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Martina Ambrožič Tušar

Doživetja Dvorca Visoko
Dvorec Visoko ponuja številne priložnosti za družabna doživetja, kulinariko in kulturo. Za letošnjo poletno sezono smo že v
zimskem času skrbno načrtovali dogajanje in ga tudi v veliki meri
izpeljali. Odpovedati smo morali dva večja dogodka, enega zaradi
slabih vremenskih razmer, drugega zaradi uvedbe nove uredbe
NIJZ. Dogodke smo oblikovali tako, da so bili zanimivi za različne
ciljne skupine obiskovalcev. Prepletali so se kulturni, kulinarični
in družabni dogodki. Velik poudarek pa smo seveda namenili kulinariki, skozi katero želimo obuditi posebne praznike in trenutke,
ki so bili aktualni v času rodbine Kalan in seveda tudi kasneje, v
Tavčarjevem obdobju. Ob kreiranju kulinaričnih dogodkov nam je
pomembno izhodišče visoška kuhinja v času Kalanovih, kajti na
ta način oživljamo identiteto dvorca, ponujamo doživetje in hkrati
jedi oblikujemo in postavimo v sodoben čas.
Konec septembra se je v Sokolski dvorani v Gorenji vasi v okviru
Zelenega dneva odvil posvet tudi z naslovom "Kulinarika v Poljanski dolini – kako naprej?". Na okrogli mizi so bili prisotni slovenski
etnolog dr. Janez Bogataj, Franc Jezeršek iz Hiše kulinarike Jezeršek, mag. Jože Zalar, predavatelj kuharstva na VGŠ Bled, Pavle
Hafner, pravnuk zadnje gospodarice Ane Kalan, in predstavnik
knjige Ta dobra stara kuha ter direktor zavoda Poljanska dolina
Tomaž Trobiš. Med slušatelji so bili prisotni tudi nekateri lokalni
gostinci. Slovenija se lahko pohvali s 24 gastronomskimi regijami,
med katerimi je tudi Gorenjska, in 14 kolektivnimi blagovnimi
znamkami, kar nam je vzbudilo posebno zanimanje, kajti le na ta
način bomo lahko vključevali bogastvo narave, lokalne obrti in
kulture ter postajali prepoznavnejši doma in v tujini.
Stara modrost pravi: Človek jè, kar jé – torej si tudi skozi gastronomijo Poljanske doline želimo obuditi bogato gastronomsko
dediščino s sodobnimi ustvarjalnimi iskanji, oblikami gostoljubnosti in postrežbo v gostilnah, v kuhanju z naravo na turističnih
kmetijah, ob kotličkih ali v tekmovanju v kuhanju lokalne jedi. Na
Zelenem dnevu Poljanske doline je stroka podala stališča, da
so primeri dobre prakse tudi v gastronomskih piramidah, kjer se
prouči lokalna kulinarična zgodovina in dediščina in na vrhu piramide dobimo dve do tri jedi, ki jih vključimo v ponudbo. Seveda
je pomembno sodelovanje z lokalnimi ponudniki, povzeti je treba
vsakdanjike in praznike prebivalstva ter na ta način oblikovati
tradicionalne dogodke.
Ta stališča smo hitro povzeli in se že pripravljamo na dva dogodka, prvi bo Lovska gostija na Visokem v sodelovanju z Lovskim
društvom Poljane, gostili bomo tudi Mojco Bulovec Šifrar iz
Loškega muzeja. Skuhali bomo lovski lonec, zatrobili bodo rogisti
in zapel bo lovski pevski zbor, reprezentativno pa bomo predstavili 'ta zelenga' in vse okrog praznika sv. Huberta, zavetnika lovcev,
posebnega praznika na Visokem. Drugi dogodek pa je veselo
martinovanje z 'žegnom' vina – ob izbranem vinu in kulinaričnih
dobrotah bomo tako proslavili praznik sv. Martina.

Proračun v javni
obravnavi
V proračunu za prihodnje leto, ki bo po pričakovanjih
"težak" 11,3 milijona evrov, so za naložbe predvideli
5,5 milijona evrov.
Mateja Rant
Po prvem predlogu proračuna bo Občina Gorenja vas - Poljane v
prihodnjem letu razpolagala z 11,3 milijona evrov prihodkov, od
tega bodo slabo polovico namenili za investicije. Kot največjo
naložbo je Katarina Dolenc iz oddelka za proračun, finance in
računovodstvo Občine Gorenja vas - Poljane poudarila gradnjo
vodovoda Todraž–Lučine in Vršajn–Brda, za kar so namenili 1,6
milijona evrov. Za sofinanciranje omenjene naložbe so pridobili
tudi nepovratna evropska kohezijska sredstva.
Med večjimi naložbami je Katarina Dolenc omenila še gradnjo
prizidka pri vrtcu Agata, za kar je v proračunu za prihodnje leto
predvidenih 648 tisoč evrov, za ureditev Hiše generacij pa so
predvideli 535 tisoč evrov, pri čemer naložbo sofinancirajo tudi
z nepovratnimi evropskimi kohezijskimi sredstvi. Za nadaljevanje obnove visoške domačije, ki jo sofinancira ministrstvo za
kulturo, je namenjenih 434 tisoč evrov. Za investicijsko vzdrževanje cest so predvideli 338 tisoč evrov. Med večjimi tekočimi
odhodki in transferji pa je Katarina Dolenc omenila sredstva
za dnevno varstvo in vzgojo v občini oziroma plačila občine za
program vrtcev, ki znašajo 1,4 milijona evrov, za prevoze otrok
naj bi odšteli 393 tisoč evrov ter za vzdrževanje in pluženje cest
v okviru zimske službe 434 tisoč evrov. Sredstva za ureditev
visoške domačije so po besedah Katarine Dolenc v proračun
uvrstili na podlagi uspešne kandidature na razpisu ministrstva za kulturo za obnovo gospodarskega poslopja ob Dvorcu
Visoko. Nepovratnih evropskih sredstev pa se nadejajo v okviru
projekta Nadgradimo ponudbo Škofjeloškega, ki predvideva
ureditev rekreacijskega središča Log pri Gorenji vasi in je del
širšega projekta občin na Škofjeloškem. "Po več letih znova
pričakujemo večji prihodek iz evropskih sredstev, skupaj v višini
1,6 milijona evrov," je še dodala Katarina Dolenc.
Prvi predlog proračuna občine za leto 2022 bo v javni obravnavi do vključno 8. novembra. Pripombe in predloge lahko občani
pošljejo na elektronski naslov katarina.dolenc@obcina-gvp.
si ali po klasični pošti na naslov občine.

Spletna vsebina, ki bo pritegnila stranke
Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje
podjetništva na Loškem pripravlja delavnico z naslovom
Poskrbimo za spletno vsebino, ki bo pritegnila vaše stranke. Brezplačne delavnice, ki bo potekala na spletu, se bo
mogoče udeležiti v sredo, 3. novembra, od 17. do 20. ure,
vodila pa jo bo Živa Kovačević. Udeleženci bodo spoznali,
kako bolje razumeti vlogo pisane besede v spletnem okolju, se naučili zlatih osnov tekstopiscev ter dobili jasen
vpogled v to, kako se lotiti predstavljanja svoje blagovne
znamke, izdelka ali storitve v spletnem okolju ter katere
so najpogostejše napake pri tem.
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2021
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Gradnja vrtca se bliža koncu
Za sofinanciranje projekta gradnje novih prostorov vrtca Agata je občina prejela tudi slabih 761 tisoč evrov
nepovratnih sredstev.
Mateja Rant
V občini Gorenja vas - Poljane so se
konec septembra razveselili tudi uradnega sklepa o zagotovitvi nepovratnih
sredstev za sofinanciranje izgradnje
novih prostorov vrtca Agata pri Osnovni
šoli Poljane. Vlada je namreč pred časom
dodatno zagotovila sredstva za projekte, ki na javnem razpisu ministrstva
za sofinanciranje investicij v vrtcih in
osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021–2024 sprva niso bili izbrani
zaradi omejenih sredstev. V juliju je vlada
zagotovila še 72,5 milijona evrov dodatnih sredstev za vse prijavljene projekte,
ki izpolnjujejo vse pogoje in merila iz
razpisa, med njimi tudi za vrtec Agata, so
pojasnili na občini.
Gradnja vrtca, ki predstavlja največjo
investicijo občine v vrtčevske prostore v
zadnjih dvajsetih letih, je sicer že skoraj
zaključena. "Objekt je v celoti zaprt –
vgrajena so vrata in vsa okna. Zaključuje
se polaganje keramike, izvajajo se slikopleskarska dela. Potekajo tudi priprave
na polaganje notranjih talnih oblog," je
razložil župan Milan Čadež. Končujejo tudi izdelavo fasade, dokončani in
asfaltirani sta interventna pot in pešpot
do glavnega šolskega vhoda, urejajo še
zunanje igrišče. Po zaključku gradnje

V Poljanah končujejo gradnjo novih prostorov vrtca Agata. FOTO: JURE FERLAN
bodo pridobili šest novih igralnic, dve
nadomestni učilnici ter spremljajoče prostore za delovanje vrtca in šole. "Projekt
vključuje tudi ureditev novega zunanjega
otroškega igrišča ter že izvedeno obnovo
in razširitev centralne šolske kuhinje,"
je pojasnil župan. Ker gre za gradnjo
nizkoenergijske stavbe, so poleg nepovratnih sredstev na razpisu ministrstva

za gradnjo vrtca pridobili tudi sredstva
Ekosklada v višini 280 tisoč evrov.
Z naložbo v vrtec bodo pridobili skoraj
tisoč kvadratnih metrov novih površin,
so poudarili na občini. Skupna vrednost
projekta je dobrih 2,5 milijona evrov, zato
so sredstva ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport v višini skoraj 761 tisoč
evrov še kako dobrodošla, so še dodali.

Obnovili odsek od Taleža do Javorjevega Dola
Mateja Rant

Saniran odsek ceste Talež–Javorjev Dol FOTO: BOŠTJAN KOČAR
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2021

Na cesti od Sovodnja do vasi Koprivnik so končali obnovo 1,2
kilometra dolgega odseka Talež–Javorjev Dol. V okviru naložbe, vredne okrog 310 tisoč evrov, je bilo na nekaterih delih ceste
potrebno nasutje materiala petdeset centimetrov v višino, na
drugih delih pa so opravili izravnavo materiala z izkopom in
ponovnim nasutjem, je pojasnil Boštjan Kočar, ki je na Občini
Gorenja vas - Poljane pristojen za investicije in cestno infrastrukturo. "Dela so potekala na območju, kjer je bila v preteklosti izvedena sanacija plazu." Zato so ob tokratnih delih ob delu
ceste zgradili tudi oporni zid, na treh mestih pa so postavili še
podporne zidove ob strugi potoka. V prihodnjem mesecu dni
bodo sanirali še petdeset metrov dolg odsek proti Sovodnju, saj
bodo na željo občanov Sovodnja postavili še ležečo oviro, na
drugi strani, v vasi Koprivnik, pa bodo dodatno zgradili most v
vas Lanišče in sanirali sto metrov ceste od mostu do Lanišč, je
še razložil Kočar.
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Rekonstrukcija ceste v polnem teku
Potem ko je v mesecu juliju Občina Gorenja vas - Poljane z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo
podpisala gradbeno pogodbo o sofinanciranju rekonstrukcije regionalne ceste Gorenja vas–Ljubljanica,
odsek Lučine–Suhi Dol, je bila 29. julija izvedena uvedba v delo izbranega izvajalca, to je KPL iz Ljubljane.
Jure Ferlan
Dolžina ceste od naselja Lučine do Suhega Dola, kjer poteka
rekonstrukcija, znaša 1478 metrov in je del približno šest tisoč
kilometrov omrežja glavnih in regionalnih cest v Sloveniji, ki jih
upravlja direkcija za infrastrukturo. Dela so razdeljena v dve
fazi.
Prva faza poteka od Lučin do konca Dolgih Njiv, na tej celotni
trasi bosta zgrajena pločnik in javna razsvetljava. Druga faza
poteka od konca naselja Dolge Njive do Suhega Dola, na tem
delu pločnika ne bo. Vrednost pogodbe z vključenim DDV je
933.190,87 evra, od tega zneska bo Občina Gorenja vas - Poljane krila stroške izvedbe pločnika in javne razsvetljave v višini
63.983,48 evra z DDV. Kot je pojasnil Igor Kržišnik, ki na občini
skrbi za infrastrukturne investicije, je končanje vseh del po pogodbi predvideno do konca junija prihodnje leto. Dela na cesti
so začeli izvajati 20. septembra, 4. oktobra je bila vzpostavljena
polovična zapora ceste s semaforjem na odseku, kjer se dela izvajajo v prvi fazi. V nadaljevanju se bo začelo delati tudi v drugi
fazi in bosta posledično potrebni dve polovični zapori. Promet
bo tudi na drugem odseku izmenično urejen s semaforji. Popolne zapore ceste med večino del niso predvidene, načrtovana pa
je popolna zapora ob izvedbi fine asfaltne prevleke kmalu pred
predvidenim zaključkom del, ki bo trajala do enega tedna. To bo
predvidoma proti koncu maja ali v začetku junija prihodnje leto.
Cestni zavoji se bodo v delu od naselja Dolge Njive proti Suhemu Dolu nekoliko ublažili, kljub temu pa bodo ostali, tako da bo
cesta še vedno prilagojena slikovitemu razgibanemu terenu in
ne bo preveč "dolgočasna". Pri najbolj ostrih obstoječih ovinkih
bodo naredili nove useke v kamniti teren, sedanjo traso pa bodo
zasuli. Treba bo zgraditi tudi nekaj opornih zidov, predvsem pod
cesto. Med samo gradnjo je po potrebi na gradbišču prisoten
tudi geomehanik, ki zagotavlja spremljanje geološke konfigura-

Rekonstrukcijska dela na cesti v Lučinah so se začela.
cije trase ceste. Izvedba se prilagaja ugotovitvam dejanskega
stanja na terenu. Glede na kraško površje so možna presenečenja v obliki določenih praških pojavov, kot so jame in podobno,
ki se bodo reševali sproti med izvajanjem del v sklopu geomehanskega, projektantskega in strokovnega nadzora.
Kot zanimivost velja omeniti, da so se ob cesti iz Lučin do Suhega Dola ohranili betonski varovalni stebri v brežini pod cesto,
ki predstavljajo svojevrstno tehnično dediščino in spominjajo
na čase gradnje Rupnikove linije. Ker jih je treba zaradi širitve
novega cestišča umakniti, bodo vsaj trideset bolje ohranjenih
stebrov odkopali in odpeljali v hrambo za kasnejše prezentacijske namene na primernem mestu v občini.

Ob tednu mobilnosti brezplačen pregled koles
Mateja Rant

V Gorenji vasi so občanom omogočili brezplačen pregled koles.
FOTO: JURE FERLAN

Evropski teden mobilnosti vsako leto poveže na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju prijaznejše
načine mobilnosti. Letos je od 16. do 22. septembra potekal
pod sloganom Živi zdravo, potuj trajnostno. H kolesarjenju in
drugim oblikam trajnostne mobilnosti poskušajo občane spodbuditi tudi v občini Gorenja vas - Poljane, in sicer ne samo en
teden v septembru, ampak vse leto. Zato je Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorenja vas - Poljane občanom znova omogočil brezplačen pregled koles. Na parkirišču
pred Sokolskim domom je za pregled koles in manjša popravila
poskrbel Dušan Oblak iz Žirov, je pojasnila Barbara Bogataj z
občine. Letos po njenih besedah občani sicer niso pokazali
pretiranega zanimanja za dogodek, kar pripisuje tudi razmeram
v zvezi z epidemijo covida-19.
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2021
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Podeljena koncesija za patronažo
Koncesijo je pridobila Irena Kuralt, diplomirana medicinska sestra
iz Škofje Loke, ki je oktobra že začela delati.
Damjana Peternelj
Občina je že marca letos na Osnovno
zdravstvo Gorenjske (OZG) poslala prošnjo za izdajo soglasja k širitvi koncesije
za področje patronažne službe oziroma
za prevzem programa patronažne službe,
ki ga je do tedaj v obsegu 1,6 tima na
območju občine izvajalo Osnovno zdravstvo Gorenjske, enota Zdravstveni dom
Škofja Loka. Od OZG je prevzela program
patronažne službe in zdravstvene nege
v obsegu 1,0 tima in ga z razpisom za 15
let podelila koncesionarju.
Na občini so koncesijo podelili, saj so
želeli zagotoviti program zaradi večanja
števila prebivalcev. "Podeljena koncesija
za izvajanje patronažne službe predsta-

zmanjšal, saj se je delno prerazporedil na
sestrski del nove gorenjevaške ginekološke ambulante. Zato smo na ministrstvo
že naslovili prošnjo za zagotovitev tretje
patronažne sestre, saj menimo, da smo
kot podeželska občina, kjer naši starostniki zelo dolgo živijo v domačem okolju,
poleg tega pa imamo nadpovprečno
število novorojencev, do vrnitve programa v prvotni obseg še kako upravičeni,"
je ob tem pojasnila Elizabeta Rakovec z
občinske uprave.
Koncesijo je občina podelila septembra
s soglasjem ministrstva, pristojnega za
zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
To je Irena Kuralt, diplomirana medicinska
sestra, ki prihaja iz Škofje Loke in je bila
pred tem 28 let zaposlena v Zdravstve-

OZG je občini podelil 1,0 programa patronaže, 0,6 programa
patronažne službe, ki je bil začasno pridobljen oziroma
prestrukturiran iz programa ginekologije, bodo ohranili za to
dejavnost, saj se bo z zaposlitvijo specialistke Eve Torkar začel
novembra izvajati tudi v Gorenji vasi. Pacientke se lahko naročijo
na telefonskih številkah obeh ginekoloških ambulant
v Zdravstvenem domu Škofja Loka, in sicer v ordinacijskem času,
v ambulanti 1 na telefonski številki 04/502 00 53, v ambulanti
2 pa na telefonski številki 04/502 00 47.
vlja eno od dveh podeljenih koncesij za
to področje primarne medicine in je zgolj
nadomestila obstoječe delovno mesto
patronažne sestre, ki je delo opravljala iz
Zdravstvenega doma Škofja Loka v okviru
javne mreže. Program se je celo nekoliko

nem domu Ljubljana, v patronažni službi
v Šiški. "Za opravljanje patronažne zdravstvene nege na vašem koncu sem se
odločila, ker se je pojavila možnost in ker
mi je bliže," je pojasnila svojo odločitev in
dodala, da se delo medicinske sestre na

Nov razpis za ugodna posojila
Mateja Rant
V okviru kreditne sheme Razvojne
agencije Sora je odprt nov javni razpis za
ugodna posojila za podjetnike, zasebnike, d.o.o.-je, društva, kmetije, nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetijah … Tokrat
posojila dodeljujejo za obratna sredstva
in investicije prek Gorenjske banke.
Posojila za obratna sredstva oziroma
financiranje tekočega poslovanja bodo
dodeljevali za obdobje treh let po obrestni meri od 2 do 2,5 odstotka nominalno
za komitente Gorenjske banke in po
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2021

obrestni meri 2,5 odstotka za nekomitente. Minimalni znesek posamezne vloge
za najem posojila je pet tisoč evrov,
maksimalni znesek posamezne vloge
pa ni omenjen. Za posojila za investicije
je rok vračila nad 36 mesecev do 120
mesecev. Obrestna mera za komitente
Gorenjske banke znaša 6-mesečni EURIBOR + 2–2,5 odstotka, za nekomitente
pa 6-mesečni EURIBOR + 2,5 odstotka.
Minimalni znesek posojila je pet tisoč
evrov, navzgor pa ni omejen. Podrobnejše
informacije o posojilih nudijo pri Razvojni
agenciji Sora.

Irena Kuralt je nova patronažna sestra
v Gorenji vasi. FOTO: OSEBNI ARHIV
terenu precej razlikuje od dela v ustanovi. "Oskrbujemo paciente in družine od
rojstva do zadnjih dni življenja. Zahteva
veliko znanja in prilagajanja, kajti me
vstopamo v domove pacientov, v njihovo
intimo in smo v tem pogledu v drugačnem položaju, lahko si tudi zavrnjen."
Po prvih dneh dela na novem območju,
ki ga pokriva, je prijetno presenečena.
"Povsod sem lepo sprejeta. Razlika s
prejšnjim delom je predvsem v populaciji
pacientov, tam je bilo mestno okolje,
tukaj podeželje. Tu imate veliko rojstev,
več kot v Ljubljani, kar je super!" pove,
čeprav je delo dokaj pestro in naporno,
kot priznava, za zdaj predvsem zaradi
nepoznavanja terena.

Projektiranje ceste
Hotavlje–Kopačnica
Župana občin Gorenja vas - Poljane
in Cerkno sta v začetku oktobra
z Direkcijo RS za infrastrukturo
podpisala projektno nalogo za projektiranje ceste Hotavlje–Kopačnica–Podpleče–Planina, ki bo služila
kot obvoz v času gradnje četrte
razvojne osi na odseku Cerkno–Sovodenj–Trebija. Kot so še pojasnili
na Občini Gorenja vas - Poljane,
so del projektne dokumentacije o
poteku čez območje njihove občine
že pridobili, kar bo pospešilo projektiranje in s tem začetek priprav
na izvedbo obsežne rekonstrukcije,
ki obsega skupno kar 11,9 kilometra ceste, od tega 6,6 kilometra v
občini Gorenja vas - Poljane.
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Odprta cepljenja
še v novembru
in decembru
Potem ko je v Gorenji vasi občina
v septembru v sodelovanju
z Zdravstvenim domom Škofja
Loka kar dvakrat organizirala
odprto cepljenje, ki je bilo
vsakokrat dobro obiskano, na
cepljenje do konca leta vabijo
zdravniki koncesionarji.
Damjana Peternelj
Na prvem odprtem cepljenju se je cepilo
257 občanov, na drugem, ko je bil že
uveden obvezni pogoj PCT, pa kar 349.
"Ukrep uveljavitve pogoja PCT je zagotovo spodbudil k cepljenju predvsem
tiste, ki so se za cepljenje še odločali," je
visoko udeležbo komentiral direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka Aleksander
Stepanović. "S prvim odmerkom smo
cepili 173, z drugim pa 176 oseb, skupaj
349." Na voljo sta bili cepivi proizvajalcev
Pfizer in AstraZeneca. "Cepivo proizvajalca Pfizer je prejelo 344 oseb, pet oseb pa
cepivo proizvajalca AstraZeneca, v enem

V Zdravstvenem domu v Gorenji vasi naj bi odprta cepljenja potekala na tri tedne.
FOTO: GORAZD KAVČIČ

deležem cepljenih, npr. Danska, že v celoti opuščajo ukrepe, vključno z nošenjem
mask, covid-19 pa je zanje preteklost," je
pojasnila Elizabeta Rakovec z občinske
uprave.
Po cepljenju, ki je bilo 20. oktobra, tako
v ambulantah Koprivec, Šubic, Lah in
Polhek nanj vabijo še 10. novembra in 1.
decembra med 15. in 17. uro. Na voljo

Po cepljenju, ki je bilo 20. oktobra, tako v ambulantah Koprivec,
Šubic, Lah in Polhek nanj vabijo še 10. novembra in 1. decembra
med 15. in 17. uro. Na voljo bo cepivo proizvajalca Pfizer.
Cepljenje je namenjeno osebam, starim 12 let in več, ki se
želijo cepiti s prvim, drugim (vsaj tri tedne od prvega odmerka)
ali tretjim odmerkom, če je od drugega odmerka kateregakoli
predhodnega cepiva minilo vsaj šest mesecev. Tretji odmerek
priporočajo predvsem starejšim od sedemdeset let, ogroženim
osebam ter drugim, ki zanj izrazijo željo.
primeru je šlo za prejem prvega odmerka," je še pojasnil Stepanović, ki ugotavlja, da je konec septembra zanimanje za
cepljenje povsod upadlo, in to "še pred
tragičnim dogodkom s cepivom Janssen
v Ljubljani". Zdaj opažajo tudi več vprašanj o samem cepivu pred cepljenjem.
Odprta cepljenja v Gorenji vasi na tri
tedne
Z občine so sporočili, da bo odslej cepljenje, skladno s potrebami, organizirano
vsake tri tedne na lokaciji Zdravstvenega
doma Gorenja vas. "Želimo si namreč
izboljšati stopnjo precepljenosti občanov,
saj lahko vidimo, da skupnosti z visokim

bo cepivo proizvajalca Pfizer. Cepljenje
je namenjeno osebam, starim 12 let
in več, ki se želijo cepiti s prvim, drugim (vsaj tri tedne od prvega odmerka)
ali tretjim odmerkom, če je od drugega
odmerka kateregakoli predhodnega cepiva minilo vsaj šest mesecev. Tretji odmerek priporočajo predvsem starejšim
od sedemdeset let, ogroženim osebam
ter drugim, ki zanj izrazijo željo.
Zaznani stranski učinki cepljenja in
težave prebolevnikov
Po cepljenjih opažajo blage in prehodne
stranske učinke. "Največkrat so to bolečine na mestu vboda in splošno slabo

počutje, utrujenost, glavobol, bolečine
v sklepih in mišicah, lahko tudi povišana telesna temperatura, ki pa običajno
izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te
reakcije so pričakovane in kažejo, da se
je imunski sistem odzval na cepljenje,"
pojasnjuje Stepanović, ki opozarja, da
imajo posledice tudi prebolevniki. "Pri
prebolevnikih opažamo več globokih
venskih tromboz, dolgotrajno utrujenost,
težave s spominom in koncentracijo ter
izgubo oziroma spremembo voha in
okusa." Dodaja še: "Na Gorenjskem
je za covidom zbolelo več kot 31.000
ljudi, od tega jih je več kot štiristo umrlo.
Za primerjavo, cepljenih je bilo več kot
sto tisoč, smrti v povezavi s cepljenjem
pa na Gorenjskem ni bilo. Te številke
govorijo same zase in dodaten komentar
o tem, ali se je varneje cepiti ali okužiti,
ni potreben. Žal bo virus ostal z nami še
veliko let in se bo okužbi težko izogniti,"
meni Stepanović.
Kdaj po cepljenju k zdravniku
Na vprašanje, na koga se lahko obrnejo
tisti, ki imajo težave po cepljenju oziroma
preboleli bolezni, in v katerih primerih
je treba nujno do zdravnika, Stepanović
odgovarja: "Če se po cepljenju pojavijo
hujše zdravstvene težave – zasoplost,
bolečina v prsih ali vztrajna bolečina v
trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan
glavobol, zamegljen vid, številne majhne
modrice, podplutbe – ali te ne izzvenijo
v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete
zdravniško pomoč."
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Oživljanje
tradicionalne
lokalne
kulinarike
Na okrogli mizi z naslovom
Kulinarika Poljanske doline –
kako naprej? so sodelujoči s
svojim strokovnim znanjem
in dolgoletnimi izkušnjami
začrtali smernice za pripravo in
nadgradnjo celotne kulinarične
ponudbe v Poljanski dolini.
Mateja Rant
Okroglo mizo, ki je potekala v sklopu
Zelenega dneva Poljanske doline, so
pripravili z namenom oživljanja in razvoja
tradicionalne lokalne kulinarike, a s
pridihom sodobnosti. Sodelujoči strokovnjaki so se strinjali, da bi bili drobnjakovi
štruklji lahko tista kulinarična mojstrovina s tradicijo, na kateri bi gradili prepoznavnost Poljanske doline kot kulinarične
destinacije.
Etnolog Janez Bogataj je pri razvoju
gastronomije posebno poudaril pomen
dediščine prehranske kulture oziroma to,
kar zagotavlja identiteto našega prehranjevanja. "To pa ne pomeni, da kuhamo
'muzej'. Prehranska dediščina nas mora
motivirati pri ustvarjanju novih jedi." Prve
premike na tem področju so po njegovih
besedah naredili s Francem Jezerškom
iz Hiše kulinarike Jezeršek. Prav zato
znova stopajo v ospredje ocvirkova potica oziroma ocvirkovka in druge potice,
zelje, kranjske klobase ... Med najbolj
tipičnimi jedmi za Poljansko dolino je
Jezeršek omenil drobnjakove štruklje, še
zlasti tiste "na župi". "Poosebljajo tisto,
po čemer so znani Poljanci: toplino,
domačnost, tradicijo." Zato bi bilo po
mnenju sodelujočih treba to jed razviti
v vodilni (turistični) produkt, po katerem
bo v prihodnosti prepoznana Poljanska
dolina. Receptov, značilnih za Poljansko
dolino in celotno Škofjeloško, je sicer še
veliko. V knjigi Ta dobra stara kuha jih
je zbral Pavle Hafner starejši. "Pri tem
so mu bili v veliko pomoč tudi zapiski
nekdanje gospodarice na Visokem
Ane (Kalan) Hafner," je poudaril Pavle
Hafner mlajši, ki je razložil, da kuharskih
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2021

Na okrogli mizi z naslovom Kulinarika Poljanske doline – kako naprej? so začrtali
smernice za pripravo in nadgradnjo celotne kulinarične ponudbe v Poljanski dolini.
knjig takrat praktično ni bilo, recepti so
prehajali iz roda v rod, Ana Hafner pa jih
je skrbno zapisovala. Visoška kuhinja
je bila po njegovih besedah vezana
predvsem na lokalne produkte. "Kuhali
so zelo raznovrstne jedi, prilagojene
letnim časom. Veliko je bilo juh in obar,
ogromno receptov pa je v njenih zapiskih
tudi za slaščice, ki so se pekle v krušni
peči – od potic do sacher torte."
Po besedah Maše Klemenčič iz Slovenske turistične organizacije je najpomembnejše to, da se gastronomija
vključuje v zgodbe oziroma doživetja.
Direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž
Trobiš pa je poudaril, da je treba promo-

virati hišne jedi, za kar se trudijo tudi z
dnevi kulinarike na Dvorcu Visoko. Pavle
Hafner je ob tem poudaril, da se je s tem
uresničila očetova želja, ki se je s kulinariko Visokega ukvarjal od leta 1955. "Če
bo zaživelo tako, kot je načrtovano, bo
to velika pridobitev za Poljansko dolino."
Jera Miklavčič iz Zavoda Poljanska
dolina je ob tem sklenila: "Vsaka nova
pot se začne s prvim korakom – in prav
to vlogo je prevzel Zeleni dan Poljanske
doline. Z usmerjenim delom in sodelovanjem lokalnih proizvajalcev in ponudnikov Poljanska dolina začenja s pisanjem
nove zgodbe o ljubezni, ki gre – skozi
želodec."

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z DIVJADJO
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini.
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 6. novembra 2021.
Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom, Gorenja
vas, ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, najkasneje 6. novembra 2021 oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo na pošto kot priporočeno pošiljko.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas Poljane, pri Luciji Klemenčič, telefon 04/51-83-114 ali e-naslov lucija.klemencic@
obcina-gvp.si.
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Gostili
avstrijske
župane
Občino Gorenja vas - Poljane
je minuli teden pod vodstvom
avstrijskega veleposlaništva
v Sloveniji obiskala številna
delegacija županov iz sosednje
Avstrije.
Mateja Rant
Župan Milan Čadež je člane delegacije
sprejel na območju novega kopališča
Poljane, kjer jim je kot primer dobre prakse predstavil izvedene ukrepe za večjo
poplavno varnost Poljan. Seznanil jih je z
značilnostmi občine in jim predstavil še
druge projekte, ki se odvijajo ta čas, so
sporočili z občine.
Skupaj so se nato odpravili na Visoko,
kjer je po ogledu obnovljenega dvorca in
razstavnih zbirk sledilo prijetno druženje

Delegacija županov iz sosednje Avstrije na Visokem FOTO: ARHIV OBČINE
ob izmenjavi mnenj in izkušenj pri delovanju občin v obeh državah. "Obiskovalci
so bili navdušeni nad domačo ponudbo
kavarne: domačimi buhteljni, domačimi
čaji in terjakom iznad odprtega ognjišča
visoške kuhinje." Obisk delegacije, ki jo je

spremljala Anna Pernegger z avstrijskega
veleposlaništva, je po besedah župana
Milana Čadeža plod dobrega sodelovanja
z občino Celovec, kjer se Poljanska dolina že tradicionalno udeležuje vsakoletnega sejma Alpe-Jadran.

Uvajajo plačilo takse
Za spremembo osnovne namenske rabe prostora bo po novem treba plačati takso v višini 150 evrov.
Mateja Rant
V občini Gorenja vas - Poljane so ne
glede na to, da so pravkar sprejeli
spremembe občinskega prostorskega
načrta (OPN), že začeli zbirati nove pobude lastnikov zemljišč za spremembo
namembnosti, k čemur jih je napeljalo
veliko povpraševanja občanov. A tokrat
bodo to prvič izpeljali po novem zakonu
o urejanju prostora, ki določa tudi plačilo
takse za obravnavanje zasebnih potreb
glede prostorskega razvoja, ki predsta-

vljajo pobudo za spremembo namenske
rabe prostora v OPN.
"Stari zakon je predvideval zgolj plačilo
upravne takse, taksa, ki jo določa zakon,
pa se lahko predpiše v višini od petdeset
do tristo evrov," je razložila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec. V njihovi
občini so se po zgledu nekaterih sosednjih
občin, ki so to že sprejele, odločili za takso
v višini 150 evrov za spremembo osnovne
namenske rabe prostora, za spremembo
podrobnejše namenske rabe prostora pa
petdeset evrov. "Za spremembo namenske

rabe v primarno rabo – gozdno, kmetijsko,
vodno – ali če gre za javni interes pa se
taksa ne plača," je še razložila Elizabeta
Rakovec. Prihodki iz zbranih taks so
namenski vir občine za financiranje nalog
urejanja prostora. Ob tem je Elizabeta
Rakovec še opozorila, da plačilo takse ne
zagotavlja spremembe namenske rabe
prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo
ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi načeli urejanja
prostora, cilji prostorskega razvoja občine
in pravnimi režimi v prostoru.

Prihodki višji za slabe štiri odstotke
Mateja Rant
Na zadnji seji so občinski svetniki sprejeli tudi drugi rebalans
letošnjega proračuna, na podlagi katerega so se prihodki
povečali za slabe štiri odstotke oziroma skoraj 420 tisoč evrov.
Pričakujejo namreč dodatna sredstva ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za prizidek vrtca Agata v vrednosti 367

evrov, ministrstvo za okolje in prostor pa naj bi zagotovilo 143
tisoč evrov za sanacijo plazišča v Malenskem Vrhu. Z ministrstva za zdravje naj bi prejeli dobri tri tisoč evrov za informacijsko tehnološko opremo ekip mobilnih enot nujne medicinske
pomoči v Zdravstvenem domu Škofja Loka. Še 325 tisoč evrov
pa so prejeli od ministrstva za kulturo za ureditev vaškega
jedra v Poljanah.
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Ob zaključku vojaške vaje prevzem gasilskega vozila
Na več lokacijah po Sloveniji je prejšnji mesec potekala mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2021.
Jure Ferlan
Začela se je 6. septembra na območju
Bohinjske Bele, se nadaljevala na območju doline Draga in Stola pri Begunjah na
Gorenjskem ter se s tretjim sklopom v
občini Gorenja vas - Poljane zaključila 21.
septembra z napadom na Blegoš.
Na vaji je sodelovalo približno tristo
pripadnikov Slovenske vojske, tujih oboroženih sil Velike Britanije in Združenih
držav Amerike ter Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje. Cilj mednarodne vojaške vaje je bilo izboljšanje usposobljenosti enot za gorsko bojevanje,
izmenjati izkušnje in izboljšati civilno in
vojaško sodelovanje. Med drugimi so k
sodelovanju povabili tudi Prostovoljno
gasilsko društvo Hotavlje. Kot je povedal
vodja vaje podpolkovnik Fedja Vraničar,
poveljnik 132. gorskega polka, so bili v
slovenski vojski z rezultati vaje Zvezda
Triglava 2021 zelo zadovoljni. Dosegli
so vse cilje vaje, predvsem pa so veseli,
da so bili tako uspešni predvsem na
področju civilno-vojaškega sodelovanja.
Veseli so bili sprejema pa tudi potrpežljivosti občanov občine Gorenja vas Poljane. Prav tako so bili nad območjem
izvajanja vaje zadovoljni pripadniki tujih
vojska, saj v njihovih državah ni tovrstnih
pogojev za usposabljanje. Posebna
aktivnost, ki so jo letos prvič izvedli
v okviru mednarodne vojaške vaje, je
izvedba skupne reševalne vaje z ekipami
ambulante nujne medicinske pomoči
Zdravstvenega doma Škofja Loka in

Člani PGD Hotavlje pred novim gasilskim vozilom FOTO: ARNE ISTENIČ
člani PGD Hotavlje, v okviru katere so
vsak posebej preverili svoje zmogljivosti in zmožnost skupnega delovanja v
krizni situaciji.
Nadvse so bili veseli velike udeležbe
lokalnega prebivalstva na slovesnosti ob
dnevu 132. gorskega polka in sedemdesetletnici delovanja PGD Hotavlje, ki so jo
pripravili na Hotavljah na dan zaključka
mednarodne vojaške vaje. Prisotni so bili
visoki gostje iz Slovenske vojske. Zbrane
je nagovoril tudi župan Milan Čadež,
ki se je zahvalil občanom in lastnikom
vpoklicanih zemljišč, da so vajo tako lepo
sprejeli in s tem omogočili njeno izvedbo.
Poveljnik PGD Hotavlje Blaž Potočnik je

Postroj vojakov in gasilcev je pritegnil pozornost domačinov. FOTO: ARNE ISTENIČ
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povedal, da so prevzem novega gasilskega vozila, ki so ga sicer dobili januarja,
načrtovali že prej, a jim je to preprečila
epidemija covida-19. Na slovesnosti je
blagoslov vozila opravil vojaški kaplan
pater Vito Muhič. Prisotnih je bilo kar
okrog sto gasilcev ter skoraj vsa gasilska
vozila iz celotnega poveljstva občine.
Prireditev se je zaključila s pogostitvijo
in druženjem prisotnih. Za prigrizek je
poskrbela Slovenska vojska, za pijačo pa
hotaveljski gasilci. Ključe novega vozila
je poveljniku društva v imenu zlatega
sponzorja podjetja Marmor Hotavlje izročil Branko Selak. Novo vozilo je v prvi vrsti namenjeno intervencijam pri požarih v
naravnem okolju, saj okoliš PGD Hotavlje
pokriva največji delež gozdov med gasilskimi društvi v gorenjevaški občini, med
drugim tudi obsežna gozdnata pobočja
Blegoša s strmimi tereni, ki so zahtevna
za gašenje.
Hotaveljski gasilci se ob tej priložnosti
zahvaljujejo vsem krajanom in podjetjem,
ki so nakup vozila podprli s svojimi prispevki in so se po Potočnikovih besedah
odzvali nad pričakovanji. Zahvaljujejo
se tudi vsem, ki so sodelovali pri izvedbi
predaje vozila, in Slovenski vojski za
sodelovanje. Ugotavljajo, da se je civilno-vojaško sodelovanje v njihovem primeru
izkazalo za zelo uspešno. Pridobitev novega vozila pa ni zaključek dejavnosti v
društvu, saj že snujejo načrte za nadaljnji
razvoj.

Aktualno I 11

Prva delovna akcija v Podgori
Prvi septembrski petek je v Podgori potekala delovna akcija.
Lidija Razložnik
Krajani, zbralo se jih je več kot trideset, so očistili cesto skozi vas, porezali
odvečna drevesa in grmovje, očistili jaške
ter pobrali smeti.
Na območju novega naselja ter pri kamnolomu v Pilovcu so počistili cesto, na katero
se je posuval material s plazečega terena.
V Pilovcu so nasuli in poravnali tudi makadamsko cesto, za katero je v naslednjem
letu predvideno asfaltiranje. Pri strojnih
delih jim je na pomoč priskočil Jure
Burnik, tudi končno čiščenje ceste je bilo
opravljeno strojno, in sicer z vsestransko
uporabnim ročnim puhalnikom. "Skupaj je
stopila vsa vas, od najmlajših do najstarejših, iz vsake hiše je sodeloval vsaj eden
s svojim orodjem, traktorjem, viličarjem.
Delali smo v štirih skupinah," je pojasnila
Karla Šturm in dodala, da takšne akcije v
Podgori še ni bilo. "Po opravljenem delu
je sledilo še prijetno druženje ob malici."
Malico za udeležence je krila Krajevna
skupnost Trebija.

Delovna akcija v Podgori FOTO: KARLA ŠTURM

Vseživljenjsko varovanje narave
obrazbo. Izdelujemo hotele za žuželke iz lesa in sejemo
medovite rastline, na ta način pa vračamo dom koristnim
opraševalcem.
Vse to so aktivnosti, ki jih Ljudska univerza Škofja Loka
organizira v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje narave (VVN), s katerim želimo ozavestiti prebivalce Loškega
pogorja, jim dati ideje ter jih spodbuditi k ohranjanju narave. Takšna miselnost je potrebna na vsakem koraku, zato
jo je nujno približati čim več ljudem različnih generacij, da
ohranimo biotsko raznovrstnost, katere del smo tudi mi
sami. V projektu sodelujejo še Drevesnica Zakotnik, Mizarstvo Drlink in Turistično društvo Žirovski Vrh, ki je v sklopu
projekta obnovilo »kozolčke« na Poti skozi Zalo in nanje
dodalo vsebine, povezane z varovanjem narave. Trenutno
se izvajajo različne omenjene delavnice v Gorenji vasi, Žireh in Železnikih. Za prijavo in dodatne informacije obiščite
spletno stran Ljudske univerze Škofja Loka ali pa pokličite
po telefonu številka 04/506 13 20.
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Na vrtove sadimo avtohtone sadne drevesne vrste in se jih
učimo pravilno negovati, obrezovati, obvarovati pred boleznimi in škodljivci. Učimo se šivanja, kvačkanja, izdelovanja
mozaikov, da bomo čim bolje znali izkoristiti in ponovno
uporabiti različne materiale ter dobili ideje za njihovo pre-
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Vsebine prilagojene potrebam ponudnikov
V tednu od 2. do 9. oktobra je na Loškem potekal 19. Teden podeželja, katerega namen je promocija
podeželja, njegovih dejavnosti in predstavitev razvojnih aktivnosti.
Lidija Razložnik
Razvojna agencija Sora (RAS) Škofja Loka je v sodelovanju z
LAS loškega pogorja, Kmetijsko gozdarskim zavodom Kranj,
Oddelkom za kmetijsko svetovanje Škofja Loka, Javnim zavodom Ratitovec, Zavodom Poljanska dolina in Čebelarskim
društvom Škofja Loka tudi tokrat pripravila zanimiv in aktualen
program.
Kot je povedala svetovalka za regionalni razvoj in razvoj podeželja Kristina Miklavčič, so z letošnjo izvedbo zadovoljni. Kljub
sedanjim razmeram in omejitvam so izvedli vse načrtovane
aktivnosti. "Odziv udeležencev je presegel naša pričakovanja.
Žal se vsi zainteresirani zaradi prostorske stiske niso mogli
udeležiti delavnice peke kruha in drobnega pekovskega peciva."
Delavnico s 17 udeleženci sta v Karlovskem mlinu v Žirovskem
Vrhu izvedla Kristina Frlic in Miran Ahčin iz Biotehniškega
centra Naklo. Katica Mikelj je na turistični kmetiji Jamnk v
Stanišah pri Škofji Loki izvedla kulinarično delavnico – priprava
starih loških jedi na sodoben način. Teden podeželja so odprle
in zaključile tržnice kmetijskih izdelkov in pridelkov z bogatim
spremljajočim programom v Gorenji vasi, Škofji Loki, Železnikih
in Žireh. Vsem tistim, ki si želijo nadgraditi svoje znanje pridelave semen ali razmišljajo, da bi postali del lokalne pridelave
semen, so bila v okviru Tedna podeželja na voljo individualna svetovanja. Zanimivo je bilo tudi v Čebelarskem domu v
Brodeh. Obiskovalci so si ogledali čebelnjak, zeliščni vrt, nasad
medovitih rastlin, pokusili med, ustvarjali z voskom …
Osrednji dogodek Tedna podeželja je bilo strokovno srečanje
na temo kmetijstva na Škofjeloškem. Študenti oddelka za
geografijo filozofske fakultete pod mentorstvom prof. dr. Irme
Potočnik Slavič so predstavili rezultate analize kmetijstva na
Loškem. Ti bodo dobra popotnica prihodnjim razvojnim strategijam. Srečanja so se udeležile strokovne institucije, zadruge,
občine, društva ter drugi akterji s področja razvoja podeželja
in kmetijstva na Loškem, ki jim je bilo poleg izsledkov analize
predstavljeno še delo LAS loškega pogorja v preteklem programskem obdobju. Z manjšo degustacijo sta se predstavila
ponudnika blagovne znamke Babica in Dedek. Po podatkih iz
aprila na Loškem deluje 1584 kmetij. Po mnenju Miklavčičeve je kmetijstvo v prihodnje lahko sopotnik vsem razvojnim
aktivnostim, ki jih izvajajo, tudi na področju turizma in kulinarike. "RAS že pelje projekte v to smer in tako bo tudi v prihodnje.
S povezovanjem in skupnim delom podpornih institucij lahko
prispevamo k ohranjanju in nadgradnji kmetijskih dejavnosti.
Verjamem, da kmetje in nosilci dodatnih dejavnosti na kmetijah
še vidijo priložnosti za nadaljnji razvoj, žal pa na kmetijsko politiko nimamo vpliva." Po zbranih podatkih študentov geografije
je bilo leta 2004 39 kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, letos je
takih že 184. Na Loškem je štirideset odstotkov vseh kmetij
Gorenjske. V blagovno znamko Babica in Dedek se je v obdobju
2000–2020 vključilo 76 ponudnikov, v zadnjih desetih letih 36
ponudnikov in 151 novih izdelkov, 15 ponudnikov je iz občine
Gorenja vas - Poljane. "Glede na velikost območja in število prebivalcev smo eno izmed območij z največjim številom dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji. Ponašamo se z najstarejšo blagovno
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Po zaključeni peki v Karlovskem mlinu FOTO: KRISTINA
MIKLAVČIČ

znamko, ki obstaja že dvajset let, živi in se razvija dalje. Tudi
zaradi tega in izjemne delavnosti ljudi mislim, da bo kmetijstvo
na Škofjeloškem 'živelo' še dolgo."
Program tedna podeželja je bil med udeleženci dobro sprejet.
"Vsebine so vsakokrat prilagojene potrebam ponudnikov. Moje
vodilo pri izvedbi je vključiti čim več sodelujočih, se povezati
z drugimi strokovnimi institucijami, saj je zaradi prevelikega
obsega dela in birokratskih zahtev priložnosti za povezovanje, sodelovanje in skupne akcije, premalo. Poudarek dajem
praksi – predstavitvi konkretnih ponudnikov, društev, rezultatov
projektov, veliko je prikazov in aktivnih delavnic z udeleženci," je
razložila Miklavčičeva, ki je za konec poudarila: "Podeželje na
Škofjeloškem je res lepo in tudi zelo aktivno ter podjetno. Veliko
imamo dejavnosti, kakovostne produkte in storitve, zato je prav,
da je en teden v letu posvečen prav tem vsebinam!"

Aktualno I 13

Romanu Kokalju odlikovanje gasilske zveze
Roman Kokalj, poveljnik občinskega gasilskega poveljstva, je ob petdesetletnici aktivnega gasilskega
udejstvovanja prejel odlikovanje za posebne zasluge Gasilske zveze Slovenije.
Damjana Peternelj
Romana Kokalja so predlagali v domačem gasilskem društvu na
Trebiji, v katerega se je včlanil že leta 1971, od leta 1978 dalje
pa je v njem tudi član operativne enote. Med letoma 1981 in
1988, ko je živel v Žireh, je bil član PGD Žiri in je pridobil čina nižji
gasilski častnik in gasilski častnik. Leta 1988 se je preselil nazaj
na Trebijo, kjer je leta 1998 opravil tečaj za višjega gasilskega
častnika in z leti napredoval v čin višjega gasilskega častnika II.
stopnje. Opravljene ima različne gasilske specialnosti: je predavatelj, ki že vrsto let prenaša znanje na mlajše gasilke in gasilce,
pa tudi sodnik gasilskošportnih disciplin, ki sodi na več tekmovanjih na različnih ravneh, od občinskih do regijskih in državnih.
V pol stoletja, kar je pripaden gasilstvu, je opravljal vrsto operativnih in organizacijskih funkcij v domačem društvu. Leta 1995

Odlikovanje se podeljuje članom gasilske
organizacije in organizacijam za posebej
uspešno delo pri krepitvi gasilske organizacije
ter za izredno delo na področju drugih
gasilskih nalog v preventivi, operativi, vzgoji
in usposabljanju, delu z mladimi oziroma za
druge uspešno opravljene naloge v gasilskih
organizacijah, ki prispevajo k uspešnejšemu
razvoju in napredku gasilstva v državi.
je postal podpoveljnik, leta 2000 pa še poveljnik občinskega gasilskega poveljstva. Močno je vpet v delovanje Gasilske zveze
Škofja Loka, v kateri je bil med letoma 2003 in 2013 podpoveljnik, od leta 2013 pa opravlja funkcijo namestnika poveljnika.
Za svoje delo je doslej prejel številna gasilska priznanja in odlikovanja, med drugim plakete, kipec svetega Florijana, znački za
štirideset let delovanja v gasilski organizaciji in operativi. "Vsa
leta se trudi in aktivno deluje na vseh področjih, predvsem pa
krepi miselnost članov društva in je v veliko pomoč in podporo
pri izpeljavi tako manjših kot večjih projektov v društvu," so
prepričani trebijski gasilci. Sodeloval je pri nakupih različnih
gasilskih vozil ter bil prisoten pri različnih delovnih akcijah v

Romana Kokalja je za petdeset let dela v gasilstvu odlikovala
Gasilska zveza Slovenije. FOTO: OSEBNI ARHIV
okviru društva: izgradnji prizidka, obnovi gasilskega doma in
drugod. Vodil je številne intervencije na območju PGD Trebija,
na ravni občinskega gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas
- Poljane in tudi na območju Gasilske zveze Škofja Loka. Med
največje izzive šteje večkratne hude poplave in žledolom.
Priznanja ni pričakoval, se je pa ob prejemu ozrl na delo, ki je
bilo opravljeno. "Ponosen sem na prejeto priznanje. Vesel in
zadovoljen sem z opravljenim delom predvsem občinskega
gasilskega poveljstva ter tudi pomoči namestnika Cirila Aliča, ki
ima enak čin kot jaz in s katerim odlično sodelujeva. V tem času
smo vsa občinska gasilska društva opremili z novimi modernimi
gasilskimi vozili in sodobno opremo, seveda ob velikem razumevanju in podpori župana. Pripravlja se pravilnik o nabavi vozil ter
osebne in skupne zaščitne opreme. V naslednjem mandatnem
obdobju se poveljniku ne bo treba toliko ukvarjati z denarnimi
sredstvi, ampak se bo res lahko posvetil operativi," je na opravljeno delo ponosen Kokalj, ki udejstvovanje v gasilskih vrstah
že vseh petdeset let jemlje kot poslanstvo. "To odgovornost
sem sprejel in gasilstvo je že vsa leta moja druga služba," pove.
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Novo priznanje Maku Sajku
Pretekli mesec je Mako Sajko, naš občan iz Žabje vasi, v dvorani Slovenske kinoteke prejel strokovno
nagrado Društva slovenskih režiserjev – nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske
in televizijske režije.
Goran Šušnjar
Društvo slovenskih režiserjev želi "z letnim podeljevanjem nagrad Franceta Štiglica za izjemne dosežke in za življenjsko
delo na področju filmske in televizijske
režije povečati prepoznavnost slovenskega filmskega ustvarjanja in nagraditi
vse prevečkrat prezrte ustvarjalce te
veje umetnosti". Letošnja nagrada je
zagotovo prišla v prave roke: zaradi
onemogočenega nadaljevanja dela na
področju filmskega ustvarjanja po projekciji Sajkovega filma Narodna noša leta
1975, je avtor praktično izginil s področja
kratkega dokumentarnega filma. Njegovi,
čeprav večkrat nagrajeni filmi, so nekaj
desetletij obtičali v "bunkerju", preden so
jih raziskovalci dokumentarnega filma
ponovno odkrili in presenečeni prepoznali vizionarske avtorjeve poglede v času,
ko so filmi nastajali (1961–1975). Utemeljitev nagrade so v Društvu slovenskih
režiserjev zaključili z besedami: "Maka
Sajka in njegovo filmsko ustvarjanje
je hotel sistem večkrat, nenehno in na
različne načine utišati. A njegovi filmi so
preglasni: kot strela so gledalca udarili
ob svojem nastanku in gromko odzvanjajo še danes – na številnih projekcijah,
na festivalih, v učilnicah delavnic, šol in
univerz in, ne nazadnje, v pogovorih in

navdihu številnih filmarjev in vseh tistih,
ki se filmu pustimo zapeljati na raznolike,
tudi težavne poti."
Že naslednji avtorjevi izjavi nakazujeta,
da Mako Sajko ni bil zavesten nasprotnik
režima, ampak občutljiv in odgovoren
človek; odgovoren do okolja, družbe in
konkretnih oseb: "Pa sploh ni šlo za to,
da bi hotel biti družbenokritičen ali kaj
podobnega. Trudil sem se le, da bi na film
ujel realnost, ki me je obdajala." In: "Gnala
me je nuja, da s tem medijem nekaj
povem, povzročim nek premik, zato sem
se spuščal v tako tematiko. Vedno me je
zanimal svet – tak, kot je. Ne izmišljene
zgodbe, ampak realnost." In ker je svoja
občutenja tako mojstrsko izražal, so njegove stvaritve odmevale v času nastanka
in tudi danes, petdeset in več let pozneje,
močno vplivajo na gledalce. Njegovih
17 kratkih dokumentarnih filmov ne
predstavlja le prikaza nekega preteklega
časa, ampak izziva gledalca z vprašanji
in situacijami, s katerimi se tudi danes
sooča večina izmed nas.
Badjurova nagrada za življenjsko delo,
najvišja slovenska strokovna nagrada na
področju filmske ustvarjalnosti in filmske
kulture, ki mu jo je leta 2009 podelilo
Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev,
je Sajku pomenila neke vrste strokovno
rehabilitacijo: "Društvo filmskih režiser-

jev me je imenovalo za častnega člana,
čeprav že desetletja nisem delal filma.
Kot častnega člana me še vedno vabijo
tudi na festival dokumentarnih filmov. To
je zame rehabilitacija."
Mako Sajko je v Poljansko dolino zašel
pred več kot petdesetimi leti, v Žabji vasi
pa stalno prebiva že trideset let. O njem
in njegovem delu so prebivalci občine
Gorenja vas - Poljane lahko izvedeli iz
prispevkov v Podblegaških novicah in Vaščanu, ki so jih v letih 2009, 2012, 2017 in
2019 objavile Bernarda Jesenko Filipič,
Tadeja Šubic, Kristina Božič in Milena
Sitar, ter na projekcijah njegovih filmov
v Poljanah (2017 in 2019) in na Visokem
(2017).
S tem prispevkom želimo izraziti čestitke
in spoštovanje našemu občanu ob prejetju pomembne nagrade in okrepiti njegovo
prepoznavnost v domačem okolju. Kljub
številnim nagradam in priznanjem Mako
Sajko ohranja svojo preprostost in dobronamerno držo. Nekoliko ganjen ob prejetju
Štigličeve nagrade je v svojem kratkem
nagovoru izrazil predvsem hvaležnost
svojim stanovskim kolegom za izkazano
občutljivost ob njihovi izbiri letošnjega
nagrajenca. Mi pa smo lahko hvaležni in
ponosni, da v naši bližini še živijo osebe,
katerih umetniško delo je cenjeno onkraj
meja naše Poljanske doline.

Mako Sajko je prejel nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije.
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Oktoberfejst letos prvič
na Dvorcu Visoko
Oktoberfejst, ki je bil 18-krat tradicionalno
organiziran v Gostilni Pr' sedmic v Gorenji vasi, je
letos ponovno zaživel – na Dvorcu Visoko.
Jera Miklavčič
Oktoberfejst v Gostilni Pr' sedmic, ki ga pozna skorajda vsak
prebivalec Poljanske doline, je bil med domačini zelo priljubljen in vsako leto dobro obiskan. S snovanjem koncepta
praznika piva na Visokem se je porodila ideja, da bi dogodek
pod istim imenom, a s spremenjeno zasnovo nadaljeval na
Dvorcu Visoko. Po dogovoru z dolgoletnima organizatorjema
Oktoberfejsta Lojzetom in Tatjano Kovič je tako dogodek
prevzel znano ime.
Zasnovan je (bil) kot kombinacija kulturnega, družabnega in
glasbenega dela. Tako je najprej v poročni dvorani Dvorca Visoko potekalo predavanje o vinarstvu in pivovarstvu na Škofjelokem v izvedbi Loškega muzeja Škofja Loka. Uradni začetek pa
so po končanem kulturnem delu naznanili vodja kavarne Visoko

Od leve: Tatjana Kovič, Milan Čadež in Martina Ambrožič Tušar
Martina Ambrožič Tušar, župan Milan Čadež in prejšnja organizatorka Tatjana Kovič. Obiskovalci so lahko preizkusili piva treh
butičnih pivovarn, Advocatus, Zajc in Racon, ter se okrepčali s
pivskim prigrizkom izpod spretnih rok Gregorja Pečnika in slanimi prestami. Za živo glasbo in dobro vzdušje pa je poskrbela
glasbena skupina Šefle.
S prvim Oktoberfejstom na Visokem – in 19. dogodkom pod
tem imenom – smo tako začeli z novo tradicijo in hkrati obudili
staro. Navsezadnje pa je najpomembneje, da se z druženjem
krepijo in tkejo dobre vezi med ljudmi.

Večji obisk Info točke
Info točka v Gorenji vasi beleži letos v primerjavi s preteklo sezono
precej povečan obisk.
Kristina Bogataj
Letos smo Info točko odprli že v času
prvomajskih počitnic ter jo imeli odprto
vse do konca septembra.
V tem času je Info točko skupno obiskalo
več kot 650 obiskovalcev. Najbolj jih je
zanimalo vse, kar je povezano s kolesarjenjem in pohodništvom, ter splošne

informacije. Kar nekaj pa jih je spraševalo tudi o gastronomiji, kulturi in naravi.
Skoraj vsako drugo soboto smo imeli
pred Info točko tudi predstavitev različnih ponudnikov, od kmetij in aktivnosti do
turističnih društev. Skupno je posamezne
predstavitve obiskalo skoraj 150 ljudi.
Upamo, da bomo tudi v prihodnje dobro
sodelovali z lokalnimi ponudniki.

Promocija na
Dnevih alpskojadranske
kuhinje
S sodelovanjem na Alpskojadranski poti okusov, ki je
potekala zadnji septembrski konec
tedna v Celovcu, smo Poljansko
dolino predstavili številnim
potencialnim obiskovalcem.
Jera Miklavčič

Predstavitev društev FOTO: KAJA KLEMENČIČ

Med 17. in 27. septembrom 2020 pa so
se v organizaciji Turistične zveze Celovec
v Celovcu odvijali Dnevi alpsko-jadranske
kuhinje, v okviru katerih je med 25. in
27. septembrom potekala tudi Alpsko-jadranska pot okusov. Pri stojnici, kjer
se je predstavljala Poljanska dolina, ni
manjkalo obiska, pričakovano pa je bilo
največ povpraševanja po športnih aktivnostih v kombinaciji z lokalno kulinariko
in lokalnimi izdelki. Trudili smo se, da so
zainteresirani obiskovalci dobili ideje za
izlete, informacije o možnih nastanitvah,
kulinaričnih doživetjih, možnosti nakupa
izdelkov lokalnih ponudnikov …
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V šolski stavbi že petdeset let
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas domuje v isti stavbi že petdeset let. Zaradi epidemije je praznovanje njenega
rojstnega dne skromno in prestavljeno na boljše čase. V šoli pa se poleg pouka vedno dogaja kaj zanimivega
in poučnega.
Novinarski krožek in Nina Dolenc
Septembra in v začetku oktobra so potekali prvi dnevi dejavnosti. Petošolci so odkrivali zgodovino šolstva v Šolskem muzeju
v Ljubljani. Šestošolci so spoznavali znamenitosti Notranjske –
Postojnsko jamo, Predjamski grad in Cerkniško jezero. Sedmošolci so imeli kulturno obarvano ekskurzijo na Dolenjsko. Obiskali so Jurčičevo domačijo na Muljavi in Trubarjevo domačijo
na Raščici, za zaključek pa so se posladkali v sušilnici sadja in
si ogledali staro kmečko orodje v Gradežu nad Turjakom. Osmošolci so se odpeljali do Vitanja in spoznavali Center Noordung,
nato je sledil ogled Ptujskega gradu in starega dela mesta Ptuj.
Devetošolci so spoznavali grozote prve svetovne vojne v Kobariškem muzeju in Nemški kostnici v Tolminu, nato pa občudovali
lepote Tolminskih korit. Učenci sedmega in osmega razreda so
si ogledali predstavo Butalci na Loškem odru, najstarejši vrtčevski otroci pa so se srečali z junaki v Kekčevi deželi.
Petdeset let šolske stavbe v Gorenji vasi
Stavbo Osnovne šole Ivana Tavčarja so postavili pred petdesetimi leti. Projektant nove šolske zgradbe je bil arhitekt
Branko Kocmut, ki je s podjetjem Komunaprojekt izdelal načrte
za gradnjo. Šolo je približno dve leti gradil SGP Tehnik Škofja
Loka. Slavnostno odprtje šole je bilo v nedeljo, 29. avgusta
1971, dan po 120. rojstnem dnevu Ivana Tavčarja, po katerem
je šola dobila ime; prej se je imenovala Osnovna šola Gorenja vas. Tega dne so na vseh hišah v Gorenji vasi razobesili
zastave, pred vhodom v šolo je na mlajih visel napis Sodobna
šola – vir napredka, na stari šoli, ki so jo podrli sredi letošnjega
septembra in na njenem mestu že gradijo novo poslopje, pa je
bil napis Sto let si nam bistrila glave, hvaležni se poslavljamo.
Na slavnostni prireditvi je sodelovala pihalna godba iz Žirov, ki
je hodila in igrala od današnjega Sokolskega doma do šole, nastopali so učenci in Gorenjevaški oktet. Občinstvo je nagovorilo
več govornikov, med njimi ugledna politika Zdravko Krvina (ki je
tega dne odkril doprsni kip Ivana Tavčarja pred vhodom v šolo;
izdelal ga je Tone Logonder) in Boris Ziherl. Slovesne prireditve
se je udeležilo okoli šest tisoč občanov – 29. avgust 1971 je bil
res prazničen dan za Gorenjo vas in njen šolski okoliš.

Osmošolci na Ptuju FOTO: NINA DOLENC
Načrtovali smo, da bo leto 2021 posebej zaznamovano s
praznovanjem visokega jubileja, a je pandemija marsikaj
preprečila. Nekaj malega v poklon lepi abrahamovki pa smo
vseeno uspeli realizirati. Nad glavno cesto vas pozdravlja ličen
transparent z napisom 50 let šolske stavbe OŠ Ivana Tavčarja

Otroci iz vrtca v Kekčevi deželi FOTO: MARJETA DEMŠAR

Transparent čez glavno cesto FOTO: BOJANA MIHALIČ
STRŽINAR
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Gorenja vas 1971–2021. V prvih oktobrskih dneh so iz tiskarne
sporočili, da so natisnili zbornik Šola na Trati ne sme zaostati,
posvečen slavljenki, ki že petdeset let vestno opravlja poslanstvo izobraziti in vzgajati otroke izpod Blegoša in okolice. Pripravlja se tudi razstava fotografij Vlastje Simončiča in njegove
žene Hani, ki prikazujejo, kako se je gradila šola.
V tem trenutku še ne vemo, kdaj bo zbornik našel pot med
bralce in kdaj si boste lahko ogledali razstavljene fotografije.
Počakajmo, da se bo pandemija umirila in da se bomo lahko
zbrali brez strogih omejitev. Takrat bomo nadoknadili zamujeno
in se poklonili petdesetletni šolski stavbi, predstavili zbornik in
na njegovih straneh odkrivali njene skrivnosti in še nikoli zapisane stvari. Teh pa ni malo.
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Razigrani uživali vsak dan
Sporočilo letošnjega Tedna otroka je bilo: "Razigran uživaj dan!" – vsak dan, ob prazniku športa,
z društvom Junaki 3. nadstropja in povsod drugod.

Učenke in učenci že dobro vedo, da je 23.
september dan slovenskega športa, ki
je od lanskega leta tudi državni praznik.
Prav na ta dan je bil za šesti in sedmi
razred športni dan malo drugačen, še bolj
sproščen in pester pa tudi malo tekmovalen. Posamezne skupine so izmenjaje izvajale različne športne dejavnosti – prva
skupina je tekla na Visoko in nazaj, druga
je tekla orientacijski tek v okolici šole
in tretja je igrala ekipno igro na igrišču.
Za konec pa še tekmovanje v štafetah.
Vsi skupaj so pretekli več kot šeststo
kilometrov!
Dan slovenskega športa so zaznamovali
tudi učenke in učenci prvega triletja. Na
najbolj množičnem teku otrok v Sloveniji Začni mlad, tekmuj pošteno so bili
izzivu kos tako poljanski kot javorski
otroci – z lahkoto in z veliko zagnanostjo
so pretekli dvesto metrov.

Treven. Fantje so za nameček dosegli še
ekipno prvo mesto.
Naši športniki so se udeležili še enega
državnega prvenstva v orientacijskem
teku za osnovne in srednje šole v Črnučah. V naši kategoriji C (dečki in deklice
osmega in devetega razreda) je bilo
največ sodelujočih. Med fanti jih je bilo
na startu 59, pri dekletih pa 42. Učenke
in učenci naše šole so bili odlični. Spet
so posegli po kolajni – tretje mesto je
dosegel Dominik Pisk, David Križnar je
bil deveti, Miha Dolenc je zasedel 19.
mesto, Timotej Kos pa 21. Med dekleti je
bila najboljša Lučka Ficko, ki je zasedla 19. mesto, Brina Frlan je bila takoj
za njo na 20. mestu, Iris Zver pa se je
uvrstila na 22. mesto.
Sezono so začeli tudi planinci. Javorski
so se odpravili na pohod Med gorami,
poljanski planinci od tretjega do petega
razreda na Gabrško goro, mlajša skupina
pa v Vinharje.

Športna tekmovanja
Na državnem tekmovanju v gorskem
teku pod Smledniškim gradom se je med
mlajšimi dekleti najbolj izkazala Veronika Pisk, ki je osvojila šesto mesto, v
najštevilnejši kategoriji mlajših dečkov
je odlično tretje mesto osvojil Krištof
Pisk, takoj za njim pa se je uvrstil Martin
Pisk. Med starejšimi dečki je tretje mesto osvojil Dominik Pisk. Med deseterico
sta se uvrstila še Tadej Kisovec in Nikola

Zlati september za junake tretjega
nadstropja
September je bil v znamenju zlate barve, barve junakov 3. nadstropja. To so
otroci in mladostniki, ki so preboleli ali
prebolevajo raka. Njim, njihovim družinam, prostovoljcem in zdravnikom, ki so
res junaki z veliko začetnico, smo se letos
poklonili tudi mi. Konec septembra smo
izpeljali dobrodelni tek Koraki z Junaki.
Uspelo nam je z učenci prostovoljci z

Bernarda Pintar

Tretja postaja dobrodelnega teka

Učenke so malčkom obogatile Teden
otroka.
velikim srcem, z družinami, ki so si vzele
čas, s posamezniki, učitelji in vodstvom,
ki so pokazali solidarnost in sočutnost do
junakov 3. nadstropja. Tek so spremljale
table z desetimi dejstvi o otroškem raku.
Vzpostavili smo izobraževalni kotiček –
pano, na katerem je bilo mnogo informacij, ki so nas marsičesa naučile. Da table
z desetimi dejstvi o otroškem raku ne bi
bile uporabljene samo na teku, smo jih
postavili ob poti do šole in tako še koga
seznanili z otroškim rakom.
Zelo nas veseli, da je v okviru zlatega
septembra odlično uspela zbiralna
akcija Hrana po okusu otrok, v kateri
smo zbirali priboljške za junake. Z njimi
smo napolnili sedem velikih škatel in jim
dodali dve pismi, polni lepih želja.
Teden otroka
V tednu otroka so učenke šolske skupnosti otrokom iz vrtca, prvega in drugega
razreda popestrile dneve z igrami, ki so
jih pripravile zanje. Prve skupine malčkov so preživele urice v gibanju in ob
ritmu glasbil pod budnim očesom učenk
vzgojiteljic. Takole je druženje malčkov in
učenk komentirala vzgojiteljica Tina: "Dekleta so zadevo izpeljala odlično. Otroci
so jim sledili in se hitro prepustili njihovim rokam. Bila so sproščena, prijazna,
razigrana in znala so spodbuditi otroke k
dejavnosti. Hvala za povabilo in upamo,
da bomo letos deležni še kakšne gibalne
urice z učenci."
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V skrbi za čisto okolje odprla trgovino brez embalaže
Kristina Primožič iz Stare Oselice je že v mladostniških letih izdelala svoj pralni prašek, detergent za
pomivanje posode, domača čistila, letos pa se je odločila narediti še korak dlje. Odprla je svojo lastno
trgovino z izdelki na "refil" Pouhn cekar.
Damjana Peternelj
Svojo odločitev, ki temelji na iskrenem odnosu do skrbi za okolje, mlada podjetnica utemeljuje z zmanjšanjem količine embalaže. "Ugotovila sem, da če te stvari naredim sama doma, tudi
ne kupim dodatne posode, največkrat plastične, ki bi bila po
koncu uporabe le odpadek. Tako da je bilo nadaljevanje nekako
počasi in spontano. Od tega, da sem bila slabe volje, ko sem v
lokalu dobila slamico v kozarcu, če nisem predhodno opozorila,
da je ne želim, do tega, da me je veliko stvari v klasični trgovini
začelo motiti. Včasih sem stala pred polico in razmišljala, ali
to res potrebujem, in hkrati sama sebi prigovarjala, da se pa
ne morem vsem dobrinam odreči samo zato, ker so pakirane."
Srečala se je z gibanjem Zero Waste, ki podpira življenje brez
odpadkov. "Zdi se mi, da je bistveno, da delaš korak za korakom, kolikor zmoreš. Vseeno je izziv in ne gre vse hkrati," pove
in prizna, da noče biti prestroga do sebe, če ji to ne uspeva na
vseh področjih življenja v celoti in vsak dan.
"Med porodniškim dopustom sem razmišljala, kaj želim podariti
sebi, otroku in ljudem tu okoli. Slišala sem že za trgovine na
'refil', pa so velikokrat predaleč. Razmišljala sem, kako povezati
področje zdravstva, v katerem sem bila prej, in odpadke, ki mi
niso dali miru. Na odločitev je vplivalo več dejavnikov – da mi
je s prihodom otroka vsaka minuta še dragocenejša, da sem
v prejšnjih službah potrebovala preveč časa za vožnjo, da si
želim postaviti svoj urnik, ki bo prijaznejši tudi mojemu življenju
na kmetiji. Da lahko življenje živiš, ne samo garaš!"
S "Pouhnim cekarjem" najprej na tržnico
Sodelovala je pri projektu Poni v Kovačnici Kranj, kjer so ji nudili
štirimesečno pogodbo o zaposlitvi in usposabljanje s podjetniškim pridihom, in že poleti odprla popoldanski s. p. "Predvsem
zato, da 'potipam' trg in se pojavim na tržnici, ki je bila največkrat v Žireh. Pred tem sem se že pojavila na socialnih omrežjih
(Instagram, Facebook) pod imenom Pouhn cekar." Tam je namreč že kak dan prej najavila, kaj vse bo v ponudbi na tržnici in
katero embalažo naj stranke prinesejo s sabo. Te ima precej na

»Cekar je nek simbol nakupovanja od včasih,
ko so ga uporabljali za nakup. Če greš s cekarjem
v trgovino, je lahko po nakupu edino poln,
torej 'pouhn', kot pravimo po domače,« Kristina
Primožič pojasni zanimivo izbiro imena
trgovine.
voljo tudi sama in jo brezplačno nudi kupcem, če nimajo svoje.
Priporoča steklene kozarce, plastenke in posode, vrečke, žaklje,
karkoli, kamor kupljeno lahko shranijo. "Zdi se mi, da se vedno
več ljudi zaveda problematike kopičenja odpadkov," pojasni in
doda, da pri njej kupuje največ takih, ki s sabo običajno že prinesejo svoje posode, v katere lahko shranijo žitarice ekološke
pridelave, domače piškote in makarone, kavo, riž in ekološka
čistila za ročno pomivanje posode in pranje oblačil, kar Kristina
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Kristina Primožič na tržnici s partnerjem Jakobom FOTO:
OSEBNI ARHIV

ponuja na tržnici. Težko oceni, po čem je največ povpraševanja,
le za ovsene kosmiče lahko zatrdi, da jih skoraj vedno zmanjka.
V oktobru tudi fizična trgovina
Na tržnici ji je bil do sedaj v pomoč partner Jakob, ki podpira
njeno idejo in prispeva velik del svojega časa, da pomaga urejati fizičen prostor, v katerem nameravata konec oktobra v Škofji
Loki na Kapucinskem trgu 8, v poslovni stavbi zraven Alpine,
odpreti še fizično trgovino. "V njej bo na voljo več izdelkov, od
žitnih, mlečnih, kave, kruha, prigrizkov, granol, makaronov, riža,
leče, vložnin, jajc, piškotov, olja, kisa in sokov do pripomočkov
za gospodinjstvo in osebno higieno. Izdelki bodo v veliki meri
na voljo na 'refil', nekaj pa pakiranih v steklu. Večinoma bodo to
izdelki lokalnih proizvajalcev, nekaj tudi iz drugih koncev Slovenije. Nekaj bo eko, nekaj tudi ne. Večino izdelkov pridobivam
iz domače pridelave, kar pove, da že zaradi boljše kvalitete ne
morejo biti cenejši," pojasni Kristina in napove, da se želi, ko bo
trgovina zaživela, povezati s težko zaposljivimi osebami.
Štejejo majhne spremembe posameznika
Sama se življenju brez odpadkov poskuša čim bolj približati, in
sicer tako, da kupuje hrano, ki se da dobiti na "refil" ali v papirnati
embalaži, v svojem vozilu pa ima vedno več vrečk in embalaže,
kamor zloži kupljeno v trgovini. Plastično embalažo čim večkrat
uporabi, preden jo zavrže, doma izdeluje detergent za pranje
oblačil in posode; ugotovila je, da lahko svoj dom očisti z manj
agresivnimi kemikalijami, velikokrat za izdelavo praškov in gelov
uporabi le mešanico sode bikarbone, alkoholnega kisa, citronske
kisline in trdega mila. Oblačila in druge pripomočke – zdaj ko
ima otroke, tudi igrače – večinoma kupuje iz druge roke.
Pred vsakim nakupom premisli, kje lahko nekaj kupi s čim manj
embalaže in ali to res potrebuje. V svojih prizadevanjih in pozivih za lepši in čistejši svet pa se mlada podjetnica še najlaže
poistoveti z znano mislijo: Kadarkoli človek verjame, da zmore
nekaj ali da nečesa ne zmore – vedno ima prav.
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Zbornik sklenil svojo pot z okroglo mizo
Sedemnajstega septembra so v Sokolskem domu v Gorenji vasi člani uredniškega odbora in nekateri od
avtorjev javnosti predstavili zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas, ki je sicer izšel že decembra lani.
Priložnost za javno predstavitev se je
zaradi epidemije vseskozi odmikala, zato
je bil dogodek zaokrožitev prizadevanj
za pripravo zbornika in njegovo pot med
bralce.
V uvodnem nagovoru je župan Milan Čadež pojasnil, da je pred tremi leti povabil
skupino ljudi, ki je s svojim poklicnim
in ljubiteljskim znanjem ter izkušnjami
uresničila njegovo zamisel. Projekt je bil
zaupan KS Gorenja vas, ki je aprila 2018
imenovala uredniški odbor, v katerem
so bili Mirjana Možina, Damjana Peternelj, mag. Silvo Pivk in urednik Valentin
Bogataj, ki je na srečanju priznal: "Z neko
težko ponovljivo energijo, medsebojnim
razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter odličnim sodelovanjem smo
peljali uredniško delo, nagovorili številne sodelavke in sodelavce, da so del
prostega časa namenili raziskovanju in
zapisu dogodkov ter bogate preteklosti
in sedanjosti območij Gorenje vasi in
Hotavelj. Nihče od zaprošenih ni odklonil
sodelovanja pri nastajanju knjige in vsi s
tem puščamo vredno sled za zgodovino
naše občine." Sodelovalo je 77 avtorjev, ki
so prispevali več kot osemdeset zapisov,
razdeljenih v deset tematskih sklopov:
od odstiranj preteklosti, prelomnih časov,
prizadevanj za boljši kos kruha, vzgoje

in izobraževanja, skrbi za zdravje do društvenega in družabnega življenja.
S preverjenimi viri do verodostojnosti
zapisov
"Zapisi temeljijo na virih, ki so sproti navedeni in dajejo vsebinam polno verodostojnost. Nekateri prispevki bi bili lahko
še bolj poglobljeni, če bi bili na voljo
arhivi. Žal je mnogo njih uničenih in so
nekatera dejstva za vedno nepojasnjena
in s tem izgubljena," je povedal Bogataj,
s čimer se je strinjal tudi mag. Silvo Pivk,
avtor in soavtor več prispevkov. "Nekateri
so nam očitali, da je zbornik nastajal
dvajset let prepozno, ker mnogo pričevalcev ni več med živimi. A dejstvo je, da
so nam bili pri določenih temah v veliko
pomoč mnogi arhivi, ki so jih digitalizirali
šele pred kratkim, taki so npr. ladijski
dnevniki, ki smo jih preverjali pri prispevku o izseljencih," je poudaril Pivk.
Nekatere vsebine prvič tako poglobljene
med bralce
Dr. Alojz Demšar je kot soavtor prispevka
Poselitev predstavil naseljevanje teh
območij ter prve pisne vire, kot soavtor
prispevka Pod zvonovi svetega Lovrenca
in svete Jedrti pa poudaril način pridobivanja podatkov za posamezne domačije

Zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas so na okrogli mizi predstavili (z leve):
dr. Alojz Demšar, mag. Jurij Kumer, Vincencij Demšar, dr. Pavel Gantar ter člani
uredniškega odbora Valentin Bogataj (urednik), Mirjana Možina, mag. Silvo Pivk in
Damjana Peternelj. FOTO: VITO DEBELAK

tega območja, ki sta ga razvila s soavtorico dr. Petro Leben Seljak in lahko služi
posameznikom za poglobljene raziskave
rodbin. Mag. Jurij Kumer s Hotavelj je
predstavil obširno poglavje o kmetijstvu,
ki je pomemben porabnik prostora in se
je skozi leta na območju krepko spremenilo – od manjših, skoraj samooskrbnih
kmetij do večjih, ki z uspešnimi specializiranimi dopolnilnimi dejavnostmi
postajajo prava podjetja.
Vincencij Demšar, zgodovinar in nekdanji
politik, je prispeval zapis o drugi svetovni
vojni, ki je bila sploh prvič tako celovito
predstavljena za to območje, z vsemi seznami žrtev na vseh straneh ter poudaril,
da je mnogo podatkov nudil dnevniški
zapis nekdanje učiteljice Gabrijele Pipan
iz Gorenje vasi.
Dr. Pavel Gantar, sociolog in politik, je
ob predstavitvi dveh svojih prispevkov, o
gibanju prebivalstva in družbeno-političnem razvoju in razmerah v letih po drugi
svetovni vojni, ki ga je zaznamovala tudi
rudniška dejavnost, poudaril najmočnejši
razvojni kapital območja – ljudi. "Živahna prebivalstvena dinamika in pozitiven
demografski razvoj to območje pomembno razlikujeta in odlikujeta glede
na številna druga območja v državi." O
prihodnosti v teh časih težko odgovori,
kakšno ustvarjamo, saj jih je (prihodnosti) možnih več. Izbrana bo odvisna predvsem od ljudi, ki tu živijo in ustvarjajo,
kar je skozi zgodbo nastajanja in namena zbornika povzela tudi predsednica KS
Gorenja vas in članica uredniškega odbora za pripravo zbornika Mirjana Možina:
"Bodimo ponosni na kraje, v katerih nam
je dano živeti, in s tem zbornikom tudi
ohranjamo spomin na bogato dediščino
minulih časov. Izkušnje preteklosti naj
nam pomagajo pri oblikovanju zdrave
prihodnosti."
Na vprašanje, ali je zbornik, ki je neke vrste enciklopedija obeh območij, dosegel
svoj namen, so bili prisotni enotni, da je v
največji možni meri odgovoril na življenje v preteklosti in številne teme iztrgal
pozabi. Snovalci so zato prepričani, da
ne bi smel manjkati v nobeni od več kot
osemsto hiš v 15 vaseh Gorenjevaškega
in Hotaveljskega. Knjiga je še na voljo pri
članih uredniškega odbora in na sedežu
KS Gorenja vas.
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20 I Šport

Osvojiti želi čim več medalj
Miha Frlic je 22-letnik iz Suše pri Hotavljah, ki trenira mešane borilne veščine. Pred kratkim je v tem športu
dosegel svoj doslej največji uspeh. Z amaterskega svetovnega prvenstva zveze IMMAF v Pragi je prinesel
bronasto medaljo, ki jo je osvojil v težki kategoriji.
Maja Bertoncelj
Chico Gym ima svoje prostore na Logu.
V njih pod vodstvom trenerja Škofjeločana Miha Čičića trenirajo borci mešanih
borilnih veščin. Med njimi je tudi Miha
Frlic, ki se že lahko pohvali z medaljo z
amaterskega svetovnega prvenstva.
Z velikega tekmovanja ste se vrnili s
svojo prvo veliko medaljo. Je bila pričakovana?
Na prvenstvo sva šla s trenerjem s ciljem
pokazati se v čim boljši luči. Seveda si
vsak športnik najbolj želi prvega mesta.
Tudi moja pričakovanja so bila visoka, vse
skupaj pa je zadoščalo za tretje mesto. Še
so možnosti za izboljšave. Zlato medaljo
je osvojil Rus Rasul Magomedov (svetovni
prvak v freestyle wrestlingu), ki je premagal prejemnika zlate olimpijske medalje
Američana Kyla Fredericka Snyderja.
Je šlo vse po načrtih?
Že od starta je bilo pestro. Urediti je bilo
treba veliko administrativnih zadev, da
sem sploh prišel na prvenstvo. Tudi tam
smo imeli vsak dan zdravniške poglede.

So zelo dosledni, delujejo profesionalno,
po visokih standardih. S tekmami so
prišle nove poškodbe, ki jih je bilo treba
sanirati, da sem bil pripravljen za borbo
naslednji dan. Pritisk je bil cel teden. V
moji kategoriji od 93 do 120 kilogramov
je bilo prijavljenih devet borcev. Boriti bi
se moral trikrat, a borca iz Češke, ki je sicer na tehtanju bil prisoten, na dan borbe
ni bilo. Moja prva borba je bila tako proti
nasprotniku iz Irske, ki sem ga premagal.
Na žalost sem nato po sodniški odločitvi
izgubil proti Magomedovu, kasnejšem
zmagovalcu. Tretje mesto sem si delil z
borcem iz Švedske.
Je bila to vaša prva tekmovalna izkušnja
ali ste tekmovali že prej?
Približno po enem letu rednega treninga sem šel na prvo tekmo. V letih 2018
in 2019 sem se udeležil dveh klubskih
turnirjev in obakrat zmagal.
Kako bi predstavili mešane borilne veščine, ki v Sloveniji še niso tako znane?
Najbolje jih opiše že samo ime, torej mešane borilne veščine. Šport se je začel tako,
da so želeli izvedeti, katera borilna veščina

Miha Frlic s svojo prvo medaljo z velikih tekmovanj FOTO: MAJA BERTONCELJ
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je najboljša. Iz vseh so vzeli športnike.
Šport se je nato razvijal in sedaj prihajajo
že borci, ki so vešči vseh borilnih veščin
(brazilski jiu-jitsu, rokoborba, kikboks, tajski
boks, navadni boks, judo, karate, taekwondo …). Na splošno se mi zdi, da najbolj
prevladujeta rokoborba in brazilski jiu-jitsu.
Borci presenečajo. V Sloveniji ta šport v
javnosti še ni prav veliko prisoten, drugače
pa je v tujini. Želja je, da bi postal olimpijski
šport. Upam, da se bo to zgodilo.
Kako poteka tekma?
Parter je običajno premera osem metrov.
Borca začneta stoje, nadaljujeta pa stoje
ali na tleh. Ni nujno, da oba uporabljata
isto borilno veščino, vsak izbere tisto, ki
mu bolj ustreza. Borbo lahko zaključiš z
udarci, vzvodom, davljenjem … ali pa jo
prekine sodnik. Če ni odločitve prej, borba traja trikrat po tri minute, zmagovalca
pa nato izbere sodniška odločitev.
Katera borilna veščina je vaša najmočnejša?
Mislim, da mi gredo dobro kar vse, da
nobena ne izstopa. Treniramo, da napredujemo v vseh.
Kako ste sploh prišli v ta šport?
Od nekdaj sem imel željo, da bi začel
trenirati kaj takšnega. "Na dolini" nimamo
prav veliko izbire. Nisem vedel, ali bi se
odločil za boks ali karate. Nekaj prijateljev je že treniralo tukaj na Logu in pred
dobrimi tremi leti sem se odločil poskusiti. Poklical sem trenerja Miho Čičića
in prišel na prvi trening. Takoj sem se
navdušil. Mešane borilne veščine so zelo
zanimive, združujejo številne tehnike.
Prej sem treniral nogomet v Žireh, občasno sem hodil v fitnes, s kakšnim drugim
športom pa se nisem ukvarjal.
Konkurenca na treningu?
Je kar nekaj dobrih borcev, tako da lahko
kvalitetno treniram in napredujem. Tukaj
treniram tri- do štirikrat tedensko, hodim
še v Ljubljano in v druge klube, da se srečamo še z drugimi borci. Seveda imam
tudi kondicijske treninge.
Načrti za naprej?
Najprej sanirati poškodbe, napredovati, v
začetku leta je tekma svetovnega turnirja
v Bahrajnu, kamor bi rad šel. Tekem ni
prav veliko, še zlasti blizu ne. Želim osvojiti čim več medalj, čas pa bo pokazal,
kako mi bo šlo.
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Marmor Hotavlje gorenjska gazela
Družba Dnevnik je v sodelovanju z GZS – Regionalno zbornico Gorenjska izpeljala peti regijski dogodek
letošnjega izbora Gazela, v katerem išče najboljša hitro rastoča podjetja. Izbor velja za največji poslovni
dogodek v Sloveniji. Gorenjska gazela 2021 je postalo podjetje Marmor Hotavlje. Nominirani sta bili še
podjetji Mizarstvo Jezeršek in Protim Ržišnik Perc.

Lidija Razložnik
Priznanje je prišlo ravno ob pravem času
– v letu, ko družba praznuje tristo let od
prvega datiranega izdelka iz hotaveljčana. Blagovna znamka Marmor Hotavlje,
ustanovljena pred 73 leti, je danes
poznana po vsem svetu, saj so vodilni
v luksuznem segmentu opreme jaht.
Družinsko podjetje s kamnom opremlja
megajahte in druge objekte ter izdeluje
unikatno pohištvo in ekskluzivne izdelke.
Opremili so več kot 140 megajaht ter sodelovali pri gradnji največje, 180 metrov
dolge in najprestižnejše zasebne jahte
na svetu. Z razvojem posebne zaščite
za kamen, katere izvedba traja tri tedne
in ga naredi odpornega proti madežem,
so si odprli vrata do velikih ameriških
proizvajalcev luksuznega pohištva, kot
sta Herman Miller-Knoll in Holly Hunt.
Za svetovno razstavo Expo 2020 so
izdelali prav posebne mize in rožo vetrov
iz hotaveljčana.
Na osnovi referenc in visokotehnološkega znanja izdelajo do dvanajst projektov
letno in sodelujejo z enim ali več glavnimi izvajalci. Sodelovanje pri tovrstnih
projektih v kamnoseški stroki velja za
ekstremno zahtevno in so mu kos le najboljši. Lani so dosegli 15,5 milijona evrov
prometa z zavidljivo dodano vrednostjo
61.606 evrov na zaposlenega. V petih
letih so prihodki zrasli za več kot šestdeset odstotkov. Poslovni model temelji
na prepoznani vrednosti za kupca. "Kjer
je kriterij cena, nas ni. Uspeh gradimo na
znanju, kakovosti in razvoju. Naša prednost je, da strankam ponujamo celostne
storitve – od ideje do končnega izdelka!"
Z odliko so se preobrazili v razvojno podjetje in učečo se organizacijo. Zgled so
tudi v upravljanju družinskega podjetja
in prenosu vodenja na drugo generacijo
družinskih članov.
Vizija podjetja je jasna – vlaganja v
zaposlene, rast in razvoj. Neprestane izboljšave in razvojne preboje kolektiv 174
sodelavcev dosega sistemsko: z izboljšavami, 5S vitkim modelom za digitalizacijo
procesov in inoviranjem. Pohvalijo se z
razvojem tehnične rešitve, kako kamen

Od leve: Tomaž Selak in Damijan Selak, direktorja podjetja Marmor Hotavlje,
Jernej Jezeršek, Mizarstvo Jezeršek, Andrej Ržišnik, podjetje Protim Ržišnik Perc
FOTO: MATJAŽ RUŠT (DNEVNIK)

narediti lažji, kar velja za tehnološko zahteven izziv. Dela jim tudi v prihodnje ne
bo zmanjkalo, saj bo, glede na podpisane
pogodbe, naslednje leto rekordno. Do
domačega kamna – hotaveljčana – gojijo izstopajoče trajnosten odnos. Tržijo
ga kot ekskluziven kamen. Leta 2019 je
bilo podjetje okronano z nazivom kralji
kamene dobe.
Mizarstvo Jezeršek je povabilo k sodelovanju v izboru sprejelo z mešanimi
občutki, saj so bolj vešči dokazovanja
z uspešnim delom. "V 43 letih smo se
ogromno naučili in pridobljeno znanje je
naša prednost. Za uspeh je treba delati
preudarno na vseh nivojih podjetja, spremljati novosti na področju tehnologije in
izdelkov ter optimizirati delovne procese.
Dobro sodelovanje in korekten odnos
s strankami, dobavitelji in zaposlenimi
mora biti samoumevno," je povedal direktor Jernej Jezeršek. Imajo zelo dobro in
strokovno podkovano ekipo sodelavcev,
mnogi med njimi so v podjetju zaposleni
že dolga leta. "So projekti, ki terjajo veliko
posvečanja razvoju in časa, a nas to ne
odvrne. Bolj kot je projekt zahteven, večje

je zadovoljstvo, ko ga izpeljemo."
Nenehno spremljanje želja in potreb
trga ter vlaganja v novo tehnološko in
programsko opremo so ključni za dobre
rezultate. Ta čas se posvečajo digitalizaciji sistema in testirajo nove tehnološke
rešitve. "Glede širitve je naš cilj iskanje
novih partnerjev v tujini. Želimo stabilno, a ne prehitro rast." V zadnjih letih
so povprečno dosegli 12-odstotno rast.
Izdelali so več kot 12 tisoč stopnic, a niti
dva izdelka nista enaka. Njihove stopnice
krasijo objekte po vsem svetu. Sodelujejo
tudi pri drugih projektih. Za svetovno
razstavo Expo 2020 v Dubaju so skupaj z
zunanjimi sodelavci izdelali leseni 'parasol za slovenski paviljon. "Idejna zasnova
in dizajn nista naše delo. V sodelovanju
s podjetjem CBD ter zunanjimi sodelavci
smo le tehnološko razvili in izdelali parasol. Sama izdelava ni predstavljala težav,
zahtevnejša je bila zasnova, po kateri
se mora parasol zložiti kot legokocke."
Parasol dimenzije 45 krat 20 metrov
predstavlja ribniško sito, je rahlo usločene in konične oblike, zato noben sestavni
del ni enak drugemu.
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22 I Knjižnica

Jesenske
novosti
v knjižnici
V septembru smo v veliki dvorani
Sokolskega doma Gorenja
vas pripravili prvi "pokoronski"
literarni večer. Gostili smo
gospoda Vladimirja Ahlina Premetovca.

Na mladinskem oddelku razstavljajo otroci iz Vrtca Dobrava.

Romana Hafnar

Predstavil nam je knjigo Vrnitev, ki je bila
napisana že leta 2020, ob dvestoletnici
njegove rojstne hiše in znamenitega gostišča v Poljanski dolini. Gospod Ahlin je
bil večji del delovno aktivnega življenja
razpet med Švico in Slovenijo. Odstiral
nam je zanimive drobce iz življenja med
svetovno znanimi osebami, med zelo
premožnimi in hkrati osamljenimi ljudmi,
ki si želijo posebne pozornosti. Skozi
pogovor nas je usmerjal gospod Anton
Bogataj, izbrane odlomke iz knjige pa
S predstavitve knjige Vladimirja Ahlina

nam je prebrala gospa Vera Ahlin.
Začetek oktobra nam je prinesel v knjižnico dve novi razstavi. Rojakinja Saša
Prosen, grafična oblikovalka in prof.
likovne umetnosti, je na ogled postavila
delček svojega ustvarjalnega opusa.
D 25. novembra si v času odprtosti

Pestra izbira
aranžmajev za
1. november
v cvetličarni in na vrtnariji.
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knjižnice lahko ogledate izbor njenih
karikatur. Razstavo je poimenovala kar
Karikatur'ce.
Na mladinskem oddelku razstavljajo
otroci iz Vrtca Dobrava. Skupina Mehurčki (5–6 let) je s pomočjo vzgojiteljic
Branke Pavkovič in Božene Pisk ustvarjala ob pravljici Mali zajček in velikansko
korenje.
Z veseljem vas vabimo na vse prihajajoče prireditve za otroke: pravljice,
delavnice, obisk kužka … Vsi dogodki za
otroke so v Gorenji vasi ob ponedeljkih
ob 17. uri, v Poljanah in na Sovodnju pa
ob petkih ob 17. uri. Veseli nas, da je v
Poljanski dolini toliko piscev. V Poljanah
pripravljamo predstavitev knjige Pevci
izpod Starega vrha, ki jo je napisala
rojakinja iz Javorij Hermina Jelovčan.
Predstavitev bo v sredo, 10. novembra, v
veroučni učilnici nad dvorano v Poljanah.
V knjižnici smo veseli živahnega utripa.
V skrbi za vaše in naše zdravje upoštevamo predloge NIJZ in zato prosimo,
da se pri vstopu v knjižnico izkažete z
ustreznim PCT-potrdilom.
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Hud požar v Podgori
Nesrečo večjih razsežnosti so kot vajo ob mesecu požarne varnosti predvideli v
Gasilskem poveljstvu občine Gorenja vas - Poljane in jo 16. oktobra s kar 122 udeleženci izvedli
v strnjenem delu Podgore.
Damjana Peternelj
"Sodelovale so vse gasilske enote gasilskih društev v občini z
18 vozili, skupaj kar 107 gasilcev, prvič pa tudi Civilna zaščita, s katero smo v primeru, da bi prišlo do tako hude nesreče,
preverili možnosti sodelovanja," je povedal poveljnik občinskega
gasilskega poveljstva Roman Kokalj, tudi vodja vaje, na kateri
so po enoletnem premoru preverili pripravljenost in usposobljenost gasilskih enot po društvih.
"To je po obsegu in številu sodelujočih ena največjih vaj v
zadnjih letih, kar sem jih spremljal. Veseli me dobra opremljenost ekip in veliko število prostovoljcev, ki so ključni kazalnik
pripravljenosti in jasen signal resnega pristopa," je povedal
župan Milan Čadež, ki si je z zanimanjem ogledal blizu dve
uri trajajočo gasilsko akcijo, v kateri so predvideli požar na
gospodarskem poslopju, ki se razširi na več objektov strnjenega kmečkega dela naselja. Ena od stavb se poruši, aktivirana
je gradbena enota za odstranjevanje ruševin. Vzpostavljena je
triaža, saj je v nesreči več ljudi ranjenih, dve osebi pa izgubita
življenje. Tak je bil tudi scenarij poveljnika PGD Trebija Tomaža Jereba v nalogi za pridobitev višjega čina. Jereb, ki je bil
tudi operativni vodja vaje, je ocenil, da je bila dobro opravljena,
da so sicer imeli nekaj težav z radijskimi zvezami, a da se jih
da odpraviti, dodatno pa so si delo otežili s predpostavko, da
nesreča poteka v slabih vremenskih razmerah in da v središču
vasi zmanjka vode v hidrantih, zato jo je treba črpati iz Sore.
Sodelovali so še skavti, ki so postavili šotor za triažo, ter člani
PGD Dobračeva s štabnim vozilom, kakršnega imajo le še v
Škofji Loki, zato je Kokalj ob koncu na Trebiji pred postrojenimi enotami že napovedal, da ga bodo v Poljanah v naslednjih
mesecih kupili tudi za potrebe Občine Gorenja vas - Poljane, saj

Na vaji je sodelovalo kar 107 gasilcev. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Reševanje poškodovanega iz gospodarskega poslopja
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Prenos poškodovanca do triažnega mesta FOTO: GORAZD KAVČIČ

je v primeru nesreč večjih razsežnosti izjemno pomembno štabno vodenje. Prav tako so z občino sklenili dogovor o petletnem
financiranju gasilske dejavnosti, pripravlja pa se tudi pravilnik o
nabavi vozil ter osebne in skupne zaščitne opreme. Gasilci tudi
v prihodnje pozdravljajo sodelovanje s Civilno zaščito, ki je aktivirana v primeru večjih nesreč, in se bodo z veseljem odzvali povabilu za sodelovanje na vaji v primeru, da jo bo organiziral štab
Civilne zaščite, je bilo slišati v sklepu dogodka na trebijskem
igrišču, na katerem so vse udeležence v zahvalo za sodelovanje
pogostili s toplo malico.
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Udeleženci Jesenskega pohoda

Jesenski pohod
Poletje se je poslovilo. Vroči in soparni poletni dnevi so se umaknili prijetnim jesenskim, ko je temperatura
ravno prava za hojo in se narava počasi že odeva v tople rumeno-rjave odtenke.
Hermina Jelovčan
Prvič, odkar v Turističnem društvu (TD)
Stari vrh organizirajo pohode, so pohodniki za izhodišče izbrali Poljane. V parku
pred Kulturnim domom se jih je zbralo 27
in čakala jih je ena daljših, a dokaj lahkih
poti.
Najprej so se mimo Kosmove domačije,
kjer je bil leta 1851 rojen pisatelj Ivan
Tavčar, povzpeli na Gabrško goro do
cerkve, kjer je bila tudi najvišja točka

Pohodnika pred cerkvico sv. Primoža in Felicijana na Gabrški gori

ŽAGA - HRAST
ODKUP HLODOVINE
TRGOVINA Z LESOM
RAZREZ
IZDELAVA
IN PRODAJA DRV
Potrebuješ Nikolaj s.p.,
Todraž 8, 4224 Gorenja vas
041 639 348
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tokratnega pohoda. Po kratkem postanku
so pot nadaljevali proti Javorjam in med
hojo opazovali kraje na južnih pobočjih
Starega in Mladega vrha, Koprivnika in
vse do Blegoša. Razgledi zaradi malce
bolj oblačnega vremena sicer niso bili
idealni, a ravno zato je bila za pohodnike
tudi hoja prijetnejša, saj je bilo jesensko
sonce, kadar se je prikazalo, še vedno
dokaj močno.
Pohodniki so po gozdnih in travniških
poteh prišli do Javorji, kjer so tokrat
pletarskega mojstra Mirka obiskali kar
v domači delavnici. Sledila je malica v
gostilni Blegoš. Po daljšem postanku so
pot nadaljevali proti Dolenčicam in skozi
vas po kolovoznih poteh do Loma. Tudi

tu je bil krajši postanek pri kmetiji Rešk.
Mimo cerkvice svetega Jurija na Volči
so pohodniki prišli na cesto in se vrnili
na izhodišče v Poljane, kjer jih je čakalo
še kosilo v Baru Poljane. Tokratna pot
je bila nova in marsikdo od sicer stalnih
pohodnikov je po njej hodil prvič.
Pohodnike čaka še zadnji letošnji pohod,
ki bo tako kot vsako leto na zadnji praznični dan v oktobru – dan reformacije.
Zato organizatorji pohodov v TD Stari vrh
že vabijo na Valentinov pohod, ki bo 31.
oktobra. Zbrali se bodo v Zgornji Luši pri
spodnji postaji šestsedežnice (gostišče
Grapa) in se po znani in označeni Valentinovi poti podali še zadnjič v tem letu in
zaključili letošnjo pohodno sezono.
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Planinec pride s ture zadovoljen in prijetno utrujen
Vsak izmed nas, ki se je kdajkoli lotil rekreacije, pozna dober občutek po koncu napora. Če pozabimo
na preznojenost in morebitne bolečine, se čez nekaj časa, potem ko smo malce sedli, počutimo dobro.
Zadovoljni v sebi.
Rafael Krvina
Kot da je iz nas nekaj odteklo, kot da je
nekaj nepotrebnega, odvečnega zapustilo naše telo. Imam občutek, je oseben, pa
mislim, da ne pristranski po treh desetletjih hoje v hribe, gore in odmaknjene
kraje, da je zadovoljstvo po končanem
planinskem izletu še za odtenek močnejše. Pa ne bi iskal podrobnosti. Enostavno
povedano: iz hribov pridemo zadovoljni.
Vsakokrat. Pa recimo, da so vzrok narava, pogledi na pokrajino, nadihamo se
svežega zraka, srečamo prijatelje, občutimo živo naravo, začutimo povezanost z
zemljo, pozabimo na vsakodnevne skrbi.
In napor, ki smo ga vložili v osvojitev
vrha, v človeku pusti nekaj več. Doživimo
občutek sreče.
Planinsko društvo Gorenja vas sledi
svojemu poslanstvu, obiskovanju hribov
in planin, že skoraj pet desetletij. Vsa leta
so se – in se še – trudimo iskati nove
vrhove, nove poti in nova doživetja. Še
vedno se jih najde neskončno, četudi se
bolj ali manj odpravljamo raziskovat le
našo majhno deželo. Planinski izleti v
okviru društva so malenkost drugačni,
kot če se odpravljamo sami, v dvoje, troje
ali z družino. Tukaj ni prostora za individualizem ali egoizem. Skupina mora biti
ena in enotna. Nad vsem potekom planinske ture skrbi planinski vodnik, z vso
odgovornostjo do vseh udeležencev. Pa
strokovnost pustimo ob strani. Pisanje
mi narekuje, da moram povedati na glas,
da smo v Planinskem društvu v zadnjih
letih izobrazili kar nekaj novih moči, s katerimi se naše poslanstvo nadaljuje. Tako
naši načrti planinskih izletov potekajo
lažje in še več izletov lahko pripravimo.
Letos nam je naklonjena še vedrina neba,
tako da nam gre kar lepo po načrtih.
Tako prihajamo gorenjevaški planinci
še naprej domov z vrhov zadovoljni in
prijetno utrujeni. Zadovoljni pa smo tudi
z drugimi dejavnostmi. Kljub zapiranju,
omejevanju in drugim neprilikam kovidnega časa smo uspešno odpirali naše
zavetišče gorske straže na Jelencih.
Skupaj z odprtjem v mesecu marcu je potekala že deseta akcija Prijatelji Jelenc.
Po svoje nič posebnega, saj ima že vsaka
klopca, vsak "kucelj" svojo vpisno knjigo.

Pavle Razložnik (levo) in Niko Franko (desno) sta v desetih letih zbrala največ vpisov:
vsak po 463. FOTO: ARHIV DRUŠTVA
Pa bi vseeno rad dodal v okviru mojega
osebnega mnenja, da ima vpisovanje na
Jelencih nek svoj pridih, svojstven smisel. Kakorkoli že, deseta akcija je uspela.
Zaključili smo jo v nedeljo, 12. septembra, v prijetnem druženju in v sončnem
vremenu. Številke same po sebi niso
pomembne. Važno je, da vztrajamo, da
so na spisku novi prijatelji številnejši in
da društvo, moram na glas povedati, od
prijateljev, ki obiskujejo naše zavetišče,
lažje gradi svoje zamisli, lažje izobražuje
člane, lažje, na koncu koncev, članom
vrnemo v drugačnih dobrinah nazaj za
njihov trud in čas, ki si ga moramo vzeti,
da društvo deluje uspešno.
Nekaj številk pa vseeno napišimo. Bila je
deseta akcija Prijateljev Jelenc. Prijateljev, ki so vsaj v enem letu izpolnili
dolžnost, po desetih letih naštejemo 136.
V vseh letih pa je 14 prijateljev vsakokrat osvojilo zahtevane vpise. Na vrhu
po številu vpisov kraljujeta dva. Prav
neverjetno je, da sta po vseh teh letih
Pavle Razložnik z vpisno številko ena in
Niko Franko z vpisno številko dve zbrala
enako vpisov. Natanko 463.

Letošnja sezona je bila prilagojena.
Jelence v normalnih časih odpiramo v začetku novembra, tokrat smo jih v začetku
marca. Tako so bili odprti do konca avgusta ob sobotah in nedeljah. In v teh dneh
smo se tudi vsi pripravljeni vpisovali v
posebno knjigo. Kvoto desetih vpisov je
izpolnilo 105 planincev od blizu, kakšen
tudi od daleč. Iz Škofje Loke, nekaj z
idrijskih koncev, na Jelence radi hodijo
iz selške doline. Večina starih obrazov,
nekaj pa je bilo novih.
Zaključek je bil – lep. V stilu prijateljev.
Dobrodošlica, majica za vsakogor, malica
z odojkom namesto "štrudla". Brez odvečnih besed, z veliko veselja in dobre volje.
Za konec pa: vsak se lahko pridruži
Planinskemu društvu Gorenja vas. Vsak
bo lahko našel nekaj zase. Lahko ste le
član, lahko dežurate na Jelencih, lahko se
pridružite našim izletom, lahko postanete markacist, planinski vodnik, varuh
narave ali član upravnega odbora. Nekoč
pa predsednik društva. Karkoli. Na naši
spletni strani so vse objave in večina
informacij javnega značaja. Veseli bomo
vsakogar. Lep planinski pozdrav!
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2021

Prijatelji Slajke 2021 FOTO: ALJAŽ GAMSE

Kdor na Slajko hiti, zdravo živi
To je slogan akcije Prijatelji Slajke, katere zaključek je bil prvo septembrsko soboto. Na že 16. izvedbi akcije je
sodelovalo 86 pohodnikov iz občine Gorenja vas - Poljane, ki so skupaj zbrali rekordno število vpisov: 8100.
Lidija Razložnik
Najmlajši pohodnik je bil tokrat triletnik,
najstarejši je štel 85 let – vsi pa so vpise
zbirali od 1. septembra do 31. avgusta.
Naslov zlatega prijatelja Slajke je z več
kot tristo vpisi osvojil Matej Pšunder. Pet
je bilo srebrnih prijateljev Slajke, ki so
zbrali dvessto in več vpisov. Takih, ki so

zbrali sto in več vpisov ter postali bronasti prijatelji Slajke, je bilo 14.
"Pijatelji Slajke so se nanjo povzpeti več
kot 50-krat. Med obiskovalci Slajke je
vedno več otrok. Vsaj 15 vpisov je zbralo
26 otrok. Če gredo starši v hribe, gredo
tudi otroci – in obratno," je pojasnil skrbnik akcije Tone Mravlja. Poleg medalje
– klobase, zaščitnega znaka akcije, so

sodelujoči prejeli tudi majice. Kot poudarja Mravlja, na Slajko greš kadarkoli,
brez prisile, ko ti ustreza, da se sprostiš.
Gre za akcijo v organizaciji TD Slajka in
ŠDMH. "Zahvala obema, da sta pred leti
sprejeli organizacijo tega dogodka in skupaj več kot odlično sodelujeta. Zahvala
tudi Cirilu Buhu, ki je poskrbel za kulinaričen zaključek akcije na Slajki."

Tlak, ki najdlje zdrži
Kar nekaj desetletij je bilo na sedaj že porušenem
betonskem mostu čez reko Soro v Gorenji vasi pod
asfaltno prevleko skrito tlakovanje iz granitnih kock.
Jure Ferlan
Kocke, klane na dimenzijo z robom približno deset centimetrov,
so bile na vozni površini položene v značilnem pahljačastem
vzorcu. Kock niso polagali neposredno na beton, temveč na
apnenčasti pesek, da so ublažili trenje. Izdelane so bile iz granita s sivo-belo-črno granulacijo.
Glede na to, da je bil most postavljen leta 1956, v naslednjem
desetletju pa so izvedli asfaltiranje glavne ceste po Poljanski
dolini, granitni tlak na mostu ni bil dolgo v neposredni uporabi pa tudi prometa s težkimi vozili ni bilo veliko, zato so se
kocke odlično ohranile. Tlakovanje z granitom zaradi njegovih
lastnosti velja za enega izmed najbolj trpežnih. Če se površina
posede, je kocke možno preložiti. Granit spada med magmatske kamnine. Najbolj razširjena in znana slovenska magmatska
kamnina je pohorski tonalit, iz katerega je osrednji del Pohorja.
V preteklosti so ga imenovali pohorski granit. Podrobne raziPodblegaške novice št. 8 | oktober 2021

Granitna (ali granodioritna) kocka iz tlaka na mostu čez Soro
skave so pokazale, da se sestava pohorskega tonalita nekoliko
razlikuje od sestave klasičnega tonalita in da je zanj najustreznejše ime granodiorit. Geokronološke raziskave po metodi
K-Ar so pokazale, da je kamnina nastala v obdobju miocena
pred približno 16 milijoni let. Pohorski granodiorit je sive barve
z rahlim modrikastim odtenkom, homogenost kamnine pa
prekinjajo različno široke in različno razporejene bele aplitske
in pegmatitske žile. Ali gre pri kocki z gorenjevaškega mostu za
pohorski granodiorit ali granit drugega izvora, bi lahko z gotovostjo pojasnila šele podrobna geološka analiza.
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Oktober in november
2021
25. oktober ob 17. uri
Pravljično ognjišče – Pripovedovanje ljudske pravljice in
rokodelska delavnica
Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas v sodelovanju z Zavodom KRES. Več informacij in prijave: gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si, 04/510 71 00
30. oktober ob 12. uri
Lovska gostija na Visokem – Kulturno-kulinarični dogodek,
degustacija »ta zelenga«, lovski lonec, lovska glasba
V sodelovanju z Lovskim društvom Poljane in kmetijo
Martinuc. Potrebne so rezervacije.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij in rezervacije: www.poljanskadolina.com, dvorec.visoko@poljanskadolina.
com, 030 489 177
4. november od 7. do 19. ure
Zbiralna akcija oblačil, obutve, odej, posteljnine, zaves in
igrač v veliki dvorani Sokolskega doma Gorenja vas
Organizira: Krajevna organizacija Rdečega križa Gorenja vas
5. november ob 17. uri
Ura pravljic – Zabavajmo se v svetu pravljic; za otroke
od 4. leta naprej
Organizira: Krajevna knjižnica Poljane. Več informacij:
poljane@knjiznica-skofjaloka.si, 04/518 33 80
5. november ob 17. uri
Ura pravljic – Ozimnica; za otroke od 4. leta naprej
Organizira: Izposojevališče Sovodenj, več informacij:
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si
6. november od 10. ure dalje
Koline po domače – prikaz kolin po domače; Gostilna na
Vidmu, Poljane
Organizira: Društvo ljubiteljev Poljanske doline
Več informacij: www.poljanskisalamarji.si, 041 645 128
6. november ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Zaželene čelne svetilke ter primerna obleka
in obutev. Cena vodenja: 5 EUR na osebo
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573
8. november ob 17. uri
Ura pravljic – Zabavajmo se v svetu pravljic; za otroke
od 4. leta naprej
Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več Informacij:
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si, 04/510 71 00
10. november ob 19. uri
Pevci izpod Starega vrha – predstavitev knjige Hermine
Jelovčan
Organizira: Krajevna knjižnica Poljane. Več informacij:
poljane@knjiznica-skofjaloka.si, 04/518 33 80

11. november ob 18. uri
Obrazi – odprtje slikarske razstave avtorja Zvonka Kerna
v galeriji Šubičeve hiše v Poljanah
Več informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573
12. november ob 17. uri
Beremo z nasmehom s psičko Aryo – za otroke od 6. leta
naprej. Obvezne predhodne prijave.
Organizira: Krajevna knjižnica Poljane. Več informacij:
poljane@knjiznica-skofjaloka.si, 04/518 33 80
12. november ob 18. uri
Martinovanje z žegnanjem vina na Dvorcu Visoko. Potrebne
so rezervacije.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij in rezervacije: www.poljanskadolina.com, dvorec.visoko@poljanskadolina.
com, 030 489 177
13. november ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko. Spoznajte
rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Cena vodenja je 2 EUR
na osebo.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573
13. november od 10. do 12. ure
Predstavitev Kmetije Zamuda. Predstavitev kmetije, kjer
se ukvarjajo s peko kruha in pecivo ter predelavo sadja.
Možnost nakupa izdelkov.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: dvorec.
visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177
15. november ob 17.10
Beremo z nasmehom s psičko Aryo – za otroke od 6. leta
naprej. Obvezne predhodne prijave.
Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več Informacij:
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si, 04/510 71 00
19. november ob 17. uri
Delavnica za spretne prste
Organizira: Krajevna knjižnica Poljane. Več informacij:
poljane@knjiznica-skofjaloka.si, 04/518 33 80
19. november ob 17. uri
Delavnica za spretne prste
Organizira: Izposojevališče Sovodenj. Več informacij:
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si
20. november ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši. Spoznajte
rodbino Šubic.
Cena vodenja je 4 EUR na osebo. Organizira: Zavod Poljanska
dolina. Več informacij: zavod@poljanskadolina.com,
031 720 573
22. november ob 17. uri
Delavnica za spretne prste.
Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več Informacij:
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si, 04/510 71 00
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29. november, ob 17. uri
Pravljično ognjišče. Pravljično doživetje z rokodelstvom.
Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas v sodelovanju z
Zavodom KRES
Več informacij in prijave: gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si,
04/510 71 00

Zbirajo fotografije
za koledar
Mateja Rant

September–november
Odprta klekljarska razstava Žirovske špice. Klekljarsko
društvo Cvetke je za vas pripravilo razstavo Žirovske špice
na Dvorcu Visoko.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
030 485 600 ali info@poljanskadolina.com
Oktober–november
Karikatur'ce. V času odprtja Krajevne knjižnice Gorenja vas
si lahko ogledate razstavo karikatur Saše Prosen.
Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več informacij:
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si, 04/510 71 00
November–december
Obrazi. Po predhodnem dogovoru si v galeriji Šubičeve
hiše v Poljanah lahko ogledate slikarsko razstavo Zvonka
Kerna.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
031 720 573 ali zavod@poljanskadolina.com

#HibridnaSreča

NOVA TOYOTA
YARIS CROSS

119
ŽE OD

€

NA
MESEC

Cesta Staneta Žagarja 65 b,
4000 Kranj | 04 280 90 00

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije
CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0033
do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 1 Izračun je
informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev posla. Mesečni obrok je izračunan na
osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan
obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična.

Fotografije sprejemajo na elektronskem
naslovu fotografije@obcina-gvp.si do vključno
2. novembra. V sporočilu morajo biti navedeni
lokacija, kjer je fotografija nastala, opis oziroma
vsebina fotografije in avtorjevi kontaktni podatki.
sprejemajo na elektronskem naslovu fotografije@obcina-gvp.si
do vključno 2. novembra. "V sporočilu morajo biti navedeni lokacija, kjer je fotografija nastala, opis oziroma vsebina fotografije
in avtorjevi kontaktni podatki." Ocenjevalna komisija bo izbrala
13 najboljših fotografij – naslovno in 12 za posamezne mesece
– ter avtorje izbranih fotografij nagradila z izvodom koledarja in
uporabnim darilom. "Občina se obvezuje, da bo s posredovanimi
podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov," je še poudarila Marjeta Šifrar. Vsi, ki bodo sodelovali
na razpisu, pa morajo občini jamčiti, da so vsebine, ki jih bodo
izročili, njihova lastna in izvirna avtorska dela oziroma da imajo
na delih ustrezne pravice ter da z njihovo izročitvijo in prenosom
pravic občini ne kršijo avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. "Avtorji za predložena dela zadržijo avtorske pravice, občina pa ima
pravico do objav v promocijske namene." Dodatne informacije
je mogoče dobiti pri Marjeti Šifrar na telefonski številki 031 685
524 ali na naslovu marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno

* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite pri
organizatorjih.

Na Občini Gorenja vas - Poljane znova vabijo k sodelovanju ljubitelje fotografiranja utrinkov iz Poljanske doline v vseh letnih časih, ki prikazujejo njene naravne in kulturne lepote ali pa običaje
in druge zanimivosti iz domačih krajev. Izbrane fotografije bodo
objavili v koledarju za leto 2022 ter na občinski spletni strani in
družbenih omrežjih.
Kot je pojasnila višja svetovalka za turizem na občini Marjeta
Šifrar, mora biti na fotografiji jasno razvidno, da je posneta v
Poljanski dolini. "Minimalna ločljivost mora biti 2500 točk po
daljši stranici – resolucija fotografije naj bo 300 dpi. Format
shranjene fotografije naj bo jpg in naj ne presega velikosti 5 MB,"
je opozorila in dodala, da mora avtor za fotografijo, na kateri
so prikazani ljudje, pridobiti njihovo pisno soglasje. Fotografije

Naročila sprejemamo v Cvetličarni Rožca Cerkno
ali po telefonu

M : 031 643 821

V ponudbi:
• nagrobni aranžmaji, pesek in zemlja za grobove,
rezano cvetje, mačehe, rese, trajnice ...
• po dogovoru tudi dostava na dom.
cvetlicarna.rozca@gmail.com

Cvetličarna Rožca Cerkno
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NOVO
Ob 30-letnici
samostojnosti
Slovenije

www.gorenjskiglas.si

Avtor knjige
Branko Celar
kot dober
poznavalec
problematike
državnih meja
in reševanja
mednarodnih
mejnih sporov
v treh poglavjih
opisuje
»trilogijo«
vzpostavljanja
slovenskih meja.

520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov.
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

32
EUR

+ po

št ni n a

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

27

27

let tradicije

let tradicije

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

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

NOVI

RENAULT
MEGANE
CONQUEST
NOVI
DACIA
DUSTER ECO-G
hibriden
po naravi
Z
VGRAJENIM
POGONOM NA PLIN

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

ŽE ZA

89 €/MESEC
z

kreditom*

*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje
kreditne pogoje za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 14.780 € z DDV, s pologom v višini 4.790 € in financirano vrednostjo 9.990 € za obdobje 120
mesecev, znaša ob najemu kredita EKO SKLADA 88,82 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o
kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan
Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA.
**Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško
vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100
OMEJENA
km. Emisije CO2: 125−145 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
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Renault
Nissan Slovenija,
d. o. o., Dunajska
1511 Ljubljana.
PM2,5 ter(x10
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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Dacia priporoča

SERIJA

Renault priporoča

*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.

www.renault.si
www.renault.si
DACIA.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 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, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

AVTOHIŠA IN NJENO
URADNO IME
Vaš trgovec v Kranju
IMEnaslov
TRGOVCA,
Vaš
trgovec
trgovcav KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj

renault.si

AVTOHIŠA REAL,
d. o.
PE Remont
Kranj od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com.
Odprto
odo.,
ponedeljka
do petka
Ljubljanska c. 22,
tel.: 04
20 22,
15 Kranj,
223 04 2015 223
Ljubljanska
cesta
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AVTOHIŠA
REAL,REAL,
D.O.O.,D.O.O.,
VODOVODNA
CESTA 93, LJUBLJANA
AVTOHIŠA
VODOVODNA
CESTA 93, LJUBLJANA

4 zimske pnevmatike
15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico**

30 I Oglasi

UGODNA PONUDBA DODATKOV
GORIVU ZA ČISTEJŠI IZPUH.

Ob izgubi najdražjih
ali ureditvi groba se obrnite
na pogrebno službo

Tekočine za
FAP filtre.
Tekočina AdBlue
Tekočine
za čiščenje
sistemov
vbrizga goriva.
NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA
in

Za vas tudi v občini

Gorenja vas-Poljane
Dežurna številka za celo Gorenjsko

041 756 173

A k r i s d . o . o . , M i š a č e 1, 4 24 6 K a m n a G o r i c a

Prodaja
in dostava:
EKSTRA LAHKO
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

080 23 88
www.petroplus.si
info@petroplus.si
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Oglasi I 31

HITRI KREDIT BREZ POLOGA
NA OBROKE - ODOBRITEV TAKOJ

Spodnja Senica 20, Medvode

56,83€/mesec -2 leti
39,19€/mesec -3 leta
30,38€/mesec -4 leta

01/23-55-665

VELIKA PONUDBA
RABLJENIH VOZIL
VSEH ZNAMK
z znano zgodovino in garancijo
KLIKNI NA
www.cresnik.si (rabljena vozila)

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča
sopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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KO PRIDE ZIMA,
NAJ AVTO ŠTIMA!

25 % POPUST
PRI PREMONTAŽI

PREVERITE!

PREMONTIRAMO, CENTRIRAMO

IN HRANIMO PNEVMATIKE
NAŠIM STRANKAM OMOGOČAMO TUDI
VARNO HRAMBO PNEVMATIK V HOTELU GUM

ZA SAMO

4€

ZA KOMPLET 4 PNEVMATIK/MESEC

PRIDOBITE SVOJ TERMIN ZA MENJAVO ZDAJ!

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

