles.eu obširneje predsta-
vljena akcija ne bo edina – predvidoma 
v oktobru bodo prizadetim družinam 
odpremili še dve leseni hiši.

Za obnovo 
Petrinje tudi 
gorenjski les
Sloles, slovensko lesno združenje, 
je za prizadete v potresu v Petrinji 
z okolico za obnovo ostrešij vsaj 
štiridesetih hiš darovalo okrog 
tristo kubičnih metrov lesa. Akciji 
so se pridružili tudi gorenjski 
lesarji, ki so les na tovornjake 
naložili na žagi Darka Gateja v 
Železnikih.

Les za hrvaško Petrinjo se je na Gorenjskem zbiral na žagi Darka Gateja v Železnikih. 
Na fotografiji so predstavniki donatorjev z Milanom Čadežem, županom Občine 
Gorenja vas - Poljane (skrajno levo), in Antonom Luznarjem, županom Železnikov 
(skrajno desno), ob njem je Edo Oblak, direktor Slolesa. FOTO: ARHIV SLOLESA

Nina Kobal, Razvojna agencija  
Zgornje Gorenjske

Na Gorenjskem si že od leta 2015 priza-
devamo za celosten razvoj kolesarstva na 
regionalni ravni. Takrat je začel delovati 
Svetovalni organ gorenjske regije za 
razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno 
telo odbora za okolje, prostor in infrastruk-
turo pri Razvojnem svetu gorenjske regije. 
Po dobrih petih letih delovanja je eden 
najpomembnejših rezultatov vzpostavitev 
gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre 
za skrbno izdelan preplet 640 kilometrov 
državnih in lokalnih kolesarskih povezav 
na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih 

občinah. Pri določitvi so bili upoštevani 
mednarodni kriteriji prometne varnosti, 
atraktivnost pokrajine in dosegljivosti go-
stinskih in servisnih storitev, trase pa so 
bile potrjene s strani vseh 24 vključenih 
občin ter Direkcije RS za infrastrukturo. 
Glavni cilj projekta Gorenjsko kolesarsko 
omrežje v letošnjem letu je na celotnem 
omrežju postaviti enotno prometno si-
gnalizacijo za kolesarje – usmerjevalne in 
informacijske table), posvetili pa se bomo 
tudi natančnemu digitalnemu prikazu 
obstoječe kolesarske infrastrukture in 
evidentiranju črnih točk oziroma odsekov 
na omrežju. Slednje z namenom, da se 
tem lokacijam pri načrtovanju investicij 

nameni posebna pozornost, se prioritetno 
odpravijo in se kolesarjem zagotovi varna 
pot. Gorenjska regija bo na tem področju 
opravila pionirsko delo, saj je prva v drža-
vi, ki se je vzpostavitve omrežja lotila na 
tako sistematičen način.
Za prepoznavno podobo gorenjskega ko-
lesarskega omrežja skrbi logotip, izdelani 
so promocijski zemljevidi in spletna stran 
www.gko.si s petimi predlaganimi izleti in 
GPX-sledmi. Prav vsak kolesar lahko najde 
sebi primerno in ustrezno traso, kjer bo 
doživel širše območje Gorenjske. Letos 
bomo nadgradili tudi koncept kolesarju 
prijazen ponudnik, v katerega bodo vklju-
čeni predstavniki turističnih namestitev in 
storitev, kolesarske povezave ter naravne 
in kulturne zanimivosti pa bomo promovi-
rali tudi na družabnem omrežju Instagram, 
kjer nas najdete pod imenom @gko_bike. 
Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje v 
letošnjem letu financira tudi Občina Gore-
nja vas-Poljane, izvajata pa ga Razvojna 
agencija Zgornje Gorenjske in BSC Kranj – 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske.

Za celostni razvoj kolesarstva
Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan preplet povezav na 
območju Gorenjske in nekaterih sosednjih občin. Mreža cest, primernih 
za kolesarjenje, ponuja priložnost za popotovanje od kraja do kraja, 
odkrivanje znamenitosti na poti in srečevanje z lokalnim prebivalstvom.
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Lokalno učno središče Gorenja vas
Vsa izobraževanja v prvih dveh mesecih letošnjega leta v LUS Gorenja 
vas so potekala na daljavo in po Zoomu še vedno potekajo tečaji angle-
ščine, španščine, nemščine in italijanščine. V Sokolskem domu pa smo 
že začeli tečaja kvačkanja in šivanja ter računalniški tečaj, zbrane so tudi 
prijave za izdelavo domačega videa. Tečaji so za občane brezplačni, fi-
nancirani s strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Začeli smo tudi delavnice, organizirane v sklopu projekta Vseživljenj-
sko varovanje narave (VVN). Aktivnosti so brezplačne in potekajo v 
Poljanski in Selški dolini ter v Škofji Loki. Trenutno v Gorenji vasi poteka 
delavnica ponovne uporabe tekstilnih materialov, delavnica z naslovom 
Sadimo avtohtone sadne drevesne vrste, ki je bila zelo dobro obiskana, 
pa se je že končala. Projekt bo predstavljen v naslednji številki Podble-
gaških novic.
Več informacij in prijavnico najdete na spletni in Facebook strani Ljud-
ske univerze Škofja Loka.Obrezovanje sadnega drevja

Projekt Aktivno proti  
invazivkam

Papagajčki – sirska svilnica je na  
seznamu prepovedanih rastlin EU.

Tudi topinambur je invaziven.

Davidova budleja – metuljnik je  
»tempirana bomba«.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

»Nisem vedel, da je toliko tega in toliko raz-
ličnih vrst …« S temi besedami je komen-
tiral predavanje o invazivnih tujerodnih 
rastlinah eden od članov Ribiške družine 
Visoko, ki so v četrtek, 4. marca 2021, po-
slušali predavanje biologinje Ane Dolenc v 
Sokolskem domu v Gorenji vasi. S proble-
matiko o invazivkah so bili seznanjeni tudi 
svetniki Občine Gorenja vas - Poljane na 
svoji redni seji v februarju. 
Projekt Aktivno proti invazivkam poteka 
od septembra lanskega leta in bo trajal do 
aprila 2022. Ob Ljudski univerzi Škofja Loka, 
ki je vodilni partner, sodelujeta kot partner-
ja še Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Ri-
biška družina Visoko, katere člani bodo po-
magali pri akcijah odstranjevanja invazivk.
V obdobju od decembra do konca februar-
ja so bila organizirana predavanja o inva-
zivkah po Zoomu zaveč kot 20 skupin, na 
katerih je bilo okrog 300 udeležencev. Naj-
več skupin so sestavljali občani štirih občin, 
udeleženci šestih skupin so bili dijaki ško-
fjeloške gimnazije, v treh skupinah so bile 
vzgojiteljice vrtcev iz Žirov, Gorenje vasi in 
Poljan, predavanje so poslušali tudi člani 

komunalnega odbora in svetniki Občine 
Železniki. Zadnja predavanja so bila izvede-
na na klasični način, namenjena pa so bila 
ribičem in čebelarjem, informirati želimo 
tudi gradbene in komunalne delavce. 
Predavanja bomo nadaljevali tudi v po-
mladnih mesecih na klasični način, pa tudi 
po Zoomu. Želimo, da je s problematiko 
seznanjeno kar največ prebivalcev obeh 
dolin in Škofje Loke. Zato na predavanja 
vabimo vse starostne skupine prebival-
stva, odločevalce v lokalnih skupnostih, 
vzgojitelje in učitelje, člane različnih dru-
štev in vse deležnike, ki se srečujejo s tem 
problemom.
Občane občine Gorenja vas - Poljane va-
bimo, da se udeležijo enega od predavanj 
v Sokolskem domu, ki bosta v četrtek, 
1. aprila, in v torek, 6. aprila 2021, oba-
krat ob 18. uri. Za predavanja po Zoomu 
se lahko prijavite in vas obvestimo. Če že-
lite, lahko predavanja organiziramo tudi za 
zaključeno skupino, za člane posameznega 
društva ob letnem občnem zboru ipd.
Prijave in dodatne informacije:  
jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali 04/506 13 60.
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Občine Gorenja vas – Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA  
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU  

SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V LETU 2021.

Na razpis za dodelitev sredstev v višini 8.500,00 EUR se lahko prijavijo: organi-
zacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialno-huma-
nitarnih dejavnosti, javni socialno-varstveni zavodi, dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne 
stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, organiza-
cije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe 
in storitve z namenom skupnega reševanja socialnih problemov občanov, inva-
lidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo 
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne soci-
alne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcionalnih okvarah.

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

Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski doma Gore-
nja vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 
Gorenja vas, najkasneje 5. maja 2021, oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo na 
pošti kot priporočeno pošiljko.

Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas 
– Poljane, pri Nataši Kopač, telefon 04/51-83-114 ali e-naslov natasa.kopac@
obcina-gvp.si.

Jure Ferlan

V pomladnih dneh, posebno deževnih, 
v večernih urah poteka selitev dvoživk, 
predvsem žab in krastač, iz prezimo-
vališč v gozdovih do mokrišč, kjer se 
razmnožujejo in odložijo mrest. Pri tem 
naletijo na ovire, posebno nevarne so 
prometne ceste, kar je za mnoge od njih 
usodno. Zato v zadnjih letih posamezniki 
in združenja, ki se zavedajo človekovega 
vpliva na naravo, po Sloveniji organizirajo 
prenašanje dvoživk čez ceste. Z Zavoda 
za varstvo narave RS sporočajo, da je 
število dvoživk, ki pride do mlake, izje-
mnega pomena za ohranjaje teh na okolj-
ske spremembe občutljivih, živali. Zato 
pozivajo vse voznike k pozornosti na 
cesti, da se izognejo povozom dvoživk.

Pozor, žabe  
na cesti

Tomaž Trobiš,  
direktor Zavoda Poljanska dolina

Pridružili smo se 56 drugim destinacijam, 
ki že sestavljajo družino v Zeleni shemi 
slovenskega turizma (poleg 58 ponudni-
kov nastanitev, štirih parkov, osmih agen-
cij, treh restavracij, dveh atrakcij in enega 
naravnega kopališča). Skupaj 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 zeleno zgodbo, s katero se bodo 
še naprej promovirali. Čestitamo jim za 
uspešno izveden postopek. Zahvaliti 
se moramo celotni zeleni ekipi, zeleni 
koordinatorici in vsem deležnikom, ki so 
pripomogli, da smo skupaj dosegli znak 
Slovenia Green Destination Gold. Brez 
njih nam ne bi uspelo, saj kot že toliko-
krat omenjeno, so deležniki najpomemb-
nejši člen v vsaki zeleni zgodbi.
Pridobitev znaka je le začetek zelene 
zgodbe trajnostnega razvoja in obveza za 

nadaljnjo zeleno pot pri razvoju destinaci-
je in turizma. Z uresničevanjem akcijskega 
načrta, ki je v fazi priprave, bomo trajno-
stno poslovanje v destinaciji v nadaljnje 
še izboljševali in nadgrajevali. Slavnostna 
podelitev zelenih znakov, ki bo na dogod-
ku Zeleni dan slovenskega turizma 2021, 
bo predvidoma potekala 20. maja.

Prejem 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 12. marca prejeli znak Slovenia Green Destination Gold.
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Damjana Peternelj

"Leto 2020 se je za nas zače-
lo odlično, predstavi Krava-
tarji in Veselica sta bili dobro 
sprejeti, žal pa je karantena 
prekinila niz gostovanj. Kljub 
najmanj šestim odpoveda-
nim uprizoritvam predstav si 
jih je ogledalo več kot 1500 
gledalcev," zadovoljno gleda 
na začetek lanskega leta 
Benjamin Jeram iz KUD Sovo-
denj. Predstavo Veselica so 
avgusta ob upoštevanju vseh 
ukrepov še enkrat uprizorili 
na prostem v Novi Oselici. 
Ker je bila septembra epide-
miološka slika dokaj dobra, 
so začeli ustvarjati dve novi 
avtorski predstavi, ki bi ju, če 
bi razmere dopuščale, janu-
arja letos zagotovo postavili 
na oder, a žal so morali vaje 
prekiniti. 
"Decembra smo Miklavžu 
pomagali posneti video, s ka-
terim je dosegel otroke in ima 
že več kot 250 tisoč ogledov, 
z našo pomočjo pa je tudi 
razdelil darila po vsej krajevni 
skupnosti," pojasnjuje Jeram 
zaključek lanskega leta, ko so 
jih za pomoč že prosili člani 
društva Laufarija Cerkno 
pri snovanju ideje za video 
prikaz laufarskega običaja, ki 
ga letos niso mogli izvesti v 
živo. "Ob njihovi izjemni skrbi 
za tradicijo in ohranjanje 
običaja smo jim pomagali pri 
pisanju scenarija za serijo vi-

deov, ki so prikazali življenje 
laufarske družine v koron-
skem letu. Končni izdelek je 
hvalevreden in KUD Sovodenj 
je ponosen, da je lahko sode-
loval in pomagal. Poudariti 
gre tudi povezovanje, ki je v 
tem primeru za dobro stvar 
prešlo občinske meje," pou-
darja Jeram in že napoveduje 
letošnje projekte. "Mladost 
in aktivnost naših članov naš 
ženeta naprej, zato že sodelu-
jemo pri več projektih, vendar 
v manjših skupinah. Kakor 
nam pač ukrepi omogočajo. 
V delu sta dva gledališka 
skeča. Pri enem vajeti  
držita v rokah izkušena 
režiserja Neč BAt Teatra, 
drugega pa poganja sila dveh 
nadobudnih mladih režiser-
jev, ki vodita prav tako zelo 
mlado igralsko ekipo. Luč 
sveta bosta skeča ugledala 
takoj, ko jo bosta lahko." Tre-
tji projekt v nastajanju pa je 
otroška mini filmska serija, 
v kateri je glavni lik škrat. 
Po količini dela, ocenjujejo, 
bi projekt lahko primerjali s 
celovečerno avtorsko gleda-
liško predstavo. Premiero, 
o kateri bodo obveščali na 
družbenih omrežjih, napove-
dujejo že za to pomlad. "Tako 
smo, resnici na ljubo sicer 
bolj na daljavo, še vedno izje-
mno aktivni in samo čakamo, 
kdaj lahko privremo nazaj 
na plano," sporočajo iz KUD 
Sovodenj.

Samo čakamo, kdaj lahko privremo nazaj na plano
V KUD Sovodenj v koronskem času ne mirujejo. Od novega leta dalje so z društvom Laufarija Cerkno v 
krajših posnetkih na spletu prikazali pustni običaj, ki ga laufarji letos niso mogli izvesti v živo. V manjših 
skupinah se ukvarjajo z več različnimi projekti.

KUD Sovodenj je kulturo preselil na splet. Za pusta so z 
Društvom Laufarija Cerkno posneli niz video posnetkov o 
laufarski družini v koronskem letu. FOTO: BOJAN TAVČAR

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetova-
nje Gorenjska pripravlja brezplačno delavnico z naslovom 
Vračila državnih pomoči in trenutno veljavni ukrepi za 
podjetja, povezani z epidemijo covida-19. Delavnica bo 
potekala v četrtek, 22. aprila, od 17.00 do 19.15 na video-
konferenčni platformi Zoom. Vodila jo bo Nina Scortega-
gna Kavčnik.

Vračila državnih pomoči

NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA  
                                   in

ŽELITE V SVOJEM VOZILU SVEŽ ZRAK 
BREZ NEPRIJETNIH VONJAV?

Popravilo, polnjenje in čiščenje klimatskih  
naprav za vse znamke vozil. 
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Martina Kolenc Novak 

Namesto tradicionalnega kulturnega pro-
grama so k oživljanju pesmi največjega 
slovenskega pesnika Franceta Prešerna 
z nagradnim natečajem k sodelovanju 
povabili vse generacije tako v občini kot 
tudi širše. Z videoposnetki izvirnih recita-
cij pesmi je sodelovalo 27 posameznikov, 
za katerimi stoji še najmanj enkrat toliko 
skrbnih rok. Največja zahvala za vložen 
trud pa je zagotovo več tisoč ogledov po-
snetkov, ki so bili nekaj tednov objavljeni 
na društveni Facebook strani.
Želja snovalcev ideje v društvu je bila v 
celoti izpolnjena – s kulturo so, čeprav 
virtualno, povezali množico, ki je niti v 
brezkoronskih časih ne bi zmogli. Ob 
vseh omejitvah, ki jih zapoveduje trenutni 
čas, je prav virtualni svet v skupni misli 
povezal različne generacije: od najmlajše 
recitatorke, ki je štela pet let, do najsta-

rejše, ki je šla proti svoji devetdeseti po-
mladi. Povezali so občine in celo regije, 
saj so poleg recitacij iz domače občine 
prispele še iz Cerknega pa Logatca, Idrije 
in celo Ljubljane. Kultura je dokazala, da 
podira še tako trde meje, da združi še 
tako oddaljene kraje in ljudi.
Pesmi so oživele na najrazličnejše načine 
in v več jezikih – med drugim tudi v fran-
coščini in španščini. Gledalci so si lahko 
ogledali celo edinstveno obliko pripovedo-
vanja zgodb ob slikah kamišibaj, pa reci-
tacije ob posebnih ilustracijah, recitacijo 
ob vinu, ob spomeniku Ivana Tavčarja, v 
zavetju topline doma ali iz doma tretje 
mladosti. Prav iz zadnjih so prispele 
izjemno ganljive recitacije. Na povabilo so 
se namreč odzvali v številnih domovih za 
starejše, kjer so delovne terapevtke vložile 
dragoceni čas in motivacijo. V mladostnih 
spominih so Prešernove pesmi ponovno 
obudile oskrbovanke iz Centra slepih in 

slabovidnih Škofja Loka, iz Doma starejših 
Črni Vrh nad Idrijo, iz DEOS Centra sta-
rejših Medvode, iz Doma Marije in Marte 
Logatec ter Doma upokojencev Idrija.
Nagradni natečaj je presegel vsa 
pričakovanja in pokazal, kako zelo nas 
lahko poveže kultura. Vse recitacije so 
si prislužile nagrade, ki so jih prispevali 
Gostilna Blegoš, Gostilna Na Vidmu, Kava 
bar Poljane in Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar Poljane.

Kulturni praznik povezal  
več generacij in regij
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane je letošnji kulturni praznik  
8. februar obeležilo malo drugače –  kot so drugačni tudi časi,  
v katerih živimo. 

Prešernove pesmi so recitirali tako mladi 
kot stari. FOTO: ZAJEM ZASLONA

Jure Ferlan

Časopis Slovenec je 9. marca 1941 prinesel naslednjo novičko: 
"Leskovica nad Škofjo Loko: Pretekli torek, dne 4. marca, smo 
doživeli v Leskovici dan, kakršnega še nihče ne pomni. Ta dan 
smo namreč vozili nove orgle. Živina se je trudila po naših 
slabih cestah, mokra od potu in od dežja. Kljub izredno slabe-
mu vremenu so ljudje vsi veseli spremljali nove orgle v našo 
majhno obmejno faro. Nato smo tri dni občudovali našega 
orglarskega mojstra Jenka, ki nam je iz starih izrabljenih orgel 
naredil popolnoma nove in celo umetnino. Da je to res krasna 
umetnina, se bo vsak sam lahko prepričal, ko jih bo sam slišal 
ob blagoslovitvi na sv. Jožefa. Iskreno vabljeni." Nakup novih 
orgel, točneje orgelskih registrov in mehanizma, ki jih je mojster 
Franc Jenko vgradil v orgelsko omaro, ki je ostala od prejšnjih, 
dotrajanih orgel, je organiziral takratni župnijski upravitelj v 
Leskovici Jože Kapus. Stare orgle je izdelal orglar Peter Rojc iz 
Podbrezij leta 1860. Svojemu namenu so v Leskovici služile 81 
let, imele pa so 10 registrov. Jenkove orgle, ki so njegov opus 
številka 43, so dvomanualne in imajo 12 registrov, od tega tri 
v pedalu. Strokovnjak za orgle dr. Franc Kimovec jih je v reviji 
Cerkveni glasbenik leta 1941 ocenil kot majhen, a izvrsten in 
uporaben inštrument. Orgle, ki jih nekateri imenujejo tudi kralji-
ca glasbil, so slovesno blagoslovili 19. marca 1941. Pri nakupu 

so Leskovičanom pomagali tudi gorenjevaški župljani, saj jih je 
takratni župnik na Trati Andrej Šavli pozval k solidarnosti in pri-
poročeno nedeljsko nabirko namenil novim orglam, spodbudil 
pa jih je tudi k obisku slovesnosti v Leskovici. Orgle so vzdrže-
vane in še vedno polno zapojejo, če nanje zaigra organist.

Osemdesetletne orgle v Leskovici

Orgle iz leta 1941 so vgrajene v ohišje Rojčevih orgel iz srede 
19. stoletja. 
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Urša Peternel

Otroci pravijo, da se dodatne pošiljke 
snega ne bi branili, da pomlad lahko še 
počaka nekaj tednov, virus pa naj se čim 
prej pobere.
Skupaj z Uršo in Barbaro so se izdelave 
pustnih kostumov lotili kmalu po trime-
sečni karanteni in veseli vrnitvi v vrtec. 
Ker so bile trgovine zaprte, so se morali 
precej prilagoditi, celo tematiko pustova-
nja so zamenjali. Ampak pustni torek je 
velik praznik za bodoče prvošolčke, zato 
so se ob izdelavi kostumov in dekoraciji 
igralnice naučili še nekaj pustnih pesmic, 
ki so jih prepevali na "mehurčkastem" ob-
hodu po Gorenji vasi in plesu okrog kotla, 
iz katerega se je valil pisan dim. Sončno 
torkovo dopoldne jim je vlilo optimizma 
in vere v to, da za vsakim dežjem posije 
sonce in da so nadležnemu virusu zares 
odvzeli vso hudobno moč. Držimo pesti, 
da imajo prav.

Maškare namesto zime odganjale korono
Otroci in vzgojiteljici iz najstarejše skupine Vrtca Zala Gorenja vas so na pustni torek napeli vse moči in 
izrekli vse čudne čarobne besede, da bi za vse večne čase pregnali korono.

Ples maškar okrog kotla, iz katerega se je valil pisan dim

Katka Žbogar, Zavod KRES

S kolegico Mirjano Pavlović sva kot peda-
goginji v vrtcu prepoznali alarmantno situ-
acijo digitalne zasvojenosti, saj mladim že 
vrtcu pešajo življenjske veščine, empatija, 
sodelovanje, pozornost, koncentracija, 
vztrajnost, ustvarjalnost in tako dalje. 
Danes predstavljajo digitalne tehnologije 
vse večji del življenja mladih, gre za nov 
pojav sodobne družbe, ki se intenzivno 
stopnjuje in alarmantno kliče po sistema-
tični urejenosti s konkretnimi rešitvami. 
Odločili smo se, da nemudoma zavihamo 
rokave in začnemo delati. Povezali smo 
se z Društvom U3 – Univerzo za tretje 
življenjsko obdobje, ki je pod vodstvom 
Borjane Koželj takoj pristopilo, prav tako 
pa naši partnerji Invida, ki so vrhunska 
video agencija, ena vodilnih v Sloveniji. 
Vsi skupaj gradimo "zlati most" med 

generacijami in znanji. V medgeneracij-
skem druženju, bogatih izkušnjah vseh 
partnerjev, z entuzijazmom in srčnostjo 
delati tisto, kar je prav. Uspešno smo 
pridobili sredstva LAS iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
V okviru predavanj za stroko, širšo jav-
nost in starše ter delavnic, e-platforme in 
podobno želimo zgraditi "zlati most" med 
dvema pomembnima poloma, in sicer 
preventivo pred digitalno zasvojenostjo 
na eni strani ter digitalno kompetenco 
in digitalnim opismenjevanjem na drugi 

strani. Glavna ideja je, da odrasli, ki vo-
dimo otroke v svet, vzpostavimo zdravo 
mejo. Kako zgraditi "digitalni kompas"? 
Ali kot navaja kolega, ki tudi sodeluje v 
viziji Živi živo, predavatelj Matej Lozar: 

"Novi mediji med samoumevnostjo in 
razmislekom."
Skupaj iščemo odgovore na številna 
vprašanja ter vodimo skozi predavanja, 
delavnice in srečanja. Pridružite se nam 
ali se obrnite na nas po e-pošti zavod.
kres@gmail.com ali telefonu 040 172 
636.

Življenjske veščine odraščanja
Septembra lani smo v partnerskem sodelovanju z Društvom U3 – Univerzo za tretje življenjsko obdobje 
in podjetjem Invido začeli izvajati LAS-ov projekt Živi živo – Življenjske veščine odraščanja, preventivni 
program pred digitalno zasvojenostjo otrok in mladine ter za digitalno kompetenco.

V okviru predavanj za stroko, širšo javnost in starše ter delavnic, 
e-platforme in podobno želimo zgraditi "zlati most" med dvema 
pomembnima poloma, in sicer preventivo pred digitalno 
zasvojenostjo na eni strani ter digitalno kompetenco in digitalnim 
opismenjevanjem na drugi strani. Glavna ideja je, da odrasli, ki 
vodimo otroke v svet, vzpostavimo zdravo mejo.
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Nina Dolenc,  
mentorica novinarskega krožka

Zaradi drugega vala pandemije covida-19 
so se slovenski učenci, dijaki in študen-
tje začeli sredi lanskega oktobra šolati 
na daljavo v spletnih učilnicah. Mlajši 
osnovnošolci so pri delu za šolo potre-
bovali pomoč staršev ali drugih starejših 
oseb, učenci višjih razredov pa so veči-
noma lahko opravljali šolske obveznosti 
samostojno. Učitelji so se trudili izvajati 
pouk po videokonferencah, snemali so 
filmčke z razlagami snovi, ustvarjali 
projekcije z zvokom ali brez, sestavljali 
kvize, učne liste in preverjanja znanja ter 
uporabljali druge možnosti, ki jih ponu-
jajo spletne učilnice in internet. Trudili 
so se motivirati šolarje za samostojno 
učenje. Ti so delali po svojih zmožnostih, 
še bolj pa sta bila pomembna osebna 
motivacija za doseganje novih znanj in 
domače okolje.
Konec januarja so se v šolske prostore 
vrnili učenci prve triade, tri tedne za njimi 
pa še ostali osnovnošolci in dijaki četrtih 
letnikov. Situacija v šolah ni rožnata. 
Učenci so zaprti v tako imenovane me-
hurčke – to pomeni, da je vsak razred ne-
kako ujet v svojo učilnico. Selijo se le za 
pouk likovne umetnosti, tehnike in gospo-
dinjstva. Pogosto umivajo in razkužujejo 
roke, pazijo na medsebojno razdaljo, se 
ne dotikajo drug drugega, zračijo prostor, 
brez maske so samo v svoji učilnici in 
na prostem. V prvih urah so ponavljali in 

utrjevali snov iz časa šolanja na dalja-
vo. Preverili so, ali so pri samostojnem 
učenju spregledali kakšno poglavje. Tako 
bodo pripravljeni na sprejemanje nove 
snovi in ocenjevanja.
Zadnji četrtek v januarju je bil po Zoomu 
organiziran zanimiv športni dan, ki je 
povezal učence od 6. do 9. razreda, 
njihove starše in učitelje, saj so se skupaj 
trudili prehoditi dolžino slovenske meje. 
Slovenijo so objeli z 2232,8 kilometra 
prehojene poti! Slovenska meja meri 
1392 kilometrov, torej so naredili celo 
840 kilometrov daljšo pot. Športni dan 
sicer ni bil tekmovalno naravnan, vendar 
vseeno izpostavljamo 9. c razred, ki je 
zbral največ kilometrov – kar 222.
Tudi na kulturo šola ni pozabila. Petega 
februarja je bil organiziran gledališki 
kulturni dan za predmetno stopnjo. Po 
spletu so si šesto- in sedmošolci ogle-
dali predstavo Emil in detektivi v izvedbi 
Lutkovnega gledališča Ljubljana, osmo- in 
devetošolci pa Kit na plaži (Zavod sv. 
Stanislava iz Ljubljane). Seveda so učenci 
reševali tudi naloge v zvezi s predstavama 
in si ogledali posnetek šolske proslave ob 
slovenskem kulturnem prazniku.
Fotografski utrinki in aktivnosti šolske 
interesne dejavnosti fotografski krožek 
in fotosekcije KUD Trata Gorenja vas: 
Dvoletni projekt fotografiranja Tisočera 
mesta: Škofja Loka, Piran in Ptuj, ki ga 
je vodila Bojana Mihalič Stržinar, se je 

lansko poletje zaključil z razstavami 
fotografij. Skupaj s sedanjimi in sedaj že 
bivšimi učenci so raziskovali ulične detaj-
le in panorame mest. Nekaj teh fotografij 
so najprej razstavljali od maja do konca 
junija na OŠ Špeter v Italiji. Od septem-
bra dalje pa si lahko celotno razstavo z 
naslovom Skrivnost ulic in mest ogle-
date v prostorih spodnjega hodnika OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas. Razstavo je 
pripravilo 16 sedanjih in bivših učencev 
naše šole in obsega skoraj 200 mojstr-
skih fotografij. Mladi fotografi vas vabijo, 
da si na spletni strani šole ogledate 
fotografsko razstavo z naslovom Živali. 
Pripravljajo pa tudi spletno fotografsko 
razstavo sončnih zahodov. 

Pust in zimske počitnice
Na razredni stopnji so nekateri oddelki 
izdelali pustne maske in z njimi preganja-
li zimo, na predmetni stopnji pa so na ta 
običaj večinoma pozabili oziroma so ga 
zasenčile resnejše skrbi glede pandemije 
in šolskega uspeha. Devetošolci pa so 
razmišljali o informativnem dnevu in 
vpisu na srednje šole.
V sončnih zimskih počitnicah so si šolarji 
nabrali svežih moči za učenje v drugi po-
lovici šolskega leta. Upajmo, da bodo pre-
kuženost, precepljenost in upoštevanje 
ukrepov zajezili epidemijo in da bo delo 
v šolah do konca šolskega leta potekalo 
"normalno" kot pred izbruhom covida-19.

Šola med jesensko-zimskim valom pandemije
Po skoraj štirih mesecih šolanja na daljavo so se tudi učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas vrnili v šolske 
klopi. Zaradi številnih omejitev je dogodkov, ki popestrijo pouk v razredu, veliko manj kot v prejšnjih letih.

Člani fotografskega krožka v Škofji Loki FOTO: BOJANA STRŽINAR MIHALIČ

Fotografski utrinek: ključavnica na 
starih vratih v Piranu FOTO: ARHIV 
FOTOGRAFSKEGA KROŽKA
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Bernarda Pintar

Pričakovanja so bila različna – od tega, da bi se dekleta o novi-
narstvu česa naučila, pa do tega, da je to predmet, v katerega 
ne bo treba vložiti kaj dosti truda. Sprva so učenke spoznale 
nekaj teorije, nato so pisale povzetke, mnenja, novice, pa tudi 
ankete in intervjuje. Poročale so o kulturnih, naravoslovnih 
in športnih dnevih – tudi potem ko so se odvijali na daljavo. 
Spoznale so, da je izbirni predmet šolsko novinarstvo malce 
poseben. Velikokrat ni vezan le na točno določeno šolsko uro, 
nemalokrat zahteva pozornost ob dela in šole prostih dnevih, 
med počitnicami in prazniki. Sprotno spremljanje in odzivanje 
na različne, dostikrat nenapovedane in nepredvidljive situacije 
je nujno. Upoštevati je treba časovne roke, v prispevkih pa tudi 
zborno knjižno slovenščino in urejena pisna besedila.
Da pa bi spoznale novinarstvo v praksi, so se dekleta lotila še 
malo drugačnega izziva – sodelovanja v radijski oddaji za mla-
de Hudo!, ki je na Prvem programu Radia Slovenija na sporedu 
vsako soboto od 9. do 11. ure. Za temo oddaje so naše učenke 
izbrale hišne ljubljenčke in vse, kar je povezano z njimi – ve-
selje, obveznosti, odgovornost, ljubezen. Posvetile so se tudi 
zavetiščem za živali in pomenu posvojitev hišnih ljubljenčkov, 
ki v srečnih okoliščinah lahko najdejo nov, topel dom.
Čeprav je zaradi protikoronskih ukrepov delavnica potekala na 
daljavo, so se naše novinarke na njej naučile res veliko – sne-
male so ankete in intervjuje, jih montirale, za zaključek pa so 
doživele nekaj najboljšega – sooblikovale so oddajo Hudo! Dne 
6. marca je šest učenk na Radiu Prvi v živo sodelovalo v oddaji 
Hudo!, dve pa sta se prav tako v živo javili od doma. Kako je bilo 

in kaj jim bo od te izkušnje ostalo v spominu, so zapisale same.
Iris: Naša novinarska delavnica, iz katere je na koncu nasta-
la čisto prava oddaja, mi je bila zelo všeč. Videle smo, kako 
približno poteka delo novinarja, in se spoznale z upravljanjem 
programa Audacity, ki nam je bil v pomoč pri montiranju zvočnih 
posnetkov. Tudi naša voditeljica Tadeja Bizilj nam je zelo veliko 
pomagala in nas vodila skozi ustvarjanje oddaje. Najboljše se mi 
je zdelo, da smo nekatere dejansko odšle na radio in videle pravi 
studio ter spoznale tudi tonskega mojstra, ki je skrbel, da se nas 
je dobro slišalo.
Ema: To je res bila lepa izkušnja, ki mi bo zagotovo ostala v 
spominu. Sodelovanje v radijski oddaji Hudo! mi veliko pomeni, 
saj se mi novinarsko delo zdi zelo zanimivo – snemanje inter-
vjujev, vodenje radijske oddaje … Klica iz studia sem se zelo 
veselila, kakšnih pet minut prej sem bila malo nervozna – mi bo 
uspelo, bom govorila preveč ali premalo, ali se mi bo zatikalo … 
Mislim, da mi je na koncu kar dobro uspelo. Vse bi z veseljem 
še kdaj ponovila, saj rada govorim (včasih kar malo preveč). Če 
bo le priložnost, bi zelo rada odšla v studio, da bi videla, kako 
poteka snemanje oddaje v živo. 
Špela: Na radiu mi je bilo zelo lepo. Vesela sem, da sem spo-
znala, kako vse tam izgleda in poteka. Snemanje oddaje je bilo 
sproščeno, saj voditeljica oddaja pozitivno energijo. Zdi se mi 
zelo lepa izkušnja in bi jo z veseljem ponovila.
Tadeja: Vse, kar smo pripravljale za oddajo, je bilo zame nekaj 
novega ter hkrati zelo zanimivega in poučnega. Najboljši del pa 
je bil na koncu – oddaja v živo. Trema je izginila, saj smo bile vse 
zelo sproščene, zato se mi zdi, da je vse teklo brez napak in je 
bilo zelo dobro izpeljano. Naša oddaja je bila lepo sprejeta.
Manca: Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Na začetku sem imela 
malo treme, ampak potem sem se sprostila. Voditeljica je bila 
zelo prijazna. Znala nas je sprostiti in pomiriti. Zdaj vem, kako 
se pripravljajo oddaje, nekatere stvari so kar zapletene. Če bo 
kdorkoli imel tako priložnost, mu svetujem, da jo izkoristi.
Tara: Na začetku našega podviga si nisem mislila, da bo tako 
zabavno in zanimivo. Predstavljala sem si samo, da bomo malo 
snemali in obdelovali posnetke. Intervjuvanje otrok je bilo zelo 
zabavno, prav tako pa tudi oblikovanje in učenje novih stvari z 
računalnikom na zabaven način.

HUDO dobra novinarska 
izkušnja!
Tokrat se predstavlja enajst učenk Osnovne šole 
Poljane, ki so za obvezni izbirni predmet v tekočem 
šolskem letu izbrale šolsko novinarstvo.

Šolske novinarke in novinarka Tadeja Bizilj v studiu 
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Damjana Peternelj

Po izobrazbi kuharica je po rojstvu otrok 
ob skrbi za bolne starše morala ostati 
doma. Načrtovala je vrnitev v službo, ven-
dar se je obrnilo drugače. "Težko bi takrat 
plačevali dom za dva starejša in še vrtec 
za otroka, zato sem začela razmišljati o 
dopolnilni dejavnosti. Ni mi žal, a moraš 
biti vztrajen in gledati v prihodnost." 
Redila je tudi do tristo kokoši nesnic, se 
ukvarjala z odkupom gob in priložnostno 
pekla ter izpopolnjevala recepte za slavja 
prijateljev in sorodnikov. 
"Prva leta sem še prodajala na tržnicah, 
potem je bilo pa povpraševanja toliko, 
da enostavno ni bilo več časa," pove. 
"Reklama je šla od ust do ust. Velikokrat 
so me poklicali v Galerijo Krvina, kjer sva 
z Janijem Bogatajem sodelovala na veliko 
dogodkih, na katere so ljudje prihajali 
od vsepovsod." Tam so jo srečali tudi 
zaposleni v Protokolu Republike Slovenije 
in tako so se ji na široko odprla vrata v 
leto 2008, ko je Slovenija predsedovala 
Evropski uniji – pecivo, ki so ga tedaj 
ponujali v državnem zboru ob obiskih 
delegacij, je prihajalo večinoma iz njene 
delavnice. Z njim so se sladkali tudi udele-
ženci in sodelujoči na kulturnih, državnih 
in občinskih proslavah v dolini, pekla je za 
muzeje in galerije po Ljubljani ter druge 
lokacije po državi in v tujini: od Maastrich-
ta na Nizozemskem do Maasmechelena v 
Belgiji in Nemčije, kot poslovno darilo so 
jedli njeno potico na konzulatih po svetu, 
celo v Vatikanu. Zdaj že izkušena mojstri-
ca pekovskih izdelkov, ki so del blagovne 
znamke Dedek in babica, peče predvsem 

po predhodnem naročilu ter za trgovine 
KGZ Škofja Loka, kjer dobro sodeluje z 
vodstvom in ustrežljivimi trgovkami.

Prisega na domače sestavine  
"Vedno sem imela toliko naročil, da sem 
jih komaj sproti izpolnjevala," prizna. Ob 
konicah je spala le po nekaj ur na noč. 
Zaposlenih ni imela, so ji pa pomagali 
domači. Še danes največ peče za končne 
stranke, za različne dogodke in slavja, 
poroke, krste, birme, prireditve, poslovna 
darila. "Od piškotov največ povprašujejo 
po mešanih ovalih in domačem prijatelju. 
Pečem razne pite, več vrst potic. V pecivo 
ne dodajam umetnih dodatkov. Upora-
bljam večinoma domače orehe, maslo, 
jajca, jagodičevje in sadje pa pehtran in 
drobnjak za potice, kuham domač terjak," 
poudarja izbor in predelavo večinoma 
domačih sestavin. 

Jemo z očmi 
"Od nekdaj rada vse pečeno tudi lepo de-
koriram," pravi, saj je prepričana, da ljudje 
najprej okušamo z očmi. "Vse izdelke 
naložim na pladnje, okrasim s preprosto 
dekoracijo in dostavim na kraj dogodka, 
če je treba. V ta namen sem dokupila 
različne pladnje, košarice, kvačkane prte." 
Na vprašanje, koliko peciva in potic je 
v tem času napekla, v smehu odgovori, 
da bi lahko spečeno odvažali z vlačilci … 
"Za konec tedna, ko so bile poroke, sem 
zagotovo spekla po deset, dvajset kilo-
gramov potic. Pred božičem je šla peka 
tja v sto kilogramov, za poslovna darila 
se je peklo tudi po trideset, petdeset, celo 
sto in več potic …" Sama sicer prisega na 

slano ocvirkovo potico, mož Janez ima pa 
najraje krajčke orehove potice. Speče še 
makovo, lešnikovo, kokosovo, pehtranovo, 
drobnjakovo, čokoladno in rožičevo poti-
co. Za praznike gredo večje, za družinska 
slavja pa manjše, "banketne", narezane v 
velikosti grižljaja. 

"Vidim, da se da, tudi če ni toliko dela"
Ocenjuje, da so med epidemijo naročila 
upadla za četrtino, še vedno pa prodaja v 
trgovine Kmetijske zadruge Škofja Loka. 
"Prodaja se tam ni spremenila, plačilo je 
redno. Doma pa ljudje pečejo več sami, 
zato tako, kot je bilo, ne bo nikoli več," je 
prepričana. Nekaj več kot leto dni ima 
še do upokojitve, a je odločena, da tako 
garala, kot je nekdaj, ne bo več. Morda bo 
obdržala nekaj posla, preostanek pa uži-
vala v pokoju. "Šele zdaj, ko je epidemija 
in so naročila upadla, vidim, da se da dan 
preživeti, tudi če ne delam veliko ali sploh 
nič." Vnuki, čas zase, sprehodi – tega si 
bo privoščila več. "Če drugi lahko preži-
vijo s pokojnino, bom pa jaz tudi," doda. 
"Nobena stvar ni stoodstotna, saj tudi 
služba ni. Človek se mora pa tako ali tako 
vedno prilagajati," strne filozofijo svoje 
podjetnosti tudi ena od ustanovnih članic 
in nekdanja predsednica Društva za razvoj 
podeželja Resje. 

Njeno potico so jedli tudi v Vatikanu
Stanka Homec z domačije pr' Čum v Studorju je dopolnilno dejavnost registrirala že pred enaindvajsetimi leti.

Stanka Homec s priznanjem Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka 
za dvajset let dela. FOTO: OSEBNI ARHIV

Pekovske dobrote Stanke Homec FOTO: OSEBNI ARHIV
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Jure Ferlan

V Poljanski dolini, sploh v njenem osre-
dnjem delu, kjer imajo ime butare, so jih 
po izročilu izdelovali iz sedmih vrst lesa: 
ročaj iz vrbe (ki je morala biti obvezno 
zelena, ne rdeča, za katero je veljalo, da 
se je na njej obesil Kristusov izdajalec 
Juda Iškarijot), brina s plodovi, ki mora biti 
na vrhu butare, drena, pušpana, bršljana, 
vresja in jablane ali v novejšem času oljke. 
Takšne butare že dolga leta izdeluje Ber-
narda Jesenko Filipič iz Žabje vasi. Iz ča-
sov otroštva se spominja, da so butare k 
blagoslovu v cerkev po nepisanem pravilu 
vedno nosili otroci. To uslugo so naredili 
tudi prebivalcem hiše, kjer ni bilo otrok. V 
zahvalo so dobili plačilo, ki je bilo toliko 
večje, kolikor več povezovalnih obročkov 
je bilo na snopu – ročaju butare iz šibja. 
Zato so v veselje otrokom izdelovalci 
butar radi naredili čim večje, posamezne 
so presegale višino nosilca. Nekateri so 
z zelenjem okrasili le manjši del butare 
pri vrhu, drugi pa do polovice. Na butaro 
so privezali eno ali več jabolk, ki so jih 
po blagoslovu razrezali in krhlje razdelili 
vsem članom gospodinjstva. Sredi 20. 
stoletja so se pri premožnejših namesto 
jabolk pojavile pomaranče. Ponekod so za 
okras dodali še trakove ali rože iz krep pa-
pirja. Butare iz zelenja, ki imajo korenine 
še v predkrščanskih ritualih praznovanja 
ponovno oživljene narave, so blagoslovlje-
ne imele vlogo zaščite hiše in posestva 
pred zlimi silami. Na veliko soboto, ko so 
k hiši prinesli kresilno gobo z blagoslo-

vljenim ognjem, so skupaj z delom butare 
zakurili v štedilnik in peč za pripravo jedi 
za "žegen". Butaro so običajno spravili na 
podstrešje, da je varovala hišo pred strelo 
in požarom, če se je pripravljalo k hudi 
nevihti, so okoli hiše kadili z zelenjem od 
butare. Ob začetku oranja njive so v prvo 
brazdo zaorali nekaj blagoslovljenih šib 
iz butare, da bi bil pridelek dober. Ko še ni 
bilo splošno dostopnega kadila, so po hiši 
kadili s posušenim zelenjem iz butare na 
vse tri svete večere (pred božičem, novim 
letom, sv. tremi kralji) in ponekod tudi pred 
svečnico. 
Ljubljanske butare iz lesenih oblancev in 
butare okrašene le z bršljanom s plodovi 
so se na Poljanskem pojavile v zadnjih 
desetletjih. Za ohranitev izdelave tradicio-
nalne poljanske butare si že okoli dvajset 

let prizadevajo poljanski skavti, ki so že 
večkrat organizirali njihovo izdelavo. Za 
posamezne župnije v Poljanski dolini so 
izmenično, vsako leto v drugi, izdelali 
butare velikanke. Letos zaradi koronaviru-
snih ukrepov ne bo možno tovrstno dru-
ženje, zato pripravljajo video, v katerem 
bodo pod mentorstvom Jesenko Filipi-
čeve prikazali izdelavo prave poljanske 
butare in podali razlago simbolike zelenja, 
ki butaro sestavlja. Z videom bodo spod-
budili posameznike in družine, da v naravi 
naberejo sestavine in v družinskem krogu 
izdelajo svoje butare. Video bo dostopen 
na spletni strani poljanskih skavtov. Ker 
se po tradiciji blagoslovljene stvari ne 
mečejo proč, pač pa se spoštljivo sežgejo, 
se priporoča, da je butara izdelana samo 
iz naravnih materialov, brez plastike.

Cvetnonedeljske butare na Poljanskem
Izdelava in poimenovanje butaric za cvetno nedeljo se na Slovenskem razlikuje od pokrajine do pokrajine.

Skavti s tradicionalnimi poljanskimi zelenimi butarami pred butaro velikanko v Gorenji vasi leta 2018 FOTO: BERNARDA 
JESENKO FILIPIČ

"Kulturni praznik smo obeležili z videom, ki je objavljen na Youtubu. Simbolič-
no, a kaj drugega nam tako ni preostalo," pojasnjuje Benjamin Jeram iz KUD 
Sovodenj. V nekajminutnem posnetku nekateri člani gledališke skupine pred-
stavljajo pogled na kulturo v času, polnem preizkušenj. "Lani je bila ta dvorana 
videti popolnoma drugače. Tu v dvorani je bilo polno ljudi, in na odru – polno 
nas – KUD Sovodenj. Letos je povsem nekaj drugega," ugotavljajo. "Kultura se 
je preselila na splet ali pa odpadla. Poskrili smo se, ampak nismo se izgubili. Ta 
žalosten čas, ko nas na videz ni, razmišljamo o tem, kaj bo, ko pridemo nazaj. 
Kaj bomo takrat pokazali na odru?" Napovedujejo, da najverjetneje Hamleta ne 
bodo igrali, imajo pa dosti idej. "Letos kulturni praznik praznujemo drugače, a 
pripravljamo se na čas, ko bomo praznovali vrnitev kulture. Ta dan bo vesel, ta 
dan bo prešeren. In mi bomo zraven," optimistično zrejo na izboljšanje razmer in 
svojo nadaljnjo ustvarjalno pot člani KUD Sovodenj.

Kulturni praznik na spletu
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Maja Bertoncelj

Letošnje svetovno prvenstvo v nordij-
skem smučanju v Oberstdorfu v Nemčiji 
je bilo za slovenske športnike zgodovin-
sko, daleč najuspešnejše doslej. Skupaj 
so osvojili kar šest medalj. Velik delež k 
temu sta prispevali smučarski skakalki 
Ema Klinec, ki je na srednji skakalnici po-
stala svetovna prvakinja, in Nika Križnar, 
bronasta na veliki skakalnici. Obe sta bili 
tudi članici srebrne ekipe in se tako v do-
movino vrnili vsaka z dvema medaljama. 
Ema Klinec je zablestela že prvi tekmo-
valni dan prvenstva. Na srednji skakalnici 
je bila po prvi seriji druga, v finalu pa 
znova skočila izjemno in premagala vse 
tekmice. Veselila se je svojega največje-
ga uspeha v karieri. Postala je svetovna 
prvakinja. V svetovnem pokalu je bila že 
večkrat povsem blizu zmagi, dosegla pa 
jo je na najpomembnejšem tekmovanju 
v sezoni. "Ne morem verjeti. Danes sem 
bila res zbrana na nalogo. Verjela sem 
vase, nisem pa mislila, da bom zmagala. 
Na srečo mi je uspelo in vesela sem. 
Počasi dojemam vse skupaj. Vse dose-
danje težave so me korak za korakom 
zgradile, da sem lahko danes pokazala 

dva odlična skoka. Vsak ima za sabo 
svojo zgodbo. Hvaležna sem vsem, ki so 
mi v karieri stali ob strani, verjeli vame, 
in upam, da sem jim sedaj vsaj malo 

poplačala za to. Brez njih me danes ne bi 
bilo tukaj," je bila njena izjava po zmagi. 
Dvaindvajsetletna skakalka iz Poljan je 
v svoji karieri morala že čez kar nekaj 
preprek, prizanesle ji niso niti poškodbe. 
Razmišljala je celo že o koncu kariere, a 
je prevladala ljubezen do tega športa. Z 
naslovom svetovne prvakinje je vse to 
poplačano. Čustva so prišla na plano, 
tudi solze sreče. "Zelo lepo je imeti okoli 
vratu zlato medaljo. Ati mi je enkrat rekel, 
naj dam roko gor v zahvalo Sloveniji, 
svoji državi, ko bom nekoč poslušala 
Zdravljico. Uživala sem in bila ponosna, 
da sem Slovenka," je povedala. 
Časa za kakšno veliko slavje ni bilo, saj 
je skakalke že dan kasneje čakala ekipna 
tekma na srednji skakalnici, na kateri 
so osvojile srebrno medaljo. "Dala sem 
svoj maksimum. Čutila sem, da sem 
slabše pripravljena kot včeraj, da nisem 
stoodstotna. Včasih ima ena boljši dan, 
drugič druga. Ekipna tekma je seštevek 
vseh točk. Imamo medaljo, ki je bila 
danes cilj. Vesela sem, da sem lahko del 
tega," je dejala Ema Klinec, Nika Križnar 
iz Delnic pa je svojo prvo medaljo s član-
skih svetovnih prvenstev pospremila z 
naslednjimi besedami: "Zelo sem vesela. 

Zgodovinski uspehi Eme Klinec in Nike Križnar
Smučarski skakalki sta na svetovnem prvenstvu osvojili vsa tri odličja. Ema Klinec je postala svetovna 
prvakinja, Nika Križnar je bila bronasta, obe pa še srebrni z ekipo. Križnarjeva se bori za veliki kristalni globus.

Ema Klinec se je s svetovnega prvenstva v Poljane vrnila z zlato in srebrno medaljo. Deležna je bila številnih čestitk, tudi na 
plakatih, ki so jih po njenem uspehu obesili v kraju. / FOTO: GORAZD KAVČIČ 

Nika Križnar je na premierni ženski 
tekmi na veliki skakalnici na svetovnih 
prvenstvih skočila do bronaste  
medalje. Bori se tudi za veliki kristalni 
globus. FOTO: SLOSKI



Tina Dolenc

Izvedba tekmovanj FIS, na katerih so 
sodelovali tekmovalci reprezentanc iz 
Avstrije, Nemčije, Italije, Rusije, Hrvaške, 
Japonske, Norveške in Slovenije, je zelo 
zahtevna, svoje pa so k temu pridali še 
hud mraz in zahtevni pogoji na progi. 
"Vsi, ki so ta dva dneva pomagali pri 
izvedbi tekme, so svojo funkcijo opra-
vili profesionalno in brez napak. Tudi 
tekmovalci in njihovi trenerji so tekmi 
ocenili kot odlični in izvedeni na visokem 
nivoju, kar nam pomeni zelo veliko, saj 
smo tokrat prvič izvedli FIS-tekmi," je 
dejal predsednik SK Poljane Pavel Logar. 
Poudaril je še, da to dviguje ugled kluba 

in predstavlja pomembno prelomnico v 
njegovem delovanju, saj so mu zdaj od-
prta vrata za izvedbo še drugih mednaro-
dnih tekmovanj v tem rangu. 
In kaj pravzaprav pomeni izvedba tovr-
stnega tekmovanja? "FIS-tekma mora 
biti izvedena po pravilih te mednarodne 
smučarske organizacije, saj na njej tek-
movalci zbirajo točke, s katerimi se nato 
rangirajo in napredujejo po kategorijah. 
Tako tekmovalci kot njihovi trenerji bu-
dno spremljajo, da vse poteka po pravilih, 
da je proga med tekmo dobro očiščena, 
da ni drugih nepravilnosti itd.," je pojasnil 
Logar. 
Sicer so člani Smučarskega kluba (SK) 
Poljane že drugo leto zapored pomagali 

urejati tudi progo na tekmovanju za Zlato 
lisico, sredi februarja pa so v težkih vre-
menskih pogojih že tradicionalno izvedli 
tudi tridnevni pokal FIS Masters Cup, 
ki se ga je udeležilo več kot osemdeset 
tekmovalcev iz desetih držav. "Naši člani 
so pripravljeni priskočiti na pomoč in 
prispevati po svojih najboljših močeh, da 
tekmovanja, ki jih prevzamemo v izvedbo, 
potekajo brez zapletov in na najvišji možni 
ravni. Ni vedno lahko, a delujemo uigra-
no," je zaključil Logar. Pohvale za izvedbo 
tekmovanja "mastersov" so z vseh strani 
prihajale tudi tokrat, tudi na primer od de-
setčlanske ekipe iz francoskega Chamo-
nixa. To sezono je bila sicer zaradi vseh 
omejitev in priporočil za zajezitev širjenja 
covida-19 organizacija in izvedba tekmo-
vanj še večji izziv.

Prvič tudi na Pokalu Vitranc

Prav zaradi prepoznavnosti in dobrih 
referenc je bil SK Poljane letos prvič 
povabljen tudi na pomoč pri organizaciji 
Pokala Vitranc, ki je potekal 13. in 14. 
marca, kar si v klubu prav tako štejejo kot 
veliko priznanje. Sicer je organizacija tek-
movanj in njihova izvedba za smučarski 
klub izredno pomembna, saj to predsta-
vlja enega od glavnih virov prihodkov 
kluba. Obenem se v klubu zahvaljujejo 
vsem sponzorjem in podpornikom, da jim 
je kljub epidemiji tudi z njihovo pomočjo 
uspelo v veliki meri izpolniti zastavljen 
program dela.

Izvedli prvi tekmi FIS v svoji zgodovini
Smučarski klub Poljane je konec januarja v Kranjski Gori na progi Vitranc izvedel prvi dve tekmi Mednarodne 
smučarske zveze (FIS) v zgodovini kluba, ki predstavljata novo prelomnico v delovanju kluba. Prepoznavnost 
kluba tako ne raste le zaradi dobrih uvrstitev njihovih tekmovalcev, ampak tudi zaradi dobrih izvedb tekem.

Postavljanje proge FIS Vitranc 2021 FOTO: ARHIV KLUBA
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Pokazala sem veliko bolj sproščene 
skoke kot včeraj, ko so bile misli drugje, 
kot bi morale biti." V ekipi sta bili še Urša 
Bogataj in Špela Rogelj. Križnarjeva je na 
prvenstvo prišla kot vodilna skakalka v 
skupnem seštevku svetovnega pokala. V 
letošnji sezoni nastopa odlično, kar je na 
prvenstvu potrdila tudi na tekmi na veliki 
skakalnici, na kateri je osvojila bronasto 
medaljo. To je zgodovinski bron, saj je 
bila ženska tekma na veliki skakalnici 
sploh prvič na svetovnih prvenstvih. 
"Bilo je zelo napeto. Na vrhu skakalnice 
sem slišala, da dekleta skačejo daleč, 
in vedela, da se moram za medaljo 
zelo potruditi. Bila sem zelo nervozna, 

a zdržala pritisk, naredila odličen skok, 
tudi s telemarkom. Malo je zmanjkalo 
za drugo mesto, sem pa zelo vesela, da 
imam posamično medaljo. Kljub temu 
da sem na prvenstvo prišla kot vodilna 
v svetovnem pokalu, niti nisem čutila 
toliko pritiska. Tekme sem vzela zelo 
podobno kot svetovni pokal. Želela sem 
skakati sproščeno, a malo nervoze v 
ozadju je vseeno bilo. Pojavilo se je kar 
nekaj napak," je pojasnila Križnarjeva. Z 
uspehi sta skakalki iz Poljanske doline 
poskrbeli za veliko navdušenje med lju-
bitelji športa, še posebno v njuni domači 
občini. To je velik uspeh tudi za SSK Žiri, 
katerega članici sta in iz vrst katerega 

prihaja tudi glavni trener reprezentance 
Zoran Zupančič.
Skakalke so po prvenstvu imele nekaj 
tekmovalnega premora, pretekli teden pa 
svetovni pokal nadaljevale v Rusiji. Nika 
Križnar je v Nižnem Tagilu še dvakrat 
skočila na stopničke: na prvi tekmi je bila 
tretja, na drugi pa druga in še naprej vodi 
v boju za veliki kristalni globus. Ta konec 
tedna bosta v Čajkovskem za konec 
sezone dve posamični in ekipna tekma. 
Križnarjeva ima pet točk prednosti pred 
Japonko Saro Takanaši. Njen glavni cilj 
je obdržati rumeno majico, kar bi bil nov 
izjemen uspeh zanjo in za slovenski 
šport nasploh.
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Vladimir Ahlin

Dobro se še spominjam nedelje, ko sva 
se s staro materjo podala na pot iz Loga 
v Poljane. Namenjena sva bila k deseti 
maši. Ko sva obšla Podpečenski ovinek, 
se je dolina začela odpirati. Pokazali so 
se široki travniki in njive. V daljavi sem 
zagledal vrh zvonika poljanske "katedra-
le". Prve male hiške so dale vedeti, da sva 
prispela v "predmestje" Poljan. Za hišami 
pa je tik ob cesti stala velika stavba. Pred 
njo je mati za hip obstala in mi rekla: 
"Lado, poglej, to je pa šola. Čez nekaj let 
jo boš tudi ti obiskoval!"
Dobro sem si ogledal pročelje stavbe in 
si jo zapomnil predvsem zaradi njene 
velikosti. Pred cerkvijo sv. Martina so se 
zbirali verniki od vsepovsod. K maši so 
prihajali iz številnih podružnic poljanske 
fare. Kmalu zatem so zvonovi naznanili, 
da se bo vsak čas začela sveta maša. 
Vstopila sva skozi mogočen vhod. No-
tranjost cerkve se mi je zdela še večja, 
kot je bila videti na zunaj. Moji pogledi 
so se sprehajali po veličastnem prostoru. 
Pogled se mi je ustavil na oddaljenem 
oltarju. Nad njim je zijala velika luknja. 
Nisem razumel, zakaj. Stara mati me je 
zdaj usmerila proti klopem. Kako dobro 
se jih še spomnim. Na vhodu v klop je 
bila na vrhu vsake stranice izrezljana 
glava angela (delo Šubicev). Od te moje 
nedeljske maše še v poljanski cerkvi sem 
si zapomnil najbolj angelčkov na vhodu v 
klopi in tiste luknje nad oltarjem.
Stara mati je imela prav. Po štirih letih 
šolanja v Gabrku sem spremenil smer 
šolske poti proti Poljanam. Jeseni leta 
1957 sem prvič prestopil prag poljanske 
šole. V šolo v Poljane sem hodil štiri leta. 
Že na poti v šolo in potem nazaj domov 
se je zgodilo marsikaj. Nabralo se je 
veliko spominov. Številni pripetljaji pa so 
se zgodili večkrat tudi v razredu. Zanje 
smo večkrat poskrbeli kar učenci sami. 
Kadar pa je bil v dogodek vmešan še kdo 
od učiteljev, smo imeli otroci tiho zabavo. 
Preglasna privoščljivost učitelju bi znala 
biti škodljiva …    
Gledano na preteklost, lahko priznam, da 
smo učenci moje generacije v poljanski 

šoli imeli zelo dobre učitelje (g. ravnatelj 
Žemlja, g. in ga. Vidmar, ga. Hafnerjeva, 
ga. Perčič idr.). Koliko smo se tega takrat 
zavedali, ve vsak posameznik. Prepričani 
smo bili, da so zahtevni in strogi. Danes 
pa vem, da so v naše raztresene glave 
želeli vtepsti čim več znanja. Od takrat, 
ko sem zapustil šolo v Poljanah, je minilo 
šestdeset let. Pred tednom dni sem se 
ponovno znašel pred njenim vhodom. Ko 
sem zagledal pročelje nekoč tako mogoč-
ne stavbe, sem začutil veliko razočaranje 
in žalost. V mojem spominu je bila šola 

mogočna, lepa. Ne morem verjeti, kaj 
vidim. Zgrajena je bila še v času Avstro-
-Ogrske. Prvim učencem je odprla vrata 
1909. leta. Koliko generacij je v njej 
nabiralo znanje, bog si ga vedi? Potre-
boval sem njeno sliko. Rad bi jo vključil 
v mojo novo knjigo Bognarjeva Slavka. 
Odpeljal sem se v Poljane. Stojim pred 
njo in gledam, kako razpada. Njeno lice 
je prekrila umazanija. Čudovita fasada s 
štukaturami, ki so bile zgradbi in kraju v 

ponos, zdaj odpadajo. Na pročelju so na-
stale velike rane. Rdeča opeka daje vtis, 
da krvavi. Res je, da je stara že 110 let, 
ampak to ne sme biti vzrok, da jo je treba 
pustiti zobu časa. Kakšna je v notranjo-
sti, pa je velika uganka.
Sramota za Poljane(ce)! Nisem Polja-
nec, pa me boli srce, ko vidim, da se ruši 
še eden zadnjih kulturnih spomenikov 
Poljan. Sprašujem se (vas), mar ni bilo 
dovolj, da so v Poljanah porušili eno 
od največjih slovenskih cerkva (1954), 
simbol slovenske kulture! Barbarsko 

delo peščice osvoboditeljev, po naročilu 
takratnih politikov. S tem dejanjem so 
Poljanam ukradli pomen in glavno vlogo 
v dolini. Poljane so postale kraj brez 
duše. Mar v Poljanah res ni človeka, ljudi, 
ki bi znali zaščititi še zadnji zgodovinski 
spomenik? Bo tudi stara šola morala 
doživeti žalosten konec? Ojoj, Poljane!
In kaj bo povedala zgodovina o Poljanah? 
Govorila bo o zmotah enih in žalosti 
drugih.

Poljane,  
»prestolnica« 
Poljanske  
doline

Nekdanja poljanska šola

Nisem Poljanec, pa me boli srce, ko vidim, da se ruši še eden 
zadnjih kulturnih spomenikov Poljan. Sprašujem se (vas), mar ni 
bilo dovolj, da so v Poljanah porušili eno od največjih slovenskih 
cerkva (1954), simbol slovenske kulture! Barbarsko delo peščice 
osvoboditeljev, po naročilu takratnih politikov. S tem dejanjem 
so Poljanam ukradli pomen in glavno vlogo v dolini. Poljane so 
postale kraj brez duše. Mar v Poljanah res ni človeka, ljudi, ki bi 
znali zaščititi še zadnji zgodovinski spomenik?
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Jera Miklavčič, foto: Lucija Kavčič

Za letošnjo sezono smo protokol izpo-
polnili. Ponudbi porok na Visokem smo 
poleg možnosti civilnega obreda s proto-
kolom (ali brez njega) v poročni dvorani 
in na prostem, pod paviljonom, dodali še 
možnost poroke pod kozolcem toplarjem, 
ki je v neposredni bližini dvorca. Mla-
doporočenci si bodo tako lahko večno 
zvestobo obljubili na prostem neodvisno 
od vremenskih neprilik. 
Kot ponudnik porok na Visokem smo se 
prvič udeležili tudi Slovenskega poroč-
nega sejma. Ta se vsako leto odvija na 

butični lokaciji Posestva Brdo pri Kranju, 
letos pa so ga ustvarjalci pripravili na 
drugačen, vendar vedno bolj običajen 
način – virtualno. Po odzivu sodeč, smo 
uspešno predstavili poroke na Visokem. 
Snemanje je potekalo 6. in 7. marca na 
mirni lokaciji Mekinjskega samostana 
na Kamniškem, kjer so organizatorji po-
stavili improvizirani studio, dogodek pa 
prenašali na Facebooku, Instagramu ter 
kanalih na Youtubu in Vimeu. Zainteresi-
rani pari so si tako lahko v udobju doma 
ogledali predstavitve različnih ponudni-
kov porok in vseh drugih akterjev s tega 
področja. Vabljeni k ogledu – posnetek 

je na ogled na spletni strani Poljanska 
dolina in naših družbenih omrežjih. Ker 
verjamemo v edinstvenost porok na Vi-
sokem, načrtujemo razvoj ponudbe tudi 
v prihodnje. Za letos pa si želimo, da bi 
lahko načrtovane poroke kljub omejitvam 
izpeljali v čim večji meri.

Poroke na Visokem
Prva civilna poroka je bila na Visokem organizirana v letu 2013. Od takrat naprej se vsako leto v prelepi,  
s stenskimi poslikavami bogato okrašeni poročni sobi in na dvorišču Dvorca Visoko poroči kar nekaj parov,  
ki jih na novo, skupno življenjsko pot pospremi sam visoški gospodar dr. Ivan Tavčar.

Martina Ambrožič Tušar

Slovenija je letos gastronomska regija 
in izkoristili bomo priložnost, da se tudi 
Dvorec Visoko predstavi in doda kanček 
na področju zdravega in sonaravnega bi-
vanja v lokalnem okolju ter trajnostnega 
razvoja gastronomije. Organizirali bomo 
kulinarične dogodke v prepletu s kulturo 
in glasbo. Zelo zadovoljni smo z odzivom 
na povabilo raznih društev, ponudnikov, 
umetnikov in tako bo Dvorec Visoko še 
lepši in še bolj vesel ob druženju. Za nas 

to pomeni odskočno desko za izvedbo še 
več tovrstnih dogodkov. 
Posest Kalanovih z zadnjo gospodarico 
in gospodinjo Ano Kalan nam bo navdih 
in izhodišče za pripravo dogodkov. Viso-
ška kuhinja in posebni praznični obredi 
so zbrani v knjigi Ta dobra stara kuha, za 
katero je s ponatisom poskrbel pravnuk 
Pavle Hafnar. K sodelovanju smo pova-
bili višjo gostinsko šolo, skupaj bomo v 
pomladnih mesecih pripravili poseben 
dogodek na temo binkošti, ki je za posest 
Kalanovih predstavljal poseben praznik. 

Nanj se pripravljamo z vso pozornostjo, 
da nam uspe združiti sedanjost s prete-
klostjo in predstaviti del visoške kulinari-
ke. Sledili si bodo različni dogodki skozi 
celo poletje do pozne jeseni. 
V Dvorcu Visoko bomo izvajali že uteče-
no redno mesečno vodenje – vsako dru-
go soboto v mesecu v družbi lokalnega 
ponudnika. Prvo vodenje bo 10. aprila, in 
sicer skupaj s sirarno Pustotnik iz Gore-
nje vasi. O vseh drugih dogodkih pa vas 
bomo obveščali sproti, upamo le, da nam 
bo epidemija dopustila njihovo izvedbo.

Dvorec Visoko skozi kulinariko
Odkar nas je epidemija covida-19 začasno ustavila pri poslovanju, smo čas posebej posvetili pripravi 
dogodkov, ki jih želimo deliti z obiskovalci ob ponovnem odprtju.

V mesecu marcu je Zavod Poljan-
ska dolina organiziral dva dogodka. 
Sredi marca smo predstavili projekt 
LocalsFromZero, ki spodbuja 
lokalne prebivalce in ponudnike, 
da skupaj iščemo in promoviramo 
lokalne ponudnike in pomagamo 
pri uresničevanju njihovih idej. 
Pripravili pa smo tudi predavanje, 
na katerem smo govorili o trendih 
v turizmu po epidemiji, inovativno-
sti in razvoju doživetij, koopeticiji 
v turizmu in potencialih kulturne 
kreativne industrije. Z nami so bili 
predstavniki Fakultete za turistič-
ne študije Turistica in projekta 
LocalsFromZero. Če se nam želite 
pridružiti tudi vi, nam pišite na info@
poljanskadolina.com.

Dogajanje na Zavodu  
Poljanska dolina
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Bernarda Buh

Tako so želeli na praznični način opozoriti, kako zelo pomemb-
no je branje za otrokov razvoj, še posebno branje kakovostne 
mladinske literature. Za to so se odločili na mednarodnem 
kongresu IBBY v Ljubljani leta 1967. Od tedaj – torej že 54 let 
– vsako leto druga nacionalna sekcija pripravi plakat in posla-
nico, ki obide svet. Letošnjo poslanico in plakat je pripravila 
Ameriška sekcija IBBY. Poslanico je napisala pesnica Margarita 
Engle, plakat je ustvaril ilustrator Roger Mello.
Praznovanje letošnjega 2. aprila v Sloveniji povezujemo 
s praznovanjem jubileja Kristine Brenkove. Bralno spodbu-
jevalna akcija Glasba besed Kristine Brenkove in besede o 
glasbi: 110 kakovostnih bralnih predlogov vabi k branju s 
110 knjigami, ki so še vedno aktualne, zimzelene in vredne 
branja in kličejo h "glasbi besed" Kristine Brenkove in k "be-
sedam o glasbi".

Dogodki v knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka
Ker nam epidemiološka slika v državi še ne dopušča izvajanja 
dogodkov v živo, se ti tudi v naši knjižnici odvijajo na spletnih 
omrežjih. Tedensko se odvijajo dogodki za otroke in odrasle. 
Vse informacije so vam na voljo na Facebooku, Twiterju in sple-

tni strani knjižnice. Tam si lahko poiščete tudi vse zamujene 
literarne večere, pravljice …

Nova bralna akcija: Ženske v leposlovju
Ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marca, smo v Knjižnici Ivana 
Tavčarja Škofja Loka začeli bralno akcijo Ženske v leposlovju. 
Z njo bi vas radi spodbudili k branju zgodb, ki so napisane z 
ženske perspektive. Knjižničarke smo na oddelku za odrasle 
skrbno izbrale več kot 150 raznolikih knjižnih naslovov, kjer 
so glavne protagonistke ženske, ki s svojimi dejanji in značaji 
"premikajo gore".  Zgodbe samosvojih, pogumnih, srčnih in 
odločnih žensk naj vas spodbudijo k branju in tudi k premisle-
ku. Knjige smo izpostavili v vseh enotah naše Knjižnice in so na 
voljo za izposojo. Priporočilni seznam si lahko ogledate tudi na 
spletni strani knjižnice.

Razstavni prostor v Krajevni knjižnici Gorenja vas
V gorenjevaški knjižnici je že pomladno vzdušje, stene krasi 
slikarska razstava članic Likovne sekcije Mavrica, DPŽ Blegoš z 
naslovom Diši po pomladi. Razstavo članic pod vodstvom men-
torice Jerneje Kos si lahko ogledate do 15. aprila 2021. Sledila 
bo razstava Irene Tratnik z naslovom Razburkana tišina.

Nagradna igra za najmlajše/mlade bralce
Za mlade bralce ob mednarodnem dnevu knjig za otroke pri-
pravljamo nagradno igro. Od 24. marca boste v naših enotah 
knjižnic v Gorenji vasi, Poljanah in na Sovodnju imeli na voljo 
komplet za izdelavo knjižne kazalke. Med vsemi, ki boste kazal-
ke izdelali in jih prinesli v knjižnico, bomo knjižničarke izbrale tri 
najbolj izvirne, domiselne, zabavne … Avtorje izbranih čaka lepo 
presenečenje.

Danes berejo otroci ...
Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) 
je 2. april, rojstni dan danskega pravljičarja  
Hansa C. Andersena, razglasila za mednarodni dan 
knjig za otroke.

Novitete za odrasle:
1.  Johnson Debeljak, Erika: Devica, kraljica 

vdova, prasica (spomini)
2.  Musek Lešnik, Kristijan: Nekaj ti želim 

povedati (medosebni odnosi, vrednote)
3.  Musso, Guillaume: Skrivno življenje pisateljev 

(kriminalni roman)
4.  Obadič, Natalija: O, ti naš Lovro – zgodba o 

otroku z motnjo pozornosti (spomini)
5. O'Mara, Shane: Hvalnica hoji 
6. Sivec, Ivan: Visoški gospod (biografski roman)
7. Šojat, Ivana: Ezan (zgodovinski roman)

POSLANICA 2021
GLASBA BESED (Margarita Engle)
Ko beremo, zrastejo duhu peruti. 
Ko pišemo, nam zapojejo prsti. 
 
Besede so bobni in flavte na listu, 
so ptič, ki se s pesmijo vzpenja, in slon, ki 
trobenta, 
so reka, ki teče, in slap, ki teleba, 
metulj, ki zakroži 
visoko na nebu! 
 
Besede nas vabijo k plesu – 
ritmi in rime, utripi srca, 
peket in prhut, stare in nove povesti, 
take izmišljene, take resnične. 
 
Kadar si udobno ugnezden doma 
ali čez meje drviš proti novim deželam 
in tujim jezikom, so zgodbe in pesmi 
vse tvoje. 
 
Kadar delimo besede drug z drugim, glasovi 
postanejo glasba prihodnosti, 
mir, prijateljstvo, radost: 
melodija, 
ki upa.

041 526  666 
www.svislar-telekom.si
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Lidija Razložnik

O novem vozilu so na Hotavljah razmi-
šljali že pred gradnjo gasilskega doma, 
ki so ga v uporabo predali junija 2017. 
"Vedeli smo, da bomo tudi mi nekoč v 
garažo zapeljali tovorno gasilsko vozilo. 
Ko je bila zgrajena 'štalca' smo kmalu 
začeli resneje razmišljati tudi o 'kravci'," 
smeje razlaga predsednik društva Blaž 
Mravlja.
Gasilsko vozilo z gasilsko cisterno za 
gozdne požare je namenjeno posre-
dovanju na razgibanem in hribovitem 
območju, ki ga pokriva društvo. "Največja 
prednost vozila je v prostornini cisterne. 
V primeru požara bomo na prizorišče 
pripeljali do 3500 litrov vode. Z obstoje-
čim, dvajset let starim vozilom to ni bilo 
izvedljivo." Večje vozilo terja tudi več 
dodatne gasilske opreme, ki jo je bilo tre-
ba nabaviti. "Ima pa vozilo tudi potrebno 

opremo za posredovanje ob naravnih in 
elementarnih nesrečah." Nadgradnjo pod-
vozja Scania P410 4x4 je izvedlo podjetje 
GV Pušnik. Gre za prvo tovrstno vozilo 
tako v GPO Gorenja vas - Poljane kot tudi 
v GZ Škofja Loka. "Ostala društva imajo v 
večini vozila z oznako GVC 16/25. Glede 
na to, da naše društvo pokriva največji 
delež gozdnih površin v naši občini, vse 
tja do Blegoša, smo se odločili za tip vo-
zila GCGP-1. Zdaj smo tudi mi primerno 
opremljeni za društva I. kategorije tako 
kot druga društva v občini. Obstoječe 
kombinirano vozilo za zdaj še ostaja v 
uporabi, najbrž ga bomo čez čas zame-
njali za vozilo za prevoz moštva – GVM." 
Vrednost investicije skupaj z opremo 
znaša približno 240 tisoč evrov, pri čemer 
so iz naslova Plana GPO Gorenja vas - 
Poljane prejeli 82 tisoč evrov. "Razliko 
smo zbrali sami. Iskrena hvala vsem do-
natorjem, ki ste nam pomagali s svojimi 

prispevki in podpirate naše delovanje." 
Desetega junija bodo gasilci praznovali 
70-letnico delovanja in upajo, da bodo 
jubilej že lahko zaznamovali s praznova-
njem in uradnim prevzemom vozila.

Jubilej okronali z novim gasilskim vozilom
Hotaveljski gasilci so od sredine januarja bogatejši za novo gasilsko vozilo, ki je prvo gasilsko vozilo tipa 
GCGP-1 v Sloveniji na novem podvozju Scanie z originalno moštveno kabino. Z njim se sicer še niso odpravili 
na intervencijo, so pa z vožnjo po vaseh krajanom na terenu pokazali novo pridobitev.

Uradni prevzem novega vozila v PGD 
Hotavlje načrtujejo ob praznovanju 
70-letnice. 

Lidija Razložnik

"Gre za terensko vozilo Ford Ranger, ki 
je dodatno ojačeno s štirimilimetrsko 
jekleno zaščito motorja, menjalnika 
in rezervoarja, ki pokriva vse vitalne 
dele podvozja, predelanega v podjetju 
Drobnič. Vozilo je nadgrajeno tako, da 
je primerno za naš teren," je pojasnil 
poveljnik društva Tomaž Jereb. Nadgra-
dnja, izdelana v podjetju GV Pušnik, je 
modularna in omogoča bodisi odstrani-
tev tovornega prostora bodisi namestitev 
drugega modula. Možna je uporaba zgolj 
s tovornim kesonom.
Vozilo ima osnovno opremo za gaše-
nje gozdnih požarov in opremo za prve 
posredovalce: torba s sanitetno opremo, 
kisik, defibrilator, zajemalna nosila in 
koritasta nosila. "Glede na to, da je vozilo 
namenjeno tudi prvim posredovalcem, 
kjer šteje vsaka minuta, smo z njim veliko 
pridobili – krajši dostopni čas, tudi v 

zimskem času, predvsem do višje ležečih 
hiš." To je edino terensko vozilo v občini, 
s katerim je možen tako prevoz gasilcev 
kot opreme po hribovitem terenu občine. 
Društvo ima še kombinirano vozilo Re-
nault Master GV-1 in tovorno vozilo Man 
TGM13.290 GVC 16/25. Finančna sred-
stva, približno osemdeset tisoč evrov, 
so gasilci zbrali sami v okviru različnih 
delovnih akcij, veselic in z nabiranjem 
železa. Velik del sredstev so prispevali 
krajani KS Trebija, ki so gasilce pozitivno 
presenetili s prispevki za novo vozilo. 
"Še enkrat se zahvaljujemo, saj so s tem 
pokazali veliko zaupanje in podporo 
gasilskemu društvu, nam pa zadali še 
dodatno motivacijo do prostovoljnega 
dela. Upamo, da jih ne bomo razočarali!" 
Uradna predaja vozila je bila načrtovana 
za mesec julij, a je zaradi epidemije covi-
da-19 gotovo ne bo. "Upamo, da se bodo 
razmere čim hitreje izboljšale, da bomo 
vozilo predstavili krajanom." Za delo z 

novim vozilom se v manjših skupinah 
usposabljajo operativni gasilci, ki jih je na 
Trebiji 43. Od tega jih je 34 usposobljenih 
za prve posredovalce. "Novo vozilo smo 
že preizkusili na pravi intervenciji konec 
februarja, ko smo pomoč nudili oboleli 
osebi na Hotavljah," je zaključil Jereb.

Vozilo namenjeno tudi prvim posredovalcem
Novega, manjšega gasilskega vozila so se razveselili tudi gasilci na Trebiji. Vozilo z oznako GVGP-1 bo 
služilo gašenju požarov v naravi in hitremu posredovanju prvih posredovalcev.

Novo vozilo gasilcev s Trebije
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Damjana Peternelj

"Odločitev za novogradnjo sta narekovala 
pomanjkanje prostora in dvig naročil," 
pojasni direktor Nejc Jezeršek in nada-
ljuje: "V obstoječih prostorih ne bi mogli 
funkcionirati, bili bi časovno in posle-
dično ekonomsko neučinkoviti." Gradnja 
je trajala od maja 2018, stroje so začeli 
seliti avgusta 2019. Pri gradnji objekta so 
v največji možni meri sodelovali lokalni 
izvajalci, ki so se izkazali s kakovostno in 
profesionalno izvedbo.
"Stavba ima skladišče in dve etaži 
proizvodnih prostorov: v spodnji imamo 
primarni razrez lesa ter CNC-obdelavo 
materiala, v zgornji pa sestavljanje in 
lepljenje lesa. V starem delu so na 1300 
kvadratnih metrih ostali stroji za druge 
faze obdelave: ročna delavnica, brusilni-
ca in lakirnica." Vrednost investicije, ki je 
bila zaključena novembra lani z asfaltira-
njem parkirišča in ureditvijo zunanjosti, je 
okrog 1,9 milijona evrov, več kot polovica 
je lastnih sredstev, kredit pa bodo ob 
zdajšnjih zmogljivostih, načrtuje Jezer-
šek, lahko pokrili do konca leta 2026. 
"Dodana vrednost novega objekta je, da 
lahko sprejmemo več in kompleksnejša 
naročila. V poslovanju želimo ohraniti 
oseben pristop, da materiale in detajle 
usklajujemo z vsako stranko posebej, 
vzporedno pa smo opremljeni tudi za ve-
čjo količino, serijsko proizvodnjo zahtev-
nejših izdelkov, saj imamo zdaj optimalno 
industrijsko postavitev." 

Beležijo konstantno rast
Stalne večje kupce imajo v Franciji, Angliji, 
Nemčiji in Izraelu, montaže v sosednjih 
državah opravljajo skorajda dnevno. "Na 
področju razvoja stopnic v Sloveniji in 
tudi širše orjemo ledino, zato je največja 
težava ta, da se nimamo od koga učiti 
glede uporabe novih tehnologij in detajlov, 
a imamo zmogljiv in učinkovit kolektiv, ki 
zna sprejeti izzive. Vsi skupaj stremimo k 
optimizaciji delovnih procesov, kar se od-
raža tudi v povečevanju dodane vrednosti 
ter vsakoletni rasti prihodkov. Lansko leto 
smo kljub epidemiji in razmeram na trgu 
beležili 17-odstotno rast," pojasni. Sredi 
leta bodo zaključili investicijo v nov CNC-
-stroj, ki bo popolnoma enak obstoječemu 
in bo podvojil zmogljivosti tam, kjer trenu-

tno prihaja do največ zastojev. "Glede na 
razmere je težko generalno napovedati 
proizvodnjo za naprej, načrtujemo pa do 
15-odstotno letno rast tako na domačem 
kot tujih trgih," je optimističen Jezeršek. 
Rast načrtujejo predvsem na račun sto-
pnišč z visoko dodano vrednostjo, kjer ni 
potrebna montaža. 

S sejmov na spletno stran in  
v optimizacijo prodajnih procesov
V zadnjem letu ni bilo organiziranih 
sejmov oziroma so se preselili na splet. 
V prihodnje je pričakovati, da se bodo 
klasični sejmi spremenili in bo ključen 
del vsakega sejma predstavljal digitalni 
del. Tem spremembam želijo slediti tudi 
v Mizarstvu Jezeršek, zato so se odločili, 
da bodo velik del sredstev namenili za 
posodobitev spletne strani, ki bo dose-

gla ključne kupce doma in v tujini. Del 
tega procesa je, po več kot štiridesetih 
letih, tudi nova celostna grafična podoba 
podjetja in razvoj aplikacije, ki bo sledila 
procesu od prvega stika s stranko do 
končnega izdelka. Veliko pozornosti po-
svečajo tudi katalogom, ki so "promocija 
in priročnik obenem".
Trendi v zadnjem času so predvsem 
kombinacija lesa s kovino in steklom. 
"V Angliji, od koder trendi k nam pridejo 
z zamikom, se spet bolj obračajo v les 
in manj v uporabo drugih materialov, 
vseeno pa tam izstopa medenina," opaža 
Jezeršek, ki napoveduje, da bodo tudi 
v prihodnje razvijali tako obrtništvo kot 
unikatnost. "Tako nam je uspelo tudi med 
prejšnjo krizo zagotoviti konstantno rast 
ob razpršenosti ponudbe in osebnem pri-
stopu." Poudarja še, da si ne predstavlja, 
da ne bi podjetja, kot je njihovo, vodili vsi 
trije bratje skupaj. "Tudi če eden od nas 
manjka, vse teče nemoteno dalje, saj se 
lahko zamenjamo in dopolnjujemo."
Ponosen je, da so prisotni v veliko objek-
tih v Poljanski dolini in na Škofjeloškem, 
kljub temu da veljajo za cenovno nekoliko 
dražje, a se ob zagotovljeni kakovosti k 
njim vrača po več generacij iste družine. 
V veliko panogah razmišljajo o odpušča-
nju, v Mizarstvu Jezeršek pa o dodatnem 
zaposlovanju v vseh segmentih, saj so z 
novo proizvodno halo povečali proizvodne 
zmogljivosti in 'zacelili' prostorsko stisko: 
"Krize med epidemijo ne občutimo, razen 
ovir pri logistiki, me pa skrbi, kako se bodo 
razmere odvijale naprej in vplivale na 
kupno moč strank."  

Z novo halo do večjih proizvodnih zmogljivosti
Konec lanskega leta je Mizarstvo Jezeršek dokončno preselilo večji del proizvodnje v prostore nove 
proizvodne hale na 2700 kvadratnih metrih površine, ki so jo gradili zadnji dve leti. 

Novi proizvodni prostori FOTO: ARHIV MIZARSTVA JEZERŠEK

Ponosen je, da so prisotni v 
veliko objektih v Poljanski 
dolini in na Škofjeloškem, 
kljub temu da veljajo za 
cenovno nekoliko dražje, a se 
ob zagotovljeni kakovosti k 
njim vrača po več generacij 
iste družine. V veliko panogah 
razmišljajo o odpuščanju, 
v Mizarstvu Jezeršek pa o 
dodatnem zaposlovanju v 
vseh segmentih, saj so z novo 
proizvodno halo povečali 
proizvodne zmogljivosti in 
'zacelili' prostorsko stisko.
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Hermina Jelovčan

Da bi se izognili strojelomom in bili dobri 
gospodarji lastnemu strojnemu parku, 
nam je diplomirana inženirka strojništva 
Katja Buh podala nekaj napotkov, na kaj 
moramo biti pozorni pri rednem servisira-
nju strojev in naprav. Redno servisiranje 
nas lahko reši kasnejših težav, ko zaradi 
napake, ki bi jo lahko prej odpravili oziro-
ma preprečili, pride do strojeloma. Stro-
jelom nam povzroči precej večji finančni 
strošek in seveda tudi izpad delovnega 
stroja v času, ko je nujno potreben za ne-
moteno opravljanje kmetijske dejavnosti. 
Večina kmetijskih strojev – traktorskih 
priključkov – je čez zimo mirovala. Pred 
samim pregledom je treba stroj očistiti 
prahu, namazati gibljive dele, odpraviti 
strojne napake in obrabljive dele zame-
njati z novimi. Večina okvar se zgodi 
zaradi pomanjkljivega ali nedoslednega 
mazanja mehanskih delov stroja. Zato 

priporočamo, da se pregledajo vsa mazal-
na mesta ležajev, reduktorjev in motorjev. 
Običajno so mazalna mesta jasno vidna 
in označena. Pomembno je, da preverimo 
nivo in stanje olja v reduktorjih, menjal-
nikih in motorjih. Preverimo ležaje. Ležaj 
ima določeno življenjsko dobo, ki se meri 

v delovnih urah. Ob pravilnem vzdrževa-
nju bo ta doba daljša. Če pri delovanju 
zaznamo, da ležaj ne deluje pravilno – 
ropota, ima zračnost ali je obrabljen, ga 
je treba zamenjati z novim.
Pomemben člen stroja so verige, verižniki 
in ležaji. Velik del ohranjanja kakovosti ve-
rižnikov je v napetosti verige; če je veriga 
s časom postala raztegnjena, jo je priporo-

čljivo zamenjati z novo. Posebno bodimo 
pozorni na to pri nakladalkah – balirkah 
in gnojnih trosilnikih. Pri strojih, ki imajo 
rezalne dele, kot so kosilnice, balirke in 
nakladalke, moramo preveriti ostrino rezil. 
Rezila – nože je možno brusiti, če je še 
dovolj brusne površine, sicer jih zamenja-
mo z novimi. Pri pregledu stroja, traktorja 
ali priključka moramo veliko pozornosti 
nameniti osovinam, ki so glavna povezava 
kolesa z motorjem. Lom osovine lahko 
povzroči hudo nesrečo. Stroj, traktor ali 
priključek se lahko prevrne, kar je v naših 
predvsem hribovitih kmetijah lahko zelo 
nevarno. Prav tako pa ne smemo pozabiti 
preveriti pnevmatik in zavornega sistema, 
ki so nasploh v hribovitih področjih pogo-
sti krivec za nesreče. 
Pregled in priprava stroja na novo obde-
lovalno sezono naj bo pomemben del 
delovnega procesa, saj nam lahko prihrani 
veliko časa s kasnejšimi popravili, zastoji 
dela in posledično tudi velikimi stroški.

Priprava delovnih strojev pred obdelovalno sezono
Čeprav delo s stroji na kmetijah poteka vse leto, pa se s pomladnimi meseci začnejo tudi prva opravila na 
polju, travniku, v sadovnjaku in v gozdu. 

Jana Rojc

Kaj je kombuča? Rečemo ji goba kom-
buča ali kultura kombuče. To je sluza-
sta masa, ki jo sestavljajo kvasovke in 
bakterije. Celulozna membrana – goba 
plava na površini tekočine. Podobna je 
mehkemu usnjatastemu pokrovu, ki pla-
va na vrhu tekočine in je na otip sluzasta 
in dokaj kompaktna. Lahko jo razpolovi-
mo in podarimo naprej. 
Pred več kakor dva tisoč leti so jo začeli 
pripravljati na Daljnem vzhodu. Zdravnik 
Komb je zdravil japonskega cesarja, ki 
je imel velike prebavne težave. Kasneje 
so jo začeli pripravljati tudi v Rusiji in v 
dvajsetem stoletju v celotni Evropi. Kako 
pripravimo napitek? Skuhamo čaj. V dva li-
tra vode damo dve vrečki zelenega ali pra-
vega čaja ter štiri vrečke hibiskusovega ali 
šipkovega čaja. Ohlajeno zlijemo v steklen 
kozarec in na površino položimo gobo 

kombučo. Sladimo z medom in javorjevim 
sladkorjem. Pokrijemo z bombažno ali 
laneno krpico in utrdimo z elastiko, saj 
kultura mora dihati. Tekočina fermentira 
ob prisotnosti kulture kombuče. Kvasovke 
in bakterije osnovno pijačo predelajo in v 
njej ustvarijo številne koristne snovi. Na-
stane osvežilna pijača, ki malce spominja 
na mošt ali kis in je praktično brez kalorij. 
Kombuča vsebuje veliko organskih kislin, 
encimov, aminokislin in tudi nekaj alkoho-
la. Ker je v njej malo alkohola ter zeleni ali 
pravi čaj, pijača ni priporočljiva za otroke 
in nosečnice. Pri pripravi moramo paziti 
na čistočo, sicer lahko pride do plesni 
na gobi in jo moramo takoj zavreči. Če 
napitek pustimo skupaj z gobo predolgo, 
dobimo zelo kislo tekočino, ki ima močan 
okus po kisu in je ne uživamo več. Najbo-
lje je, da gobo odstranimo in precedimo 
pijačo po štirih ali petih dneh namakanja. 
Pijači lahko dodamo tudi sadje.

V pijači nastane veliko probiotikov, ki 
krepijo zdravo črevesno floro. V napitku 
so antioksidanti, ki v telesu zmanjšujejo 
poškodbe celic. Preprečuje okužbe, prehla-
de. Kombučin napitek spodbuja kurjenje 
maščob, daje energijo telesu in še veliko 
se sliši in bere o zdravilnih učinkih tega na-
pitka. Pijemo jo lahko v majhnih količinah, 
to je do dva decilitra na dan. Bolnikom 
je ne priporočajo. Ni dobro, če je pijača 
preveč fermentirana. Lahko bi jo postavili 
ob bok kislemu zelju in repi ter kefirju.

Kombuča za dobro počutje
Vsak dan si z veseljem privoščim kozarec ali dva dobrega kombučinega 
napitka. Ta me odžeja in je dobrega okusa, vpliva pa tudi na boljše 
počutje.

Redno servisiranje nas lahko 
reši kasnejših težav, ko zaradi 
napake, ki bi jo lahko prej 
odpravili oziroma preprečili, 
pride do strojeloma.
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Alenka Brun

Jerica, rojena Galičič, je otroštvo prežive-
la na Hlavčih Njivah, Martin Justin pa v 
sosednji vasi, na Gorenjem Brdu, kamor 
se je Jerica primožila. Ko nas je zanima-
lo, ali sta se Justinova ob poroki odpravi-
la na kakšno poročno potovanje, izvemo, 
da teh besed nista poznala, dokler se 
niso začeli poročati vnuki. Oba sta bila 
namreč rojena v drugih časih, v kmeč-
kih družinah z veliko otroki. Izkusila sta 
tesnobo vojnega in povojnega življenja 
in bila tako kot njuni vrstniki v mladosti 
prikrajšana za marsikaj lepega. V šolo 
so sicer hodili, a so bila obdobja, ko se je 
vse ustavilo. Kljub temu so se nekateri 
dobro izobrazili. Jerica si je želela, da bi 
se izučila za kuharico, a časi tega niso 
dopuščali. Vseeno njena družina obožuje 
njeno kuho in peko. A takrat je bilo videti, 
kot da ne bo nikoli konec. Od nikoder 
ni bilo ne denarne ne čustvene pomoči, 
le upanje in družinske vezi so jih držali 
skupaj, se zakonca spominjata časov, za 
katere Jerica rada sklene, da upa, da se 
kaj takega ne bo več ponovilo. 
Martin Justin je služil kruh v Termiki v 

Poljanah, soproga pa je doma gospodi-
njila. Imata pet otrok, 16 vnukov in tudi 
že devet pravnukov. Njuni otroci vedo 
povedati, da »ata kuha žganje, popravlja 
lesene gajbice za krompir, zbira orehe, 

zaljubljen pa je tudi v zakurjeno kmečko 
peč. Oba rada obdelujeta vrt in mama ve-
dno v pravem poljanskem narečju pove: 
'Kej pa par hiš zmeri tuk dela.'« Zapomnili 
so si tudi njen poprtnjak, kruh, ki ga spe-
če za božič. Vedno so si ga prišli odrezat 
na svete tri kralje. 
Letos bosta Jerica in Martin Justin oba 
dopolnila 86 let, konec januarja pa sta 
zakonca z Gorenjega Brda oziroma Čerin-
karjeva iz Brd praznovala tudi šestdeseto 
obletnico poroke. Visoki jubilej je par pra-
znoval času primerno. Ni bilo druženja, 
staršema so otroci nazdravili na daljavo, 
vendar v mislih z njima. Niso pa poza-
bili na presenečenje, saj je diamantna 
zakonca na dan obletnice na domačem 
dvorišču pričakala dvonadstropna torta, 
ki pa, kot so povedali otroci, »ju bo po 
šestdesetih dneh ogrela in nima holeste-
rola«. Bila je namreč lesena. Pravo torto, 
s katero sta se lahko posladkala, pa je 
spekla vnukova žena. Torto sta si privo-
ščila ob krušni peči, kjer najraje posedi-
ta, si od tam ogledata tudi priljubljeno 
oddajo Vem, dan pa zaključita z molitvijo. 
Veselita se tudi spoznanja, da želita godr-
njanje zamenjati za hvaležnost.

Diamantna zakonca Justin

Martin in Jerica Justin FOTO: OSEBNI 
ARHIV

Lidija Razložnik

Nagrado za najboljšo polko so prejeli Raubarji. Prvič v 24 letih 
je bila podeljena tudi nagrada za najboljši ansambel nove gene-
racije, ki je prav tako pripadla Raubarjem.
"Leto 2020 je bilo težko za vse, a nam je to leto dalo veli-
ko dobre glasbe, kar je bilo slišati tudi na samem festivalu. 
Konkurenca je bila zelo huda in prav vsaka polka je bila nekaj 
posebnega. Očitno je bila leta 2020 Tako posebna polka prav 
naša," je po festivalu povedal pevec Miha Križnar ter dodal, da 
se na festivale prijavijo, saj verjamejo v prijavljeno skladbo, 
da so dobro pripravljeni in vsi verjamejo v zmago. Polka Tako 
posebna, za katero je besedilo prispeval Igor Pirkovič, je prejela 
tudi nagrado za najboljšo melodijo in aranžma. "Težko bi izbral, 
katera nagrada nam pomeni največ. Vsaka je po svoje posebna 
in nam veliko pomeni. V časih, ko ima že vsaka vas ne samo 
svojega harmonikarja, temveč tudi svoj ansambel, nam nagra-
da za najboljši ansambel nove generacije daje potrditev, da 
delamo dobro in smo na pravi poti." Z zmago na festivalu so se 
Raubarjem odprla nova vrata. "Veliko imamo intervjujev, javljanj 
v živo na radiih po vsej Sloveniji. Sorazmerno s tem nam raste 
tudi krog poslušalcev, ki zdaj ne meji več samo na Poljansko in 

Selško dolino ter Gorenjsko," je še povedal Miha Križnar, ki upa, 
da bodo lahko izid druge zgoščenke, za katero so v delu zadnje 
skladbe, proslavili s koncertom.

Raubarjem nagrada za najboljšo polko
Sredi februarja se je z razglasitvijo zmagovalcev zaključil izbor za najboljšo polko in najboljši  
valček leta 2020.

Raubarji FOTO: ARHIV ANSAMBLA
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Lidija Razložnik

Prva pesniška zbirka z naslovom 1. knji-
ga poezij je luč sveta ugledala šele pet 
let pozneje, leta 2019 po zaslugi prijate-
ljev. "Prepričali so me, da moram svoje 
pesmi deliti z ljudmi in jih ne le hraniti 
v svojem dnevniku." V njej je zbranih 43 
pretežno ljubezenskih pesmi, saj je sprva 
pisal le o ljubezni. "Šele po spisanih 
petdesetih pesmih sem nekako spoznal, 
da je to res moj talent, in začel pisati o 
vsem."
Tako piše o prijateljih in spominih z 
njimi ter skupnih dogodivščinah. "Nav-
dih črpam tudi iz osebnega življenja, 
zgodb, ki mi jih zaupajo ljudje, narava 
… Moja bujna domišljija nima meja! So 
pa tu tudi dekleta; tako kot vsak pesnik 
imam tudi jaz v življenju osebo, ki ji 
pravijo muza," smeje pojasni. Pesniška 

zbirka Prijatelji so moje življenje, izdana 
v začetku preteklega leta, je zahvala 
prijateljem: "Vedno poudarjam, da so oni 
moje življenje, mi dajejo navdih ter živijo 
v mojih pesmih." Kot pove, je vsaka pe-
sem v tej knjigi posebna. Nima ene, ki bi 
mu bila bolj všeč kot druga. "Pa vendar, 
ko pomislim na to knjigo, mi na pamet 
vedno pade pesem z naslovom Hišica 
pod Blegošem." Obe pesniški zbirki 
sta izšli v samozaložbi v nakladi 200 
izvodov. Za vse poskrbi sam, le pri tretji 
zbirki mu pri oblikovanju naslovnice 
pomagajo drugi, med njimi tudi otroci s 
svojimi ilustracijami. Pisanje pesmi mu 
predstavlja tako sprostitev kot izpoved. 
"Pišem zaradi veselja in kadarkoli dobim 
navdih oziroma nekako začutim, da je 
pravi čas za pisanje." To se zgodi med 
delom v službi, na sprehodu, v času, ki 
ga preživlja s prijatelji. Tako ima s seboj 
vedno list papirja in svinčnik ali tele-
fon, da si hitro zapiše. Poudarja, da pri 
pisanju ne gre brez čustev, zaradi tega je 
pesem popolna in tako bralec začuti, kaj 
je pesnik želel povedati. Kot prizna, mu 
je veliko lažje pisati v knjižnem jeziku, 
saj hitreje in lažje najde rimo. "Ko napi-
šem prvo vrstico, že vem, ali bom pisal 
v knjižnem jeziku ali narečju," smeje ra-
zloži Dolenc, sicer po poklicu kamnosek. 
Če piše o svojih osebnih dogodivščinah, 
piše v narečju, če pa je pesem namenje-
na določeni osebi, jo napiše v knjižnem 
jeziku.
Zbirka, ki bo izšla predvidoma aprila, je 
namenjena otrokom. V njej je veliko otro-
ških pesmi z ilustracijami in pravljica. "S 
tem sem ne le presenetil druge, temveč 
tudi sebe. Gre za pravljico, napisano po 
pesmi Maulaj, ki sem si jo izmislil že leta 
nazaj," razloži 23-letnik, ki je v Poljanah 
poznan pod vzdevkom Pesnik. Že ko je 
napisal prvo pesem, ga je nekdo začel 
klicati Pesnik: "Tega takrat nisem jemal 
resno, zdelo se je smešno. Zdaj pa v 
Poljanah samo omeniš besedo pesnik 
in vsi takoj vedo zame. Včasih se mi zdi, 
da je to že moje ime, in zgodi se, da se 
tako tudi podpišem." Ljudje ga prepozna-
jo tudi po klobuku, ki je njegov zaščitni 
znak. Poleg tega ima v žepu vedno lizike, 
ki jih deli otrokom in ljudem, ki jih sreča: 
"Jaz pravim tako: Prešeren je figce talal, 

jaz pa lizike," zaključi pesnik, ki poleg 
pisanja in druženja s prijatelji tudi rad 
pomaga ljudem.

Prešeren je figce talal, jaz pa lizike!
To so besede mladega pesnika Mateja Dolenca iz Bukovega Vrha, ki bo v kratkem izdal svojo tretjo pesniško 
zbirko Naj pesmi govorijo. Zase pravi, da je pisanje pesmi nekaj, kar preprosto počne. Pri šestnajstih letih je 
napisal svojo prvo pesem, posvečeno dekletu, v katero se je zaljubil.

Svoje pesmi je širši javnosti predstavil 
na festivalu Pisana Loka. FOTO: OSEBNI 
ARHIV

ŽAGA - HRAST

Potrebuješ Nikolaj, s.p.  
Todraž 8, 4224 Gorenja vas

041 639 348

ODKUP HLODOVINE 

TRGOVINA Z LESOM

RAZREZ

IZDELAVA  
IN PRODAJA DRV

HIŠICA POD BLEGOŠEM
Pod Blegošem hišica stoji, 
tam se od sreče mi smeji, 
le k njej me srce vodi, 
kot da resnično tja sodi.
Moja čustva govorijo, 
me k njej podijo, 
tam je bistvo mojega življenja, 
dragoceni vir mojega pesnenja.
V njej deklica prelepa, 
ki z vsem najlepšim je odeta, 
teh oči iskrivih, rjavih, 
ne bom pozabil tudi v letih starih.
Njen pogled me posrka, 
takrat srce prijetno trka, 
to je najlepši trenutek, 
ki vedno podari mi ta nepopisni 
občutek.
Meni čustva je zmešala, 
se meni še nikoli zlagala, 
vedno bliže k mojemu srcu leze, 
upam, da se kdaj tega od mene 
naleze.
Tam pod Blegošem stoji hišica, 
ki daje ljubezen v srčeca, 
do nje me vsaka bo pot vodila, 
da spomine z lepo deklico bo 
obudila.



30 I Oglasi

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.

26
let tradicije

26
let tradicije

080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE
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*cena velja za model renault kadjar life tce 140 in že vsebuje redni popust v višini 3.200 € ter dodatni popust v 
višini 1.000 €, ki velja ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.790 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € v vrednosti 478 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej) v vrednosti 800 € in vzdrževanje za motor tce 140 fap po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli 
se zgodi prej) v vrednosti 575 €. pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 
6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem. pridržujemo si pravico do napak. family 
paket velja ob nakupu modela kadjar, razen za nivo opreme life, ne glede na izbrano obliko financiranja. paket 
vsebuje tablični računalnik in zložljivo mizico nameščeno na večfunkcijski sistem. family paket ni zamenljiv za 
denar. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. poraba pri mešanem ciklu: 
6,2−6,7 l/100 km. emisije co2: 140−152 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull. emisija nox: 0,0161−0,0366 g/km. emisija 
trdnih delcev: 0,00018−0,00222 g/km. število delcev (x1011): 0,01−0,27. vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 
novemu standardu meritev wltp. ogljikov dioksid (co2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev pm10 in pm2,5 ter dušikovih oksidov. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o., dunajska 22, 1000 ljubljana.

C
O

P
Y

R
IG

H
T:

 J
A

N
 S

T
E

IN
H

IL
B

E
R

 

Renault priporoča   

več na renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

 

RENAULT 
KADJAR

Z UGODNOSTMI DO 

6.000 €*
 

DRUŽINSKI PAKET DODATNE OPREME
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Vaš trgovec v KRANJU  
AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj 
Ljubljanska c. 22, tel.: 04 20 15 223

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

Tourne mobi l  d .o.o.  je proizvajalec 
avtodomov za sodobno izkušnjo mobilnosti, 
potovanj in kampiranja. Funkcionalno, 
trajnostno in prilagodljivo. Harmonično,  
jasno in preprosto. 

Najpomembnejša je pot! Pridruži se ji !

P R O I Z V O D N J A  AV T O D O M O V 
(na voljo več delovnih mest različnih profilov: montažerji, inštalaterji, 
elektro inštalaterji, mehanična dela)

Pričakujemo visoko stopnjo natančnosti in zanesljivosti, pripravljenost 
na timsko delo in proaktivnost, ročne spretnosti, IV., V. ali VI. stopnjo 
izobrazbe tehnične smeri.

N U D I M O  dinamično delo v uspešnem in rastočem podjetju, 
organizirano, urejeno in čisto delovno okolje, pozitivno naravnan 
kolektiv usmerjen k skupnemu doseganju ciljev, možnost napredovanja 
in osebnega razvoja, dobro plačilo in stimulativne dodatke.

Zavzete, inovativne, kompetentne in pozitivno naravnane kandidate 
vabimo, da nam prijave s CV pošljete po e-pošti. 

V  S V O J O  S R E D I N O  VA B I M O  
N O V E  S O D E L AV C E  I N  S O D E L AV K E

Z A P O S L I T E V@T O U R N E - M O B I L . C O M 

W W W.T O U R N E - M O B I L . C O M

Tourne mobil d.o.o. | Ljubljanska 16,1360 vrhnika

Z A  V E Č  I N F O R M A C I J  O  T O U R N E  M O B I L  I N  
D E L U  P R I  N A S ,  S K E N I R A J T E  P R I L O Ž E N O  KO D O



Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,7–6,1 l/100km in izpusti CO2 X): 0,0226–0,0374 g/km. Trdi delci: 0,00048–0,00073 g/
11

2

10 in PM2,5

opremljenosti.

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

OPEL Grandland X 
1.2 Turbo Enjoy

OPEL Crossland X
1.2 Enjoy

Darilo: vinjeta 2021 Darilo: vinjeta 2021

OPEL Corsa
1.2 Edition

152 €
na mesec

209 €
na mesec

PARK 

SENZORJI
OGREVAN 

VOLAN
KAMERA

JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
ČE NE, GA PRIPELJITE NAZAJ.

OPLOVA 

Darilo: vinjeta 2021 119 €
na mesec

OPEL Combo Life
1.2 L1H1 Enjoy

OPEL Zafira Life OPEL Vivaro

Darilo: vinjeta 2021 186 €
na mesec

Darilo: vinjeta 2021 Darilo: vinjeta 2021 283 €
na mesec

283 €
na mesec

25 % popusta na premontažo pnevmatik do konca aprila

BIG DEAL ZA NOVE IN MLADE OPLE – 3 brezplačni servisni pregledi in 7-letno jamstvo*

NAVI + KAMERA
8 SEDEŽEV 9 SEDEŽEV




