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Iz
županovega
dnevnika
Izbrani dogodki iz županovega pestrega
urnika, ki obsega tako projektno vodenje
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
 . 7. I Na zahvalni sveti maši v Javorjah ob
4
70-letnici župnika Cirila Isteniča. Iskrene
čestitke in trdnega zdravja želim ter dobrega
sodelovanja.
 . 7. I Na delovnem sestanku z župani in
7
Vlado RS. S strani županov je bilo poudarjeno odlično sodelovanje med vlado in
občinami. Vesel sem bil novice, da bodo vsi
projekti, ki so izpolnjevali pogoje razpisa
MŠŠ, dodatno prejeli sredstva, v našem
primeru za Vrtec Agata Poljane.
 . 7. I Sestanek projektne skupine za uredi7
tev središča Poljan. Urediti želimo območje
od arheološkega najdišča, kjer so stale tri
cerkve, čez zelenico in do kulturnega doma.
Predstavljena je bila prvotna ideja na podlagi mnenj krajanov, ki se bo nadgrajevala.
 1. 7. I Na zlati sveti maši župnika Jakoba
1
Kralja v Novi Oselici. V naših krajih je pustil
močan pečat, iskrene čestitke, za naprej pa
uspešno delo in veliko zdravja.
 2. 7. I Podpisal sem gradbeno pogodbo v
1
višini slabega milijona evrov za obnovo 1,5 kilometra dolgega odseka od Lučin do Suhega
Dola. Začetek del je načrtovan v septembru.
 2. 7. I Začetek del na novem mostu čez
1
Poljansko Soro v Gorenji vasi. Zgrajen bo
začasni most, kjer bo potekal enosmerni
promet. Projekt bo zaključen v sredini prihod
njega leta in je vreden slab milijon evrov.
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Povabilo k prijavam
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse zainteresirane kandidate, da
je na spletni stani občine objavljen javni razpis za zasedbo prostega
delovnega mesta delovodje v režijskem obratu za upravljanje čistilnih naprav v občini. Delovno področje obsega vse naloge s področja
upravljanja in vzdrževanja javnih čistilnih naprav v občini, prav tako pa
tudi nadzor kanalizacijskih črpališč in druge komunalne infrastrukture.
Celotno besedilo javnega natečaja je objavljeno na spletni stani občine
v rubriki Razpisi in objave/javne objave, z rokom prijave do vključno
30. septembra 2021. Vse zainteresirane kandidate vljudno vabijo k
oddaji prijav, za dodatne informacije pa so vam na voljo na telefonski
številki 031 676 418.

 0. 7. I Slovenska olimpijska bakla v občini
2
Gorenja vas - Poljane
	20. 7. I Našemu povabilu se je odzvala
bivša ministrica za okolje in prostor ga.
Irena Majcen. Pokazali smo ji izvedbeni del
poplavnih ureditev v Poljanah.
	10. 8. I Sestanek z MORS glede vojaške
vaje, ki poteka v naših krajih v septembru.
 2. 8. I Sestanek z županom na Občini Cer1
kno. Pregledala sva aktivnosti na 4. razvojni
osi in trase nedokončanih cest ob meji.
 6. 8. I Sestanek z obema ravnateljema
2
naših osnovnih šol. Glavna tema začetek
šolskega leta in okoliščine glede ukrepov
zoper covid-19.

Naslednja številka: 22. oktobra 2021
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 6. oktobra 2021
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

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

Konec avgusta so porušili stari, dotrajani most čez
Poljansko Soro v Gorenji vasi, promet pa preusmerili
na začasni montažni most.

Šolanje na domu

Mateja Rant

Možnost šolanja na domu omogoča zakonodaja od leta 1996.
Uvedeno je bilo za izjemne primere – za bolne otroke, vrhunske
športnike, popotnike. Pandemija covida-19 pa je povzročila, da se
je med šoloobveznimi otroki občutno povečalo število otrok, ki se
šolajo na domu. V šolskem letu 2004/05 so se na tak način šolali
le štirje otroci, 2018/19 jih je bilo 332, 2020/21 že 687, 2021/22
pa kar 1613. V Poljanski dolini se je nekaj staršev oz. skrbnikov
odločilo, da bodo svoje otroke šolali na domu.
Ti so pred težko nalogo. Mnogi bodo uporabljali inštrukcije, ki
bodo za marsikatero družino postale težak finančni zalogaj.
Nekateri organizirajo pouk za več otrok skupaj, nastajajo nekakšne "šole na črno". Skupine staršev ustanavljajo zavode (Zavod
za razvoj šolanja na domu, Putke). Starši oz. skrbniki bodo morali
poskrbeti za poučevanje – razlago snovi, utrjevanje in ponavljanje,
otrokov intelektualni in čustveni razvoj, mu omogočiti razvijanje drugih sposobnosti in veščin. Za vse to bodo potrebovali
ogromno časa. Malo verjetno je, da obvladajo vse predmete in
metode poučevanja, učne načrte, pripomočke … Otroka, ki se šola
na domu, je koristno vključiti v športne aktivnosti in ustvarjalne
skupine, v katerih bi se družil z vrstniki. Prav izoliranost v času šolanja na daljavo je otrokom pustila globoke psihološke posledice.
Izobraževanje na domu ima tako prednosti kot slabosti. Omogoča bolj individualiziran pristop poučevanja. V tem pa je tudi
past, da se vse podredi otrokovim željam in da bo delal le tisto,
kar si bo izbral sam. Prednost je prilagodljiv urnik. Nekaterim
otrokom ustreza samostojno usvajanje snovi. Učenec bo ob
koncu šolskega leta moral dokazati, da obvlada standarde znanja
za posamezne predmete. Od prvomajskih praznikov do druge
ocenjevalne konference ga bodo čakali izpiti. Učenci od 1. do 3.
razreda imajo izpit iz slovenščine in matematike, od 4. do 6. še iz
tujega jezika, od 7. do 9. razreda pa iz slovenščine, matematike,
angleščine, zgodovine, domovinske kulture in etike, športa, vsaj
enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta ter
vsaj enega predmeta s področja umetnosti. Znanje oceni izpitna
komisija. Če na prvem roku učenec ne opravi izpita, ima možnost
pokazati znanje na drugem roku. Če ponovnega ocenjevanja ne
opravi uspešno, mora naslednje leto nadaljevati šolanje v javni
ali zasebni šoli. Tudi nacionalno preverjanje v 6. in 9. razredu je
obvezno za vse osnovnošolce.
Učenec bo moral pridobiti znanje tudi iz predmetov, iz katerih izpitov ne bo imel, saj se bo po končani osnovni šoli verjetno vpisal
na srednjo šolo, v kateri se bo pričakovalo predznanje. Učenci
s posebnimi potrebami zaradi šolanja na domu ostanejo brez
pomoči specialnih pedagogov, psihologov in drugih strokovnih
delavcev. Za izvedbo šolanja na domu so odgovorni starši – tudi
kazensko.
Vem, kako bi se sama odločila, če bi imela osnovnošolskega otroka. Upala bi si poučevati le predmet, za katerega sem izobražena
in pri katerem imam delovne izkušnje.

Zaradi gradnje novega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji
vasi so promet preusmerili na nov, začasni montažni most, po
katerem promet za vsa vozila poteka izmenično enosmerno.
Pešcem in kolesarjem je za prehod čez reko namenjena Neškova brv.
Za izvajalca je direkcija za infrastrukturo na razpisu izbrala
podjetje Mapri iz Ljubljane. Po pogodbi, ki so jo konec maja
podpisali z izbranim izvajalcem, bodo dela vredna dobrih
devetsto tisoč evrov. Začasna prometna ureditev bo veljala vse
do izgradnje novega mostu, ki bo končan predvidoma konec
marca prihodnje leto. Gre namreč za zelo zahtevno in obsežno
gradnjo, so ob tem še dodali na občini.

V Gorenji vasi so začeli graditi nov most. FOTO: JURE FERLAN

Teden podeželja na
Loškem
Mateja Rant
Od 2. do 9. oktobra bo na Škofjeloškem pod okriljem Razvojne
agencije Sora 19. leto zapored potekal Teden podeželja na
Loškem.
Pripravljajo ga z namenom povezovanja institucij in društev,
ki delujejo na področju razvoja podeželja. V sodelovanju s partnerji bodo pripravili tržnice, delavnico peke kruha in drobnega
pekovskega peciva, svetovanje o vzgoji semen, kulinarično
delavnico za ozaveščanje širše javnosti na temo starih loških
jedi s predavanjem o pomenu lokalne hrane, predstavitev
rezultatov analize kmetijstva na Škofjeloškem in uresničevanja
strategije LAS loškega pogorja. Dogajanje bodo obogatili še
čebelarski oziroma medeni dogodki ter strokovna turistična
vodenja po Dvorcu Visoko in utrdbah na Golem vrhu.
Podblegaške novice št. 7 | september 2021
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Odličen odziv na odprto cepljenje v Gorenji vasi
V luči aktualnih epidemioloških razmer so odprto cepljenje v septembru organizirali tudi v Gorenji vasi.
Prvega septembra so v Sokolskem domu cepili 257 občanov, zaradi velikega zanimanja pa cepljenje
podaljšali skoraj za eno uro.
Damjana Peternelj
Kot je povedal direktor Zdravstvenega
doma Škofja Loka Aleksander Stepanović, jih je dober odziv prijetno presenetil.
"Na odprto cepljenje kakšen teden prej v
Škofji Loki je namreč prišlo najmanj ljudi
doslej in tak trend se je ob koncu poletja
ponavljal povsod na Gorenjskem." In čemu
pripisuje visoko udeležbo? "To je gotovo
zasluga angažiranosti občine in župana,
levji delež je prispevalo pošiljanje letakov
v nabiralnike vseh gospodinjstev. Svoje pa
smo z večkratnim obveščanjem v loških
medijih in na Radiu Sora prispevali tudi
mi," je prepričan Stepanović.
Večina občanov se je sicer cepila prvič,
nekaj malega jih je prejelo drugi odmerek, dva pa celo po tretjega. "Kot je to že
lep čas pravilo vseh cepljenj, prevladuje
povpraševanje po cepivu proizvajalca Pfizer, ne tako malo pa se jih zaradi enega
samega odmerka odloči za cepivo Janssen," pojasnjuje izbiro in poudarja še, da
so tovrstna organizirana cepljenja zanje
kar velik logistični zalogaj. "Angažirati
moramo osem ljudi, ki bi sicer opravljali
druge naloge, predvsem preventivne dejavnosti tako stojijo na mestu in čakajo
na bolje čase. Tu je potem še priprava
cepiv, pred tem nabava, predvidevanje
porabe, shranjevanje."
Odprta cepljenja tudi v oktobru
K cepljenju bodo spodbujali tako kot doslej. "Zdravniki nagovarjajo paciente, ko
pridejo v ambulanto, vsakič, ko imamo

Odziv na odprto cepljenje v Gorenji vasi je bil velik. FOTO: ARHIV OBČINE
odprt termin, pa vabimo v vseh možnih
lokalnih medijih in na družbenih omrežjih. Sami pa tudi v medosebnih stikih,"
predstavlja način uspešnega spodbujanja k cepljenju. Do konca septembra
bodo vsega skupaj opravili pet odprtih
cepljenj (dve od teh sta bili v naši občini,
drugo 22. septembra). "Oktobrski tempo
bomo določili konec meseca na podlagi
trendov. Junija in julija smo v takšnih
akcijah v Škofji Loki redno cepili po štiristo, petsto ljudi v enem samem dnevu,
rekord je bil čez sedemsto, avgusta pa
je število močno padlo. V septembru
smo recimo prišli na dvesto. Naročenih
pacientov je prav tako malo, z dvesto
smo prešli na nekaj čez sto. Morda bodo
zadnji ukrepi, ki omejujejo testiranje

Mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava
V večjem delu septembra je v Sloveniji potekala mednarodna vojaška vaja pod
imenom Zvezda Triglava. Na območju Bohinjske Bele so vadili individualne veščine
in se učili poenotiti postopke bojevanja v gorah. V dolini Drage pri Begunjah na Gorenjskem so vadili bojne postopke enot oddelka in voda. V zadnjem, tretjem koraku
so urjenje zaključili s taktično vajo na širšem območju Blegoša v občini Gorenja
vas - Poljane, ki je potekala med 17. in 21. septembrom. Cilj mednarodne vojaške
vaje je 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. Na vaji se je urilo okrog tristo pripadnikov
Slovenske vojske, vojske Velike Britanije, ZDA in Natovega centra odličnosti za
gorsko bojevanje. Za namen izvedbe vaje so vpoklicali večino parcel na območju
Blegoša in južno do Stare Oselice, ki so jih v glavnem uporabljali le za premike enot,
postavitev poveljniških mest, postavitev opazovalnic in zbirnih rajonov.
Podblegaške novice št. 7 | september 2021

oziroma pogoje PCT zapovedujejo za
praktično vse okoli nas, in pa novice
o agresivni različici virusa delta prinesle preobrat," se nadeja Stepanović, ki
napoveduje tudi, da ambulant ne bodo
zapirali, tako kot se je zgodilo v prvem
valu, možno pa je, da bodo v primeru velikega porasta števila covidnih bolnikov
v kateri od njih skrajšali delovni čas.
Delež cepljenih nizek zaradi velikega
števila otrok in mladostnikov
Delež cepljenih na Gorenjskem je bil
do 9. septembra 49 odstotkov s prvim
odmerkom in 45 odstotkov z obema odmerkoma. V naši občini je bilo doslej z
enim odmerkom cepljenih dobrih 47 odstotkov občanov (nekaj več kot 3.600), z
obema pa nekaj več kot 3.100 občanov,
kar je dobrih 40 odstotkov. Nižjo precepljenost imata sicer na Gorenjskem le še
Jesenice in Kranjska Gora. Na številke
je treba pogledati tudi drugače, meni
direktor zdravstvenega doma Škofja
Loka Aleksander Stepanović: "Vaša občina ima statistično smolo, ker je zaradi
visoke natalitete med najmlajšimi v
državi, državna statistika pa zajema tudi
mladoletne. Delež cepljenih je potem
logično nižji, kot če bi gledali po starostnih skupinah." Dodaja, da zato dvomi,
da gre za kakšna odstopanja od povprečja na ravni države. S prvim odmerkom
je bilo sicer do 9. septembra cepljenih
48 odstotkov, z obema odmerkoma pa
44 odstotkov vseh Slovenk in Slovencev.
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Počasi nastaja Hiša generacij
Z rušitvijo nekdanje stare šole je podjetje VG5 iz Ljubljane v začetku julija začelo dela za gradnjo Hiše
generacij. Po pogodbi morajo biti zaključena do septembra prihodnje leto.
Damjana Peternelj
Kot je pojasnil Bernard Strel iz občinske
uprave, so najprej izvedli pripravljalna
dela, uredili zaporo cest, ogradili gradbišče in zakoličili komunalno infrastrukturo. Takoj zatem so lahko začeli izvajati
rušitvena dela: odstranili so prizidek
garaže, porušili streho in stopnišče, vse
do sten pritličja. Kot navaja Strel, se
marsikomu zdi bolj smiselno rušenje
celotnega objekta in izgradnja novega
bolj funkcionalnega, a poudarja: "Na tem
zemljišču ne bi bilo več mogoče postaviti
novega objekta zaradi zahtev OPPN-ja,
poleg tega ohranjamo prvi oz. prvotni del
objekta prve osnovne šole v kraju."
Do septembra je izvajalec že opravil
"injektiranje kamnitih zidov pritličja, odkop
kletnih zidov, podbetoniranje temeljev, hidroizolacijo in toplotno izolacijo
vkopanih zidov ter drenažo in zasip tako
saniranih kletnih zidov". Na vprašanje, ali
bodo dela tekla v skladu s predvidenimi
finančnimi vložki ali so morda rušitvena
dela razkrila še kakšen dodaten vložek, pa
Strel odgovarja: "Pri rekonstrukcijah starih
objektov je treba neprestano tehtati med
posameznimi odločitvami, kaj je boljše,
cenejše, primernejše, uporabnejše … – in
tudi v tem primeru je tako. Po temeljitem
premisleku in po strokovni presoji statika
smo odstranili stene nadstropja, za katere
je bilo predvideno, da ostanejo. Razlog pa
je bil v statični nestabilnosti, razpokanosti
sten in odločitvi, da je boljša in cenejša

V juliju so začeli rušiti staro šolo, v kateri bo po obnovi že prihodnje leto Hiša
generacij. FOTO: JURE FERLAN
rešitev rušenje kot pa sanacija. Tudi sam
menim, da je bila odločitev pravilna." V
tem mesecu tako potekata izkop in zaščita gradbene jame za novo stopnišče in
dvigalni jašek, zatem bodo začeli zidavo
temeljne plošče in postavljanje kletnih
zidov. Objekt je sicer utesnjen med cesto
in sosednji objekt, kar otežuje izvajanje
gradbenih del. "Zaradi prostorske utesnjenosti objekta je moral izvajalec pridobiti
tudi dovoljenje za delno zaporo cest. Žal
se rekonstrukcije ne da narediti drugače,
kot da je gradbiščna ograja postavljena
tudi do sredine lokalne ceste. Nova pro-

ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBO PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča, da od 27. septembra 2021 dalje poteka
zbiranje pobud lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti zemljišč, ki bo
potekalo vse do začetka leta 2022.
Pobude bodo obravnavane v okviru priprav tretjih sprememb Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane in vključene v osnutek sprememb, ki
bodo poslane v mnenja pristojnim ministrstvom in državnim zavodom. Skladno z
njihovimi soglasji in pogoji bo nato izvedena javna razgrnitev delne rešitve prejetih
pobud, ki jo je po obravnavi pripomb iz javne razgrnitve v obliki končnega predloga
sprememb treba ponovno posredovati v soglasja.
Po veljavnih predpisih od priprave osnutka sprememb OPN novih pobud ni več mogoče vključevati v obravnavo, zato vse zainteresirane pobudnike posebej vabimo,
da pobude za spremembo namembnosti vložijo do izteka navedenega roka.

metna ureditev bo veljala ves čas obnove
objekta. Voznikom, krajanom in sosedom
se zahvaljujemo za potrpljenje in razumevanje," še dodaja Strel.
Gradnja objekta je sicer v celoti financirana iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj v višini 1,4 milijona
evrov, občina pa bo pokrila stroške izdelave projektne dokumentacije. Pogodbeni rok za dokončanje del se izteče 30.
septembra prihodnje leto, ko bo objekt
pripravljen za predajo naročniku. "Po
tem datumu sledi še dobava in vgradnja notranje opreme, ki bi morala biti
zaključena do konca prihodnjega leta. V
začetku leta 2023 pa pričakujemo, da bo
objekt zaživel in dobil svoje prve uporabnike," Bernard Strel povzema predvideno
časovnico.

Krajevni urad spet odprt
Z Upravne enote Škofja Loka so
sporočili, da krajevni urad v Gorenji
vasi znova posluje po ustaljenem
urniku. Uradne ure so ob torkih
od 8. ure do 15.30, naročanje za
zdaj ni potrebno. Vstop v prostore
krajevnega urada je do nadaljnjega
mogoč le ob izpolnjevanju pogoja
PCT (prebolel, cepljen, testiran).
Podblegaške novice št. 7 | september 2021
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Vaško jedro bo dobilo
novo podobo
Občina je na javnem razpisu ministrstva za
kulturo pridobila nepovratna sredstva za ureditev
prireditvenega prostora na območju arheološkega
najdišča v središču Poljan.
Mateja Rant
Na območju vaškega jedra Poljan je starodavno arheološko
najdišče stavbne dediščine, ki sega najmanj v 11. stoletje, so
pojasnili na občini in dodali, da je na tem mestu od začetka 18.
stoletja stala mogočna cerkev sv. Martina, ki je bila po drugi
svetovni vojni porušena. Manjši del arheološkega najdišča so
že raziskali v letu 2008 ob gradnji ceste skozi naselje, ko so našli temeljni posvetitveni kamen baročne cerkve z letnico 1710,
zapisom in medaljonoma. Letos pa so na občini uspešno kandidirali za sredstva ministrstva za kulturo, ki jim je odobrilo 325
tisoč evrov nepovratnih sredstev oziroma osemdeset odstotkov
upravičenih stroškov ureditve zunanjih prireditvenih prostorov

Rokodelci zavzeli Visoko

Foto: Gorazd Kavčič

Ob desetletnici delovanja Rokodelskega centra DUO Škofja
Loka so ob Dvorcu Visoko pripravili dogodek z naslovom
Rokodelsko na Visokem. Na njem se je predstavilo trideset
mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk, večinoma članov
Rokodelskega centra DUO Škofja Loka, k sodelovanju so
povabili še druge rokodelske centre po Sloveniji. "S tem
dogodkom smo pokazali, kaj nam je uspelo narediti v
desetih letih, koliko ljudi smo povezali v okviru rokodelskega
centra in koliko znanja se je zbralo na kupu. Gre za vrhunske
ustvarjalce in krasne ljudi," je poudarila Katarina Sekirnik iz
Rokodelskega centra DUO Škofja Loka. Ves dan so potekale tudi rokodelske delavnice: preizkusiti se je bilo mogoče
v rezbarjenju, kvačkanju, mokrem in suhem polstenju ter
izdelati usnjene zapestnice. Za otroški program je poskrbel
zavod KRES, v skupnostnem kotičku pletilske skupnosti
Breja preja pa so pletli, kvačkali in vezli. Na ogled so postavili
še razstavi Erazma Simona Paravinje in Denysa Shadre, za
kulinarično razvajanje pa sta poskrbela Dvorec Visoko in
Kaos okusov.
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Prvega septembra so stekle arheološke raziskave pod
vodstvom arheologinje Marije Ogrin. FOTO: JURE FERLAN
na območju vaškega jedra Poljan, je pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec.
Projekt zajema dokončanje arheoloških raziskav s predstavitvijo najdb stavbne dediščine, zunanje ureditve in nakup potrebne
opreme. "Že v letu 2008 je bila pri izkopavanjih odkrita romanska apsida iz 11. stoletja ter več kostnic in pokopališče iz predromanske dobe. To dokazuje, da so na tej lokaciji naši predniki
najmanj tisočletje gradili in obiskovali svete hrame," je pojasnila
Elizabeta Rakovec. Prvega septembra pa so ponovno stekle
arheološke raziskave pod vodstvom arheologinje Marije Ogrin.
"Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo zelo hitro odkrili
prve ruševinske plasti in smo že naleteli na prve grobove, za
zdaj smo jih evidentirali osem," je razložila pretekli teden. Odkrili
so že tudi na ostanke še starejše gotske cerkve. "Ko so gradili
baročno cerkev, so namreč gotsko porušili, a med ruševinami
je mogoče opaziti gotske elemente." Najdbe bodo očistili ter jih
poskušali v prihodnje ustrezno predstaviti, treba pa jih bo tudi
primerno vzdrževati, je opozorila Marija Ogrin. Za zdaj pa še
ostaja neznanka stopnja ohranjenosti stavbne dediščine pod
objektom opuščene Mercatorjeve trgovine, je pojasnila Elizabeta Rakovec. "V juliju odkupljeni objekt trgovine je še pred zaključkom arheoloških raziskav predviden za rušitev, obstoječa
gostinska dejavnost pa se preseli na začasno lokacijo severno
od arheološkega najdišča."
Kot so pojasnili na občini, projekt predstavlja le manjši del širšega
koncepta preureditve vaškega jedra Poljane in pomeni realizacijo
dolgoletnih načrtov po primerni predstavitvi bogatega in spomeniško zaščitenega arheološkega najdišča v središču Poljan, za
kar pa zaradi poplavne ogroženosti vse do realizacije protipoplavnih ukrepov ni bilo mogoče dobiti potrebnih soglasij pristojnih
ustanov. Potekajo tudi usklajevanja z zavodom za varstvo kulturne dediščine za prestavitev Šubičeve freske Poljanska vstaja
in Jovanovičevega lesenega kipa. "Posebna projektna skupina
za ureditev vaškega jedra Poljan je soglasno podprla predlog za
selitev k spomeniku NOB, ki se v ta namen posebej preuredi," je
pojasnila Elizabeta Rakovec in dodala, da si tako ob projektu želijo učiti spoštovanja drugače mislečih in takšno sporočilo gojiti
tudi za zanamce, da se bodo lahko učili iz dejanj svojih prednikov.
"Predvsem pa želimo razviti zgodbo močnega sporočila o pomniku miru, ki bi presegala zgolj sfero kulturne dediščine, sodobnega
obiskovalca vabila k refleksiji ter tako ustvarjala simbol sodobne
sinergije iz izročil raznolikih zgodovinskih obdobij, svetovnih
nazorov in ustvarjalnih presežkov rojakov Poljancev."
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Z novembrom
ginekološka ambulanta
V Zdravstveni postaji Gorenja vas bo še pred koncem
leta začela delovati ginekološka ambulanta.
Damjana Peternelj
Delo v njej bo dvakrat na teden opravljala Eva Torkar, ki je specializacijo iz ginekologije in porodništva opravljala v Porodnišnici Ljubljana in Ginekološki kliniki UKC Ljubljana. Po končani
specializaciji junija 2019 se je zaposlila v Splošni bolnišnici
Jesenice, kjer je delo opravljala na ginekološko-porodniškem
oddelku in v ambulanti na Bledu. Med porodniškim dopustom
se ji je ponudila priložnost, da se po njem zaposli v Bolnišnici
za ginekologijo in porodništvo Kranj in ambulanti v Zdravstveni
postaji Gorenja vas, kar je, deloma tudi zaradi bližine doma,
sprejela. Delo v ginekološki ambulanti bo potekalo dvakrat na
teden. V njej bo poleg zdravnice delala še ena od sester ginekološke ambulante v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

"Ginekolog na primarni ravni s preventivnimi
pregledi in učinkovitimi presejalnimi programi
(kot je na primer program Zora, ki odkriva
predrakave in zgodnje rakave spremembe
na materničnem vratu) prepreči morebitno
napredovanje bolezni in zmanjša napotitve na
sekundarni ali terciarni nivo, zdravi različna
začetna akutna obolenja, skupaj z žensko
načrtuje nosečnost in nosečnice vodi do
poroda, svetuje pri izbiri ustrezne kontracepcije
– Slovenija spada med evropske države z
najnižjim deležem dovoljene splavnosti in
najstniških nosečnosti ..." pojasnjuje pomen
dobre ginekološke ambulante za lokalno okolje
in zdravje žensk nova ginekologinja Eva
Torkar. Naročanje pacientk bodo začeli oktobra
na telefonskih številkah obeh ginekoloških
ambulant v Zdravstvenem domu Škofja Loka, in
sicer v ordinacijskem času. V ambulanti 1 bodo
naročali na telefonski številki 04/502 00 53, v
ambulanti 2 pa na telefonski številki 04/502 00 47.
"Če bo potreb več, bomo urnik podaljšali, saj v prihodnjem
letu pričakujemo zaposlitev še ene ginekologinje iz tujine,"
pa je optimističen direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka
Aleksander Stepanović, ki je pojasnil, da je do pred kratkim
ginekološka dejavnost na Škofjeloškem potekala le v ZD Škofja
Loka in enkrat tedensko v Železnikih. Zaradi daljše bolniške
odsotnosti zaposlenih trenutno opravljajo ginekološke preglede
le v Škofji Loki. "Potrebnih je veliko naporov, tako pri zagotavljanju kadra kot prostora in ustrezne opreme za ambulanto v
Gorenji vasi. Še vedno je težava s pomanjkanjem zdravnikov,
ki jih na trgu dela ni, potrebni pa so tudi veliki finančni vložki,
ki jih zagotavljamo z racionalnim in uspešnim poslovanjem ZD
Podblegaške novice št. 7 | september 2021

V novembru delo v ginekološki ambulanti v Gorenji vasi
začenja specialistka ginekologije Eva Torkar. FOTO: OSEBNI
ARHIV EVE TORKAR

Škofja Loka v zadnjih letih," je povedal Stepanović in dodal, da
je njihov cilj omogočiti kakovostno zdravstveno oskrbo čim
bližje bolnikovemu domu.
Na ginekologa čakali vse od leta 2017
Občina si je za ureditev ginekološke ambulante v Gorenji vasi
prizadevala zadnjih nekaj let, je pojasnila direktorica Občinske
uprave Elizabeta Rakovec: "Občina Gorenja vas - Poljane je
pisne vloge za dodelitev programa ginekologije na ministrstvo
kot tudi na ZZZS in Osnovno zdravstvo Gorenjske naslovila že
v letu 2017. Tedaj smo bili namreč v pogovorih z usposobljeno
kandidatko za izvajanje dejavnosti, zato smo na vsak način
želeli pridobiti financiranje programa, saj usposobljenih ginekologov močno primanjkuje." Poudarili so tudi nadpovprečno
obremenjenost škofjeloških ambulant, skoraj 5200 pacientk na
ambulanto, kar je več od gorenjskega, še zlasti pa državnega
povprečja, ki znaša 4800 pacientk. "Kljub utemeljenim argumentom ministrstvo tedaj ni odobrilo programa, kandidatka
pa si je uredila ambulanto drugje. V letu 2019 je bil program
vendarle odobren, zato se je ponovno začelo iskanje usposobljenega izvajalca programa, pri čemer je bilo uspešno vodstvo
Zdravstvenega doma Škofja Loka," je pojasnila Rakovčeva.
Občina je poskrbela za izdelavo projektne dokumentacije in
ureditev ambulante v opuščeni ambulanti družinske medicine v
prvem nadstropju Zdravstvene postaje Gorenja vas. "Ambulanta bo sodobno urejena in opremljena z najmodernejšo opremo,
zato bo predstavljala izjemno pridobitev za zaokrožitev primarnega zdravstvenega varstva na območju občine in širše. Poleg
navedenega bo tako pacientkam te kot pacientom vseh drugih
ambulant zdravstvenega doma na voljo tudi nov laboratorij ob
glavnem vhodu, kjer sedaj deluje razvojna ambulanta. Zanjo
zato sočasno preurejamo prostore v nadstropju ob preddverju
nekdanje lekarne. Skupna vrednost vseh preureditev vključno s
prenovo nekaterih hodnikov in stopnišča bo letos tako presegla
osemdeset tisoč evrov," je ob tej priložnosti še poudarila direktorica občinske uprave.
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Za živali skrbimo
odgovorno
V zadnjem času je bilo v zavetišče Mačji dol v
Škofji Loki odpeljanih kar nekaj zapuščenih mačk
iz občine Gorenja vas - Poljane, za katere so tam
ustrezno poskrbeli.
Jure Ferlan
Zavetišče upravlja društvo za pomoč živalim Žverca, veterinarsko oskrbo pa jim nudi Klinika Loka. Z društvom ima
občina sklenjeno pogodbo za oskrbo zapuščenih mačk po
določilih zakona o zaščiti živali. Kot je povedal Gašper Čadež
iz občinskega oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo, so
v zadnjem času zaradi povečanega obsega oddanih mačk v
zavetišče stroški njihove oskrbe, ki jih mora plačati občina,
znašali tudi čez dva tisoč evrov na mesec. Manj je tovrstnih
težav s psi. Zato poziva občane, da odgovorno skrbijo za svoje
mačke in druge živali, da se ne razmnožujejo nekontrolirano in
kotijo mladičev, za katere potem ne morejo ustrezno poskrbeti.

Tiste, ki si želijo imeti mačko, Monika
Koprivnikar vabi, naj si jo izberejo v njihovem
zavetišču.
Breme oskrbe takih živali v primeru oddaje v zavetišče pade na
občino. Vodja zavetišča Mačji dol Monika Koprivnikar poziva
občane, da jih obvestijo o zapuščenih mačkah čim prej, da se
ne namnožijo preveč in s tem prihranijo tako sredstva za oskrbo
kot večje število mačk, saj morajo v primeru, da mačka skoti
mladiče v zavetišču, poskrbeti tudi zanje. Absolutno neustrezno
se ji zdi bolj ali manj kruto pokončevanje mačjih mladičev, ki je
tudi kaznivo dejanje, ali da jih odvržejo v oddaljenem okolju, korak v pravo smer pa je po njenem odločitev za sterilizacijo mačke. Po zakonu o zaščiti živali mora občina plačevati oskrbo za
vsako žival mesec dni, nato breme oskrbe prevzame zavetišče.
Kot ugotavlja Koprivnikarjeva, je območje gorenjevaške občine
po preteklih akcijah oskrbe in sterilizacije mačk, za katere so posredovali občani, dokaj dobro urejeno, kar se tiče mačjih legel.
Namen takšne skrbi za mačke je spraviti njihovo populacijo pod
kontrolo in preprečevati njihovo prenamnožitev v določenem
okolju, kar prinaša številne težave. Med drugim širjenje bolezni
med njimi, ker za vse ni dovolj hrane in so oslabele. Oskrba je
tudi v javnem interesu občine in koristi njenemu ugledu, saj se
s tem preprečuje pogled na številne shirane in bolne mačke, ki
tavajo naokoli, in poginule neprehranjene mladiče.
Tiste, ki si želijo imeti mačko, vabi, naj si jo izberejo v njihovem
zavetišču. V zavetišču mačke zdravstveno pregledajo, razglistijo, cepijo proti nalezljivim boleznim, sterilizirajo in čipirajo.
Tako prevzemnik mačke iz zavetišča dobi dobro oskrbljeno
mačko. Mačke, ki so predivje, da bi jih lahko imeli v lasti ljudje,
spustijo nazaj v okolje, kjer so jih našli. V znak, da so že bile
oskrbljene in sterilizirane, jim odščipnejo delček levega uhlja.
Morebitne zlorabe v primerih, da bi posamezniki lastniške
mačke prinesli v zavetišče in jih predstavili kot zapuščene ter
tako pridobili brezplačno sterilizacijo na račun občine, preprečujejo tako, da jim teh mačk ne vračajo, ampak zanje poiščejo
druge lastnike. Koprivnikarjeva dodaja še, da z ustrezno skrbjo
za živali poskrbimo tudi za boljšo družbo.
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tni
in
nadaljevalni
Excel
teč
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ne
zač
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jo
vsi
odrasli,
razen
upokojencev,
teč
a
je
se
lahko
vpiš
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Stekla gradnja vodovodnih sistemov
Odločba o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo novih občinskih vodovodov je bila izdana
oktobra lani, tri milijone in pol evrov vredna pogodba z izvajalcema pa podpisana maja letos, tako da sta
junija že lahko začela delati.
Damjana Peternelj
"Gradimo dva sklopa novih vodovodov,
in sicer vodovodni sistem Lučine in
vodovod Todraž–Lučine, ki predstavljata prvi sklop, ter vodovod Vršajn–Brda,
ki predstavlja drugi sklop," pojasnjuje
Bernard Strel iz občinske uprave. V postopku oddaje javnega naročila sta bila
za vsak sklop posebej izbrana dva ločena
izvajalca, in sicer Lavaco in Zidgrad.
Pripravljalna dela so se začela konec
maja, gradbena dela na terenu pa v drugi
polovici junija letos.
"Izvajalec Lavaco je gradnjo začel na
vodovodu Todraž–Lučine, gradnja poteka
dobro in tekoče, ker se je izvajalec dobro
pripravil in obvestil lastnike zemljišč, poleg tega je vodja del neprestano dosegljiv
na gradbišču in tekoče rešuje nastalo
problematiko," pojasnjuje dinamiko del
Bernard Strel. Opravljena je že bilo zakoličenje, ta čas potekajo gradbena dela v
naseljih Todraž in Brebovnica na vodovodnem odseku V1 (vodovod do prečrpalne
postaje Brebovnica) in tlačnem vodovodu
V2 (odsek Brebovnica–Lučine). Do novih
zajetij Zadobje je bila narejena tudi dostopna cesta, ki bo omogočala izvedbo
potrebnih gradbenih del. Načrtujejo, da
se vodovod Todraž–Lučine pripelje do
vodohrana Dolge Njive.
Na vodovodu Vršajn–Brda izvajalec,
podjetje Zidgrad, opravlja dela od zajetij
Zarobar proti dolini Suše. "Tukaj gradnja

poteka nekoliko počasneje zaradi prepočasne organizacije gradbišča in izbire
podizvajalcev, gre tudi za zelo zahteven
in strm teren," pojasnjuje Strel.
V Lučinah kakovostnejša oskrba z vodo
že prihodnje leto
Kakovostno rešujemo problematiko
preskrbe s pitno vodo za naselja Prelesje,
Lučine in Dolge Njive. V drugem primeru
obnavljamo obstoječi transportni vodovod,
le da mu povečujemo zmogljivost transporta in viške vode transportiramo v centralni
vodooskrbni sistem občine. S tem pa
zagotavljamo kakovosten dodatni vodni vir
za vodooskrbni sistem naselij Gorenja vas,
Dolenja in Gorenja Dobrava, Dobravšce in
Todraž," pojasnjuje pomen novih vodovodnih sistemov za občane in občino Strel. Z
izgradnjo vodovodnega sistema Lučine in

Investicija obsega izgradnjo
18,5 kilometra novih cevovodov
in rekonstrukcijo petih
vodohranov. Za projekt, ki
se bo izvajal v dveh letih, 62
odstotkov upravičenih stroškov
prispevata Evropska unija
iz Kohezijskega sklada in
Republika Slovenija na osnovi
uspešne prijave za projekt
Oskrba s pitno vodo v Porečju
Sore 2.

vodovoda Todraž–Lučine bodo vasi dobile
tudi rezervni vodni vir za primer suše ali
onesnaženja. "Novi objekti bodo opremljeni
s sodobnim nadzornim sistemom, ki bo
omogočal izvajanje kontrole in izboljšal
odzivnost sistema varne oskrbe s pitno
vodo in tudi skrajšal odzivni čas odpravljanja napak," še zagotavlja.
"Pri vodovodu Vršajn–Brda pa bomo izrabili razpoložljive kapacitete vseh zajetij
Zarobar, da se zagotovi kakovostna preskrba s pitno vodo obstoječega sistema
Brda–Hlavče Njive, poleg tega viške vode
transportiramo v vodohran Gorenja vas,
ki predstavlja hrbtenico centralnega vodovodnega sistema Gorenja vas–Todraž.
Izrabljamo kapacitete izvirov kakovostne
vode izpod Blegoša in jih gravitacijsko
peljemo v obstoječi sistem in viške
vode še v centralni sistem naše občine.
Tudi tukaj bodo vsi objekti opremljeni s
sodobnim nadzornim sistemom, ki bo
omogočal nadzor, kontrolo in povečal
hitrost odzivnosti v primeru okvar."
Strel poudarja, da bo prihodnje leto na vseh
gradbiščih še zelo naporno in zahtevno, ter
dodaja: "Predvsem si želim, da bi oba izvajalca svoje delo opravila strokovno in kakovostno." Če bo vse teklo po načrtih, bodo
proti koncu prihodnjega leta krajani Lučin
in okoliških vasi končno dobili kakovostno
oskrbo s pitno vodo. Za dela na vodovodu
Vršajn–Brda pa si na občini želijo, da bi se
ob malenkostni pospešitvi zaključila kar se
da hitro v letu 2023.

Junija se je začela gradnja dveh novih vodovodnih sistemov v občini. FOTO: ARHIV OBČINE
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Jesen je pravi čas za prepoznavanje invazivnih tujerodnih
rastlin (ITR). Na bregovih obeh Sor belo cveti japonski dresnik, rumeno topinambur, deljenolistna rudbekija in zlata rozga, cvetovi žlezove nedotike sestavljajo celo paleto
od nežno rožnatih do temno vijoličnih barvnih odtenkov,
marsikje še najdemo majhne bele cvetove enoletne suholetnice, pa še kakšna ITR bi se našla.
Za odstranjevanje je večinoma že prepozno, rastišča si
velja zapomniti, da jih boste prihodnje leto pravočasno

prepoznali in morda odstranili še preden razvijejo semena – konec julija in v avgustu.
Več o invazivkah, rastiščih v obeh dolinah in akcijah odstranjevanja, ki potekajo predvsem v organizaciji RD Visoko, partnerja v projektu, boste izvedeli, če se udeležite
enega od predavanj, ki bodo potekala vsak torek ob 18.
uri od 5. 10. 2021 dalje po Zoomu. Prosimo, da prijave z
navedbo datuma, imena in priimka ter telefona pošljete
na naslov: jaka.subic@lu-skofjaloka.si.

Izobraževanja v Lokalnem učnem središču Gorenja vas
Dejavnosti v lokalnem učnem središču v Gorenji vasi, ki jih financira Občina Gorenja vas - Poljane, se glede na zdravstvene razmere tudi v šolskem letu 2021/22 nadaljujejo s tečaji na
daljavo, razen za programe, ki jih ni mogoče izvesti po spletu.
Zbiramo prijave za:
– Učenje tujega jezika iz domačega naslanjača
(angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina)
– Začetni računalniški tečaj
– Pametno o pametnih telefonih

– Izdelava fotoknjige in domačega videa
– Kvačkanje in vezenje
Prosimo, da pošljete prijave na naslov:
jaka.subic@lu-skofjaloka.si.
Izmed zgoraj naštetih bomo organizirali tečaje, za katere
bo več interesa, in morebitne nove, zato vas vabimo, da nam
predlagate, katera znanja bi želeli pridobiti.
Izobraževanja bodo potekala po spletu, v Sokolskem domu
in na Dvorcu Visoko.
Podblegaške novice št. 7 | september 2021

Kulinarični večer na Visokem FOTO: MIHA PRIJATELJ

Tavčarjev večer v Dvorcu Visoko
Slovenija je letos gastronomska regija in v Dvorcu Visoko so izkoristili priložnost, da se tudi dvorec predstavi
in doda svoj delež na področju zdravega in sonaravnega bivanja v lokalnem okolju ter trajnostnega razvoja
gastronomije.
Martina Ambrožič Tušar,
Mateja Rant
Zadnji petek v avgustu je bilo po dolgem
času slišati žvenket jedilnega pribora in
kozarcev tudi v prostorih Dvorca Visoko.
Lahko bi rekli, da prvič, odkar so tam
gospodarili Tavčarjevi.
Dogodek smo tematsko zasnovali; letos
namreč mineva 170 let od rojstva Ivana
Tavčarja in v sodelovanju s Pavletom
Hafnerjem smo sestavili Tavčarjev meni
v prepletu z visoško in meščansko kuhinjo. Večer ob dobrodošlici z zeliščnim
maslom na ajdovem kruhu in bukovim

Zeleni dan Poljanske doline
V sredo, 29. septembra, ob 9. uri
lepo vabljeni v Sokolski dom v Gorenjo vas, kjer bomo imeli dogodek
Zeleni dan Poljanske doline. Na
dogodku bomo govorili o turizmu
za vključujočo rast, energetski
učinkovitosti v turističnih podjetjih,
kolesarski poti Hidden Hill Trail in
imeli okroglo mizo v povezavi s kulinariko. Tu se nam bodo pridružili
etnolog Janez Bogataj, Franc Jezeršek iz Hiše kulinarike Jezeršek,
Jože Zalar iz Višje gostinske šole
Bled in Pavle Hafner, ki je napisal
kuharsko knjigo Ta dobra stara
kuha. Prav tako bo možno druženje med ponudniki škofjeloškega
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likerjem smo začeli v preddverju dvorca,
nadaljevali pa v baročno poslikani poročni dvorani in novih prostorih kavarne.
Ponovno smo oživili nekatere jedi, kot
so pekljani goveji jezik na mariniranem
zelju, pemska ali francoska župa, visoška
pečenka in posebna sladica, imenovana ocvrte suhe slive z mandlji v vinski
omaki, ki so ji kuharji dodali še metin
sladoled. Za res dobre okuse in sodobno
garnirane jedi sta poskrbela lokalna kuharja, seveda pa smo namenili pozornost
tudi vsem sestavinam, ki so jih zagotovili
lokalni ponudniki. Res je bilo lepo gostiti
zajetno družbo gostov, ki so v prelepi
'Tavčarjevi obednici' in današnji kavarni uživali v okusih Poljanske doline in
prijetnem druženju. Ob zaključku večera
pa smo pod kozolcem gostili še Kulturno
društvo Sovodenj, ki je obiskovalce popeljalo skozi kratko predstavo z naslovom
Pepelka po poroki. Dvorec Visoko nas v
vsej svoji veličastnosti navdihuje, da tovrstne dogodke snujemo tudi naprej.
Župan Milan Čadež je kulinarični večer
označil za prijetno presenečenje. "V naši
viziji razvoja Dvorca Visoko nismo pričakovali, da se bo vse odvijalo tako hitro. S
postavitvijo ekipe pod vodstvom Martine
Ambrožič Tušar se stvari premikajo v
pravo smer." Spomnil je, da so v dvorcu
hrano znova stregli po več kot štiridesetih letih, pri čemer ga je navdušila tudi
izbira jedi, s katero so oživili tradicijo iz
časov, ko so na dvorcu gospodarili Tavčarjevi in še prej Kalanovi. Dotaknil se je
še mejnikov, ki so zaznamovali postopno

V sodelovanju s Pavletom Hafnerjem so
sestavili Tavčarjev meni v prepletu
z visoško in meščansko kuhinjo.
FOTO: MIHA PRIJATELJ

oživljanje dvorca, od prve poroke na Visokem do festivala praženega krompirja, ki
je privabil več kot pet tisoč obiskovalcev,
pa razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena in odprtja kavarne. "To
so mejniki, ki so zgodbo dvorca pripeljali
tako daleč, da bo z obnovo še gospodarskega poslopja in večnamenske dvorane
v kletnih prostorih to postal prostor
prijetnega druženja in posebne ponudbe,
za kar si vsi prizadevamo in kar dokazuje,
da so vsa vlaganja v dvorec v preteklih
desetih letih potekala v pravi smeri," je
poudaril župan in dodal, da bodo v prihodnje z novim mostom čez Poljansko Soro
na mestu, kjer je bil že včasih, objektu
zagotovili še lasten dostop.

Zavod Poljanska dolina I 13

Poletno dogajanje
v Poljanski dolini
Letošnje poletje je v Poljanski dolini zaznamovalo
živahno dogajanje – domačini in gostje od blizu in
malo dalj so se lahko udeležili številnih kulturnih,
športnih, zabavnih in tradicionalnih prireditev.
Jera Miklavčič, Kristina Bogataj
Organizatorji s(m)o letošnje poletje vzeli zares, saj se zadnje
čase vse dogajanje osredotoča večinoma na poletni čas, ko se
dogodki in prireditve lahko izpeljejo pod milim nebom. V juliju in
avgustu ter septembru, v katerega se je letos krepko podaljšalo
poletno vreme, se je v Poljanski dolini odvilo kar nekaj dogodkov in prireditev, ki so domačinom in obiskovalcem popestrili
vsakdan.
V juliju je tik pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu našo
občino obiskala slovenska bakla, ki je združila domača športna društva in (para)olimpijce. Med tekom, ki je potekal od
Šubičeve hiše v Poljanah do Regnovega trga v Gorenji vasi, so
si tekači štafetno podajali za ta namen izdelano baklo in tako
simbolično pospremili slovenske olimpijce na poti k novim
uspehom. Pred Dvorcem Visoko so se zvrstili trije večji koncerti. V začetku julija so se tam oboževalci skupine Big Foot Mama
razveselili njihovega akustičnega koncerta. Za proslavitev tridesetletnice samostojne Slovenije pa so se poslušalci razvajali
kar z dvema koncertoma – v avgustu je nastopila Darja Gajšek,
v septembru pa Ansambel Saša Avsenika.
Poleg večjih prireditev in dogodkov pa so potekali tudi številni
manjši. Vsako sredo in soboto so v Šubičevi hiši in na Visokem
potekale delavnice za otroke, na katerih so predvsem šolarji
lahko uživali in ustvarjali. Za vedoželjne je bilo organiziranih
nekaj predavanj, med drugim predavanje o fotografu Vlastji
Simončiču – nekaj njegovih izbranih del je bilo v poletnem času
na ogled v galeriji Šubičeve hiše. Na Visokem je veliko zanimanja poželo predavanje o zgodovini klekljanja na Slovenskem s
poudarkom na škofjeloškem območju. Predavanje sta izvedli
Mojca Šifrar Bulovec iz Loškega muzeja in Mojca Ferle iz Muzeja in galerije mesta Ljubljane.
V Dvorcu Visoko, Šubičevi hiši in pred Info točko v Gorenji vasi
so potekale redne predstavitve lokalnih akterjev. Predstavljali

Večer pevskih skupin FOTO: LUCIJA KAVČIČ
so se TD Stari vrh, TD Žirovski vrh, TD Sovodenj, TD Gorenja
vas, Roman Jamnik, Kmetija Pr' Režen, Kmetija Pr' Petelin,
Kmetija Pr' Jurnčk, Art Carmelia, Društvo letalcev Kragulj in
Čebelarstvo Inglič. Obiskovalci so imeli tudi možnost nakupa
njihovih izdelkov. V Dvorcu Visoko smo prirejali tudi petkove večere. Sodelovali so TD Žirovski vrh z igranimi prizori iz del Ivana
Tavčarja, Kmetija Lužar z drobnjakovimi štruklji in klet Zlati grič
z vinsko kapljico, Rajko Bogataj na harmoniki in Milan Kalan na
škaf basu, zapeli so Javorski pevci, skupina Pozdrav in moška
vokalna skupina Zala, prav tako pa so se predstavili še KUD
Sovodenj s skečem Pepelka po poroki.
Na toplo prvo septembrsko nedeljo so se pohodniki že zgodaj
zjutraj zbrali na zbirnem mestu začetka pohoda v Poljanah,
kjer se začne tematska pot Cvetje v jeseni. Ta vodi mimo Volče,
Lovskega Brda, Gorenje Žetine in Črnega kala do koče na Blegošu. Med potjo je Franc Miklavčič udeležencem povedal mnogo
zanimivosti iz zgodovine poimenovanja krajev, vasi, prizorov s
snemanja filma Cvetje v jeseni, predstavil je številne rastlinske
in drevesne vrste ... Za okrepčilo na poti so dobro poskrbeli na
Kmetiji odprtih vrat Andrejon, pohodnikom so zaigrali in zapeli
tudi člani TD Žirovski vrh. Glede na izjemno zadovoljstvo vseh
udeleženih upamo, da se nam naslednje leto na pohodu pridruži še mnogo več ljubiteljev narave in gibanja.
Kljub zaostrovanju pogojev za organizacijo prireditev imamo za
obiskovalce pripravljenih še kar nekaj zanimivih dogodkov, zato
vas vabimo, da nas spremljate.

Foto: Kristina Bogataj

Žirovske špice
Prvo soboto v septembru smo
v Dvorcu Visoko odprli razstavo
Klekljarskega društva Cvetke z
naslovom Žirovske špice. Članice so pripravile izdelke s svojih
prejšnjih razstav – vse od uporabnih do okroglih in velikih čipk.
Skoraj vsi vzorci so žirovski, izpod
rok Frančiške Gantar Giacomelli.
Vabljeni, da si jih ogledate vse do
konca novembra, in sicer v času, ko
je odprta Kavarna Visoko.
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Obletnice zaznamovali z razstavo
V kulturnem domu v Poljanah je na ogled retrospektivna razstava reprodukcij poljanskih ustvarjalcev zadnjih
dvesto let z naslovom Medrug Polanci.
Mateja Rant
Razstava je posvečena 200. obletnici
rojstva Štefana Šubica, lanskoletni 180.
obletnici rojstva Ivana Franketa in Janeza Šubica, 170. obletnici rojstva Ivana
Tavčarja in prihajajoči 100. obletnici
rojstva Iveta Šubica. Na razstavi si je
mogoče ogledati dela enajstih poljanskih
likovnih ustvarjalcev.
S po tremi deli predstavljajo Štefana Šubica, Ivana Zajca, Ivana Franketa, Janeza
Šubica, Jurija Šubica, Antona Ažbeta,
Iveta Šubica, Petra Jovanoviča, Iztoka
Sitarja, Majo Šubic in Metoda Frlica. V kronološkem zaporedju so predstavili najprej
šest predstavnikov iz 19. stoletja in še pet
tistih, ki zaznamujejo naš čas. "In prav vsi
so s svojimi deli segli preko meja v svet,"
je poudarila umetnostna kritičarka Petra
Vencelj, ki je ob tem tudi spomnila, da ima
Poljanska dolina za slovensko kulturo
velik pomen tudi zaradi tega, ker od tod
izvira izredno veliko število rezbarjev, podobarjev in priznanih likovnih umetnikov.
"Z njihovimi izdelki je posejana vsa Poljanska dolina in tudi širše slovensko obmo-

V kulturnem domu v Poljanah je na ogled retrospektivna razstava reprodukcij
poljanskih ustvarjalcev zadnjih dvesto let z naslovom Medrug Polanci.
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

čje." Andrej Šubic iz Kulturnega društva dr.
Ivan Tavčar Poljane pa je poudaril, da je
navdušenje tista beseda, ki najbolj zaznamuje razstavo. "Navdušenje za svetlobo,
ki je vedno simbol svobode, svoboda pa je
potrebna, da je možno ustvarjati. In tako

se krog sklene: navdušenje je potrebno za
ustvarjalnost."
Razstavo si bo mogoče ogledati do
premiere gledališke igre Medrug Polanci v
oktobru, vse reprodukcije pa so zbrali tudi
v katalogu, ki je izšel ob razstavi.

Dvajset let plodovite ustvarjalnosti
V Pulju rojeni ljubiteljski slikar Zvonko Kern se je pred dvajsetimi leti preselil v Poljansko dolino, to pa
sovpada tudi z začetkom njegove ustvarjalne poti na področju slikarstva.
Mateja Rant
"V Gorenjo vas sem pred dvajsetimi leti prišel iz Kopra in takoj
sem se zaljubil v to dolino," pravi iskrivi Primorec, ki se je že
takoj počutil tudi Poljanca, kar je izrazil tudi na eni svojih prvih
razstav z naslovom Pol Polanc, pol Primorc v Sokolskem domu
v Gorenji vasi. Podoben dogodek je načrtoval tudi letos, ko
zaznamuje dvajsetletnico svojega ustvarjanja, a mu je načrte
prekrižala epidemija covida-19. "A kar sem se nameril, bom tudi
izpeljal, če ne zdaj, pa malo kasneje," je odločen.
Njegov prvi slikarski mentor je bil svetovno znani slikar Edo
Murtić, v Sloveniji pa ga je k slikanju spodbudil znani oblikovalec
in profesor na likovni akademiji Miljenko Licul. "Poljanska dolina
pa je bila prelomnica, tu sem našel mir za ustvarjanje," je priznal.
Kot samouk je razvil lasten barvit slikarski slog, ki izraža njegov
pogled na stvarnost, zaznamujeta pa ga izvirnost in čustvena
ekspresivnost. Najpogosteje upodablja obraze, predvsem znanih
glasbenikov, saj vedno ustvarja ob glasbi, pa tudi obraze povsem
običajnih ljudi. "Slikam obraze, kot jih vidim sam, zato pri meni
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Zvonko Kern na zadnji razstavi v Železnikih FOTO: OSEBNI ARHIV
izraz na obrazu nikoli ne bo sovražen, ampak vedno vesel,
zadovoljen." Kaj je v človeku, pa pove z barvami – s svetlimi slika
prijazne ljudi, če so barve temne, pa nekaj ni v redu, pomenljivo
namigne Kern.

Poljansko mreženje
Zanimiv je odnos med Alešem Ušeničnikom in sedemnajst let starejšim
Ivanom Tavčarjem.
Goran Šušnjar
Ušeničnik omenja, da mu je po zaključku
gimnazije Tavčar ponudil podporo za
študij na Dunaju, ampak se je sam raje
odločil za študij teologije v Rimu. Ko se
je po zaključenem doktoratu vrnil v Slovenijo, je prevzel uredniško mesto revije
Katoliški obzornik, naslednice Rimskega
katolika, ki ga je urejal Anton Mahnič.
Mahnič in Tavčar sta bila huda nasprotnika in med njima so letele težke besede:
Mahnič je velikopotezno raztrgal Tavčarjeve sentimentalne pripovedi in novele,
Tavčar se je v svojem satiričnem romanu
4.000 hudo ponorčeval iz Mahniča.
Čeprav je Ušeničnik na neki način prevzel
Mahničevo vlogo, med Ušeničnikom in
Tavčarjem ni prišlo do takega konflikta.
M. Naglič pred desetimi leti ugotavlja,
da sta poljanska rojaka sklenila dogovor
o nenapadanju: Tavčar se ni nikoli lotil
Ušeničnika, Ušeničnik je šele dvajset
let po Tavčarjevi smrti nekoliko kritično
obravnaval Tavčarja. To le delno drži.
Ko je Tavčar leta 1896 izdal v knjigi nekaj
povesti, ki jih je prej objavil v revijah, je
v letu 1897 izšel Ušeničnikov komentar
te knjige. Ušeničnik se je domiselno lotil
kritike: sam ne ugotavlja pomanjkljivosti
in kvarnega vpliva Tavčarjevih povesti,
ki odražajo njegovo liberalno stališče,
ampak povzema ugotovitve različnih
časopisov, ki so že prej objavili prikaz
iste knjige. Sam le na koncu povzame
zaključno stališče: "Žalostna filozofija!
A taka mora biti brez — krščanstva! Dr.
Tavčar v svojih spisih ne pozna životvornega krščanstva. To je sodba in obsodba
dr. Tavčarjevih spisov. Taki duhomorni
spisi niso za odraslo moško in žensko
mladino, kakor meni 'Slovanski Svet', ki
sodi samo po 'poetičnih prizorih'. Niso za
Slovence, kakor sodijo 'Novice', če tudi
so urejeni po Pleteršnikovem slovarju.
In nikakor ne moremo zahvaliti dr. Ivana
Tavčarja, da je izdal in založil sam svoje
spise, kakor misli 'Slovenski Narod', še
manj pa moremo poživljati slovensko
občinstvo, da odlikuje pisatelja z obilnim
naročevanjem njegovih zbranih povesti.
Dr. Tavčar je imel dovolj darov, da bi bil
napisal slovenskemu narodu lepih povesti, a ker ni hotel odpreti srca krščanstvu,
zato takih povesti ni napisal, in najbolje

zanj in najbolje za slovenski narod, če
povesti, kar jih je napisal, skoraj padejo —
v pozabo!"
Kritičen je Ušeničnik tudi v tekstu, ki ga
navaja tudi M. Naglič in v katerem Ušeničnik analizira slovenske liberalce:
"Dr. Tavčar je vse dni ohranil svojo elementarno naravo; bil je vehementen, robat, a
dobrega srca in nesebičen … dr. Ivan Tavčar ni bil tako odtujen krščanstvu. Verjetno
je, da ni nikdar docela izgubil vere. Celo v
svojih najhujših pamfletih '4000' in 'Izgubljeni Bog' je ohranil neko spoštovanje do
najsvetejšega … Njegov vpliv na slovensko
inteligenco in po 'Slovenskem Narodu' tudi
na ljudstvo je bil gotovo zelo poguben, z
njegovo osebo pa nas spravi njegova resna
priprava zadnjih let na smrt … S svojo
krščansko smrtjo je Tavčar svoje zmote
in krivice pred ljudstvom vsaj nekoliko popravil. Seveda, kar je bilo, je bilo; nesrečne
vplive na duše je težko popraviti."
V prispevku o "poljanskem mreženju" smo
se v manjši meri dotaknili znanih biografskih dejstev o predstavljeni šesterici –
Ivanu Franketu, Janezu in Juriju Šubicu,
Ivanu Tavčarju, Antonu Ažbetu in Alešu
Ušeničniku – in predvsem toliko, da smo
s tem oblikovali ozadje, na katerem so se
izrisali odnosi med njimi. Sicer vemo od
prej, da so se nekateri izmed njih skoraj
celo življenje borili za golo preživetje,
drugim je uspel veliki met, tretjim vsaj
urejeno življenje, kar je zagotovo vplivalo

Aleš Ušeničnik
na njihova stališča tudi glede svojih poljanskih rojakov. Poleg tega vse dogajanje
poteka v času, ko je dostop do informacij
bil precej omejen, bodisi na osebne stike
bodisi pisma ali časopisne članke. Zraven
se pokaže, da so s poljansko šesterico
povezane še druge osebe, bolj ali manj
vidna povezovalna koleščka, ki imajo svoje življenjske zgodbe, ki bi prav tako bile
vredne obravnave. Nekatere izmed njih
smo zagotovo zaradi nevednosti izpustili.
Izbrana šesterica torej ni živela v brezzračnem prostoru, niti eden mimo drugega, čeprav so jim življenja večinoma tekla
na različnih krajih. Hitro so prepoznali
tiste svoje, ki izstopajo, in so spremljali,
kaj počnejo, kaj ustvarjajo, kako odhajajo. Pomagali so si tudi, spoštovali dosežke drugih in jih tudi včasih upravičeno
kritizirali. Ali je ta pozornost izhajala
predvsem iz zavesti, da so vsi oni iz ene
in iste, iz Poljanske doline, ne vemo.
Lahko pa spremljamo in občudujemo to
relativno bogato množico stikov, mnenj
in dogodkov in upamo, da neka druga zasedba že ustvarja (ali bo ustvarila) nove
umetnine, nove življenjske zgodbe in ne
nazadnje nove poljanske mreže, o katerih
bomo še brali enkrat v prihodnosti.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov
in plesalcev – Jobstov sklad
S sredstvi v višini 2.000 evrov bo Občina Gorenja vas - Poljane sofinancirala izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev v naslednjih vsebinah:
–
–
–
		
–

sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v tujini,
sofinanciranje izposoje inštrumenta,
enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih,
mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih,
enkratne dotacije za nakup inštrumenta.

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije je objavljeno na
spletni strani www.obcina-gvp.si.
Kandidati prijavo oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, do 26. 10. 2021.
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V šoli in doma vse za dobro otrok
Na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so se pravočasno in temeljito pripravili na novo šolsko leto. Pouk je stekel
po načrtih, ki so prilagojeni pandemiji covida-19. Življenje na šoli naj bi potekalo v čim boljših razmerah, da bi
se učenci v svojih "mehurčkih" počutili varno in usvojili čim več znanja.
Nina Dolenc
Na centralni šoli ter podružničnih šolah
Lučine in Sovodenj so pripravili sprejem
za prvošolce in njihove starše. Sončno dopoldne jim je prvega septembra
omogočilo srečanje na igriščih pred šolo.
Poleg učiteljic sta jih pozdravila ravnatelj
Izidor Selak in župan Milan Čadež, ki je
vsem novim šolarjem podaril slovensko
zastavo. Prejeli so tudi rumene rutice.
Starejši šolarji so jim pripravili kulturni
program. Na Sovodnju je v prvi razred
vstopilo osem učencev, ki skupaj s
šestimi drugošolci tvorijo en kombinirani
oddelek. Na PŠ Lučine so sprejeli sedem
prvošolcev.
Učenci od 1. do 9. razreda so prejeli
šolsko publikacijo, v kateri lahko poiščejo
marsikatero informacijo za šolsko leto
2021/22. Dnevi dejavnosti so načrtovani kot v letih pred izbruhom epidemije:
plavalna in smučarska šola, bivanje v
Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti,
ekskurzije in ogledi kulturnih prireditev.
Šola je vključena v različne projekte,
učenci se bodo lahko vpisali v zanimive
interesne dejavnosti in se pripravljali
na tekmovanja. Pouk je v prvem tednu
potekal po modelu B (ko bo članek izšel,
bo mogoče že drugače). V šolo imajo
vstop starejši od 15 let, če izpolnjujejo
pogoj PCT. Pozornost je treba posvečati
umivanju, razkuževanju rok in prezračevanju. Obrazne maske so predpisane
za vse zaposlene in učence od 6. do 9.

Prvošolci na PŠ Sovodenj FOTO: EVA TRČEK
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Sprejem otrok v prvi razred pred šolo v Gorenji vasi FOTO: BOJANA MIHALIČ STRŽINAR
razreda, mlajši jih nosijo le v skupnih
prostorih. Dopoldne preživi vsak oddelek
v svoji učilnici, t. i. mehurčku. Za učence
tretje triade je uvedeno prostovoljno
samotestiranje. Posebno pozornost so
namenili organiziranju pouka in ustvarjanju skupin, v katerih se mešajo učenci
iz različnih oddelkov. Sledijo odlokom
in uredbam državnih institucij, ki se
pogosto spreminjajo in jih je včasih težko
izvajati v praksi.
Za zaključek še pozitivne stvari. Pri
glavnem vhodu v šolo so učenci svoje
potrebščine lahko pospravili v nove
lesene garderobne omarice. Stavba
matične šole v Gorenji vasi je 29. avgusta

praznovala 50. rojstni dan. Za počastitev
jubileja pripravljajo zbornik. Letos pa bi
lahko proslavili še več okroglih obletnic:
mineva 50 let od ustanovitve Šolskega
športnega društva Blegoš, ki se je pred
30 leti preimenovalo v Športno društvo
Blegoš; 28. avgusta bi bil Ivan Tavčar, po
katerem šola nosi ime, star 170 let; letos
slavimo tudi 30 let obstoja naše države.
V šoli upajo, da bo pouk celo leto potekal
v šoli, da bo čim manj karantenskih odločb za posameznike in oddelke, da bodo
čim bolj zdravi in kos zadanim nalogam.
Trudili se bodo delati vse za dobro otrok,
ki so vpisani v šolo, staršev, zaposlenih,
občine in širše skupnosti.

Sprejem prvošolcev na PŠ Lučine FOTO: TJAŠA KONČAN

Želimo si
šolanja v šoli
Kako drugače začeti prvi
prispevek šolskega leta
2021/2022 kot s prvošolkami in
prvošolci? Šolski prag v Poljanah
jih je prvič prestopilo 43, v
Javorjah pa deset.
Bernarda Pintar
Tako pred poljansko kot pred javorsko
šolo sta starše in otroke nagovorila
ravnateljica Metka Debeljak in župan
Milan Čadež, ki je učencem in njihovim
družinam tradicionalno podaril slovensko
zastavo. Potem so novopečeni šolarji v
spremstvu učiteljic pogumno in z velikimi
pričakovanji stopili skozi šolska vrata, v
učilnicah pa so jih čakala presenečenja
… In sledilo je zabavno dopoldne, ki so ga
otroci preživeli s svojimi učiteljicami.

Poljanski prvošolci
Gora nad Malenskim Vrhom. Drugošolci so se na Goro odpravili izpred šole,
ob kateri je še vedno gradbišče, saj se
pospešeno gradi in dokončuje prizidek
vrtca. Skupaj z njimi vsi z veseljem in

nestrpnostjo pričakujemo dan, ko bodo
tako učenci kot vrtčevski otroci dobili
nove prostore. Seveda pa upamo, da drugačnih omejitev, kot so ograje gradbišča,
v šoli letos ne bo.

Šola v naravi
Že pred prvim šolskim dnem so šolsko leto
s šolo v naravi začeli petošolci. Na Debelem
rtiču so se v prvi vrsti seveda izpopolnjevali
v plavanju, veliko so se ukvarjali s športom,
si ogledali tamkajšnji arboretum in njegovo
rastlinsko bogastvo, z barko so se odpeljali
na izlet v Piran in se preizkusili v veslanju.
Zadnji večer je bil namenjen zabavi, zadnji
dan pa so še preverili, kako uspešni so bili
pri usvajanju plavalnega znanja.
Gradbišče v šoli
Lepi septembrski dnevi so kot nalašč
za pohode po poljanskih hribih. Mlajšim
učencem prvi vzpon navadno predstavlja

Javorski prvošolci

Petošolci v Piranu
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Njihov zaščitni znak je
kislo zelje
Na Domačiji Lojz na Fužinah so zelje začeli kisati leta
2005. Če so ga takrat predelali pol tone, ga danes
naribajo in skisajo več deset ton.
Damjana Peternelj
"Idejo za kisanje zelja je v nekem pogovoru dal znanec, saj zelja
takrat ni prideloval nihče v dolini," povesta Igor in Irena Bogataj.
Na kmetiji so kmalu registrirali dopolnilno dejavnost ter zasadili
zelje na svojih njivah in najetih njivah v Kladju. Osnov kisanja
zelja in repe so se naučili pri Janezu Hribarju z Biotehniške
fakultete, ki je imel tečaj v Slogi v Kranju. Nekaj pravih prijemov
jih je naučil še starejši zeljar z Gorenjskega, ki jim je pokazal star
način postopka kisanja zelja. "Še zdaj ga kisamo tako, kot so ga
kisali nekoč v teh krajih," priznata. "Etnolog Janez Bogataj nam je
pomagal pri oblikovanju celostne podobe kmetije in dejavnosti, v
žirovski Etiketi so nam natisnili zgibanke – in to sta bila za nas v
začetku še dva pomembna koraka," se spominjata.
Ne le glavna jed, tudi zdravilo
"Že prvo leto nam je kislo zelje dobro uspelo, saj so ga stranke
zelo pohvalile. Takrat smo gostince vprašali, ali je kdo pripravljen odkupiti večje količine. In sta dva pristala, oba sta še
danes zvesta odjemalca." Zdaj zelje tudi odkupujejo, in sicer
sodelujejo z dvema pridelovalcema, ki ga zasadita zanje. Ribati
ga začno že v avgustu in septembru, prav v teh dneh imajo že
na voljo sveže kislo zelje. "Ješ ga lahko samega za zajtrk, s
kosom kruha, lahko je okusno kosilo ali pa malica, npr. v solati
s tunino. Prav v vsakem delu dneva ga človek lahko pripravi in
užije," povesta. Marsikdo ga pripravi v bolj modernih jedeh: musaki, zeljni piti, čeprav predvsem prisegata na tistega s krompirjem in klobaso, ki ga Irena kot jed na žlico pripravi skoraj
vsak teden. Kar nekaj receptov imajo objavljenih tudi na svoji
spletni strani, na kateri imajo vzpostavljeno spletno trgovino.
Priporočajo ga za ureditev prebave, pa tudi sicer ima veliko dobrih učinkov na telo. "Nekatere naše stranke, ki imajo različne
težave z zdravjem, dan začenjajo z zeljem. Prav tako posegajo
po zelnici. Prepričane so, da je to zdravilno. Sploh zdaj v teh
covidnih časih so to dobri vitamini," se namuzneta.
Prvotno dejavnost, kisanje zelja in zeljnih glav za sarme ter repe,
so dopolnili s predelavo zelenjave, in sicer z mleto zelenjavo v

Kislo zelje, kot ga naredijo pri Lojzu: Zelje
naribamo v večjo posodo na debelino od dva do
štiri milimetre, ga solimo (dodamo približno dva
odstotka soli), naložimo po plasteh, potlačimo
in obtežimo. Pustimo fermentirati tri tedne.
Najustreznejša temperatura je od 18 do 20 stopinj
Celzija. Zatem zelje očistimo in postavimo na
hladno. Iz kadi ga jemljemo sproti. Če nimamo
kadi, imajo na Domačiji Lojz na voljo posebne
vreče za kisanje, v katerih zelje ne razvije tako
intenzivnega vonja. Prav tako vam pri njih vaše
zelje naribajo, skisate pa ga sami doma.
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Irena in Igor Bogataj s paleto izdelkov iz zelenjave
FOTO: MATIJA TRČEK

soli in domačo sušeno zelenjavo kot dodatek jedem. Od začetka
so predelali, kar je ostalo na vrtu, zdaj pa odkupujejo tudi od
kmetov iz bližnje okolice. Ker jim je dobro uspeval paradižnik in
niso vedeli, kako ga porabiti, so začeli kuhati mezgo. "Recept je
domač, pripravljamo navadno mezgo pa tudi mezgo z dodatkom
suhe čebule, ki jo sušimo sami," pove Irena. Edini konzervans, ki
ga že od začetka uporabljajo za kisanje zelja in predelavo druge
zelenjave, je slovenska sečoveljska sol.
Od jeseni do pomladi največ dela
Prav zdaj imajo največ dela. Zanj poprimejo vsi, večinoma pa
Irena, ker je leta 2009 pustila službo in ostala doma. Pomagajo
vsi družinski člani: Dejan z Blažko, Andraž, Matej, ob večjih
akcijah, ko se ribata zelje in repa, lupi čebula, kuha mezga, pa
pride prav še kakšen par rok. Letos, povesta, je prva "runda"
kislega zelja že na voljo. Prav tako so enkrat že skuhali večjo
količino mezge. Zadovoljna sta, da povpraševanje po izdelkih
narašča. Prav tako po storitvah. Strankam zelje, ki ga kisajo
doma, naribajo, pri njih ga lahko tudi dokupijo. Zase sušijo zelenjavo, strankam pa nudijo tudi storitev sušenja sadja.
Če so sprva prodajali svoje izdelke le na domu in v trgovinah KGZ
Škofja Loka, so si stranke zdaj pridobili po vsej Poljanski dolini,
na Cerkljanskem, Idrijskem, Tolminskem, v Rovtah, Zaplani in
širšem ljubljanskem zaledju. Veliko sodelujejo tudi z gostilnami, planinskimi kočami in javnimi zavodi: šolami, vrtci, domovi
upokojencev. Vključeni ostajajo v blagovno znamko Babica in
dedek Razvojne agencije Sora, kjer spremljajo njihovo kakovost.
Tudi z nedavnega ocenjevanja Dobrote slovenskih kmetij so
prišli z zlatim priznanjem za sušeno mleto zelenjavo in bronastim za svežo zelenjavo v soli. "Idej za nove izdelke je veliko, a
kaj, ko težko izpeljemo vse, ker je jeseni toliko dela," priznata oba.
Odločena pa sta, da bodo še naprej čim bolj naravno pridelovali
in predelovali zelenjavo, brez dodatkov in konzervansov, saj
želijo slediti svojemu prvotnemu sloganu: Pridelamo, naribamo,
okisamo, ponudimo.

Zlatomašnik Jakob Kralj
Župljani Stare in Nove Oselice so se drugo nedeljo
v juliju zbrali k zahvalnemu bogoslužju ob Jakobu
Kralju in mu voščili za zlati duhovniški jubilej.
Anton Bogataj
Mešani pevski zbor obeh župnij in folklorna skupina sta jubilanta spremila pred oltar cerkve v Novi Oselici in se mu zahvalila za
skupaj preživeta leta, ki presegajo čas ene generacije. Obema
župnijama je bil duhovni voditelj 34 let – od 1975 do 2009. Preostala leta je bil kaplan v Župniji Podbočje in župnik v Besnici, po
upokojitvi pa duhovni pomočnik v Žireh. Zdaj je duhovni pomočnik v Župniji Trata – Gorenja vas. Postavil je lastno domovanje
na Podjelovem Brdu, "ker želim za vedno ostati med vami".
Zlatomašnikovo življenjsko in duhovno pot je s kleno besedo
opisal profesor dr. Anton Štrukelj. Tako visok jubilej je vreden
vsega spoštovanja in pozornosti, saj je njegovo poslanstvo služenje drugim. Kot rimski študent je jubilantu velikokrat priskočil
na pomoč ob cerkvenih praznikih. Ohranil je lepe spomine na
srečanja z ljudmi in prisotnim položil na srce, naj ohranijo vero
in varujejo ta lepi košček slovenske zemlje. Člani župnijskega
pastoralnega sveta so se v zahvalnih nagovorih spomnili na
začetke dela, na jubilantovo pastoralno delo z mladimi, njegove
skrbi za duhovni in materialni napredek obeh župnij. Kar
vložiš v cerkev, ostane v kraju. Opazno je bilo njegovo delo na
kulturnem področju, zlasti pri pevskem zboru in v uredniškem
odboru dveh monumentalnih monografij Moj kraj skozi čas,
ki ju je izdala Krajevna skupnost Sovodenj. Leta 2006 mu je
Občina Gorenja vas - Poljane podelila priznanje za dolgoletno
prizadevno vodenje župnij Nova in Stara Oselica. V obrazložitvi

Zatomašnik Jakob Kralj ob čebelnjaku, ki so mu ga podarili
župljani na Trati FOTO: JURE FERLAN
so zapisali, da "mu je vsako delo častno, samo da naredi dobro
delo in pomaga tistemu, ki je pomoči potreben". Mladim je bil
zgled humanosti. Devetdesetkrat je daroval kri. Pravi, da ga
občutek, če nekomu pomagaš ali celo rešiš življenje, navdaja z
zadovoljstvom.
Ustavil se je pri svojem novomašnem geslu: Ti si moj Gospod,
sreče zame ni brez Tebe. Spremljalo ga je vse življenje, bilo mu
je zvezda vodnica. Z nostalgijo se spominja leta 1971 in zdaj,
po pol stoletja služenja ljudem in Bogu, ugotavlja, da so se časi
močno spremenili. "Pred petdesetimi leti nas je bilo novomašnikov 62. Danes je vseh bogoslovcev v Sloveniji dvajset. Kaj
bo čez dvajset let, ko bomo stari nesposobni za pastoralno
delo? Vse vabim, da molimo za duhovne poklice, da vas bo čim
kasneje prizadela duhovna suša."
Po bogoslužnem slavju je jubilanta pričakala množica pod mogočnima lipama pred cerkvijo. Pridružili so se jim župan Milan
Čadež, poslanec državnega zbora Žan Mahnič ter duhovniki
Igor Jereb, Simon Fortuna in Gregor Luštrek. Prišli so tudi sorodniki, obe sestri in brat ter nečaki. Čestitkam so se pridružile
želje za jubilantovo dobro zdravje in prijateljsko srečevanje tudi
v prihodnje.

Iz dežele pod Stolom v raj pod Blegošem
Jure Ferlan
Z avgustom je vodenje župnije na Trati
v Gorenji vasi prevzel župnik Marjan
Lampret. Na teološki fakulteti je diplomiral leta 1989 pri profesorju Antonu
Stresu z delom Integralni humanizem. V
duhovnika je bil posvečen leta 1990. Po
novi maši je bil poslan za kaplana v Kočevje, kjer je po dveh letih sprejel službo
župnika.
Med letoma 2001 in 2011 je župnikoval v
Šmartnem pri Litiji. Od tam je odšel za župnika na Breznico na Gorenjskem, kjer je
tako kot v Šmartnem ostal deset let. Več
let je v oddaji Ozare na RTV Slovenija sodeloval z duhovnimi nagovori, ki jih je izdal
v knjigi z naslovom Bogdaj. Sicer je izdal
še več publikacij, ukvarjal pa se je tudi s
pastoralo Romov. Poje pri duhovniškem
oktetu Oremus. Kot je povedal, so mu iz

kočevskih let ostali močni vtisi družbenih
sprememb ob osamosvojitvi Slovenije,
ko so ljudje svobodneje zadihali in v
večjem številu izrazili svojo vero. Te kraje
so povojni oblastniki po odhodu Nemcev
naselili z ljudmi iz juga tedanje države.
Tako je imel v župniji kar 22 različnih
narodnosti in nekaj manj veroizpovedi, vse
do balkanske vojne pa so lepo sodelovali.
Meni, da je Kočevska, zaznamovana z vojnim in povojnim trpljenjem, izvor blagoslova za celo Slovenijo, kar se je poznalo
predvsem pri slovenski osamosvojitveni
vojni, ki na srečo ni terjala toliko žrtev kot
vojne v drugih državah nekdanje Jugoslavije. Mnogi so mu namreč povedali, da se
priporočajo mučencem, po vojni pobitim
na Kočevskem.
V Šmartnem se je srečal z močno tradicijo stare podeželske župnije, kjer so bili
ljudje ponosni na svoje izročilo. Poleg

več podružnih cerkva je skrbel tudi za
impozantno župnijsko cerkev z dvema
zvonikoma. Na Breznici se je srečal s
klenimi in neposrednimi Gorenjci. Tam je
zgradil tudi uporaben pastoralni dom. V
sedanji župniji ga navdušujeta čudovita
pokrajina, saj ima za privilegij že življenje
v Sloveniji na splošno, tu pa še posebno.
Veseli ga, da je že v prvem mesecu bivanja tu spoznal različne sodelavce, na katere se bo pri svojem delu lahko zanesel,
ter da se rodnost ohranja, saj je ugotovil,
da se v primerjavi s preteklimi leti, tudi če
pogleda dvajset let v preteklost, število
otrok pri verouku ne zmanjšuje, kar je v
Sloveniji redkost. Kot je še povedal, se
mu pri delu župnika zdi pomembno, da
povabi ljudi različnih stanov, ki se zavedajo svojega poslanstva, ki ga imajo kot
kristjani in člani Cerkve, k sodelovanju v
župniji za dobrobit vseh.
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Gorsko hitrostno dirko Lučine uspešno izpeljali
Po letu premora se je na 3950 metrov dolgi progi na cesti med Todražem in Lučinami, ki se s 420 metrov
dvigne na 620 metrov nadmorske višine, spet slišalo brnenje motorjev tekmovalnih vozil.
Jure Ferlan
Letos je zaradi protikoronskih omejitev osrednje dogajanje 19.
Gorske hitrostne dirke (GHD) Lučine z uradnim treningom in
samo dirko z udeležbo gledalcev potekalo samo v nedeljo, 8.
avgusta. Vreme je bilo organizatorjem naklonjeno, tako da so
tekmovalci nastopili v ugodnih pogojih, sončen dan pa je privabil številne gledalce.
Tudi letos so organizatorji zainteresiranim omogočili taksi
vožnje z dirkalnimi vozili. Izkupiček teh voženj bodo namenili za
dobrodelne namene v lokalnem okolju. Vsem obiskovalcem je
bilo omogočeno opravljanje hitrega testa na virus SARS-CoV-2
pred vstopom na prireditev, poskrbljeno pa je bilo tudi za avtobusni prevoz med prizorišči. V generalni razvrstitvi je slavil Vladimir Stankovič s svojim dirkalnikom Lola B 09 z najhitrejšim
časom 2:09,269. Med turnimi avtomobili pa se je na prvo mesto
uvrstil Milan Bubnič s svojim legendarnim vozilom Lancia Delta
HF Integrale, z najhitrejšim časom 2:19,756. Kljub omejitvam
in izzivom, ki jih je povzročila aktualna epidemija, so dirko
izvedli na visoki ravni, kar so, kot navajajo organizatorji, potrdili
tudi mnogi obiskovalci prireditve. Ker je bilo sicer večdnevno
dirkalno dogajanje združeno v en dan, je bilo možno videti kar
štiri vožnje, dva treninga in dva tekmovalna teka. Na letošnji
izvedbi dirke je prevladovala slovenska tekmovalna udeležba,
prisotne pa so bile tudi ekipe iz Avstrije, Hrvaške in Slovaške,
ki pa vidnejših rezultatov niso dosegle. Najvišje med tujimi tek-

Po enoletnem premoru so ljubitelji avtošporta spet prišli na
svoj račun.
movalci se je povzpel Diethard Sternad iz Avstrije (Alfa Romeo
156 STW). Kot je povedal predsednik organizacijskega odbora
dirke Primož Tavčar, so organizatorji kljub dejstvu, da letošnja
dirka ni bila organizirana v sklopu FIA, veseli velikega števila
prijavljenih voznikov ter predvoznikov in taksi voznikov. Po tem
sklepajo, da enoletna prekinitev vendarle ni ugasnila zanimanja
za GHD Lučine. V naslednjem letu pa vabijo na že dvajseto GHD
Lučine, za katero načrtujejo bogat spremljevalni program.

Bosonogi že drugič
na Blegoš
Damjana Peternelj

Bosonogi pohodniki, ki so se na povabilo oskrbnice koče Maje Ravnikar in
Jaka Šturma letos podali na Blegoš FOTO: ARHIV MAJE RAVNIKAR
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Prvo soboto v septembru so se na Črnem kalu na
pobudo oskrbnice koče na Blegošu Maje Ravnikar
in Jaka Šturma zbrali pohodniki, ki so imeli pred
seboj poseben izziv – celotno pot do vrha Blegoša
in še spust do koče prehoditi bosi.
Pohoda, ki je bil letos že drugi zapovrstjo, se jih
je udeležilo okoli devetdeset. "Udeležba je bila
še večja kot lani in to nas zelo veseli. Pohoda so
se udeležili tako izkušeni kot malo manj izkušeni
pohodniki, letos je naš najstarejši pohodnik štel
87 let, naša najmlajša pohodnica pa sedem let," je
pojasnila oskrbnica koče, ki je bosonoge po vzoru
Ratitovca želela pripeljati tudi na Blegoš. Vse udeležence so pri koči pogostili z enolončnico in zanje
pripravili srečelov z bogatimi nagradami, prejeli
so še spominsko majico. "Pohodniki so pohvalili
organizacijo celotnega dogodka, vsi so se s ponosom in nasmeškom na obrazu vračali v dolino," je
bila ob zaključku zadovoljna Maja Ravnikar.
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Rada je vodila in povezovala dogodke
Špela Koprivnikar je osnovno šolo obiskovala v Gorenji vasi, za srednjo šolo pa izbrala Gimnazijo Kranj.
Letnike je zaključevala z odliko in v programu mednarodne mature postala zlata maturantka.
Milka Burnik
Srednješolska leta so ji hitro minila.
Srečevala se je z novimi izzivi in odkrivala svoje sposobnosti, tudi v napornejših
obdobjih, ki so terjala veliko vztrajnosti.
Intenzivnemu učenju se je posvetila pred
testi in spraševanji. V zadnjih dveh letnikih so imeli pri naravoslovnih predmetih
tudi laboratorijske vaje, ki so dale veliko
znanja, čeprav jih je močno ovirala epidemija. Vedno ji je bila pri srcu angleščina,
ki je imela v učnem načrtu privlačne teme
in knjige za branje pri pouku. Pri biologiji
je uživala prav zaradi zanimivih laboratorijskih vaj. Sodelovala je na tekmovanjih
iz biologije, angleščine in statistike.
Ob šolskem delu se je vključevala v
organizacijo dogodkov, ki so jih na šoli
večinoma pripravljali dijaki pod mentor-

Špela Koprivnikar, zlata maturantka
FOTO: OSEBNI ARHIV

stvom profesorjev. Pridobila je uporabne
in praktične veščine. Najbolj se ji je v
spomin vtisnil Dan talentov in nastopi
skoraj tridesetih uspešnih posameznikov
z različnih področij. Potekal je v obliki intervjujev. Matura je, z izjemo ustnih izpitov, ki so jih opravljali od doma, potekala
v šoli. Na mednarodni maturi je zbrala 44
od 45 točk. Najtežji so bili zadnji dnevi,
ko je energije že primanjkovalo, včasih pa
so pisali tudi dva predmeta na dan. Poleg
osnovnih predmetov je maturo opravljala
še iz biologije, kemije in psihologije.
Jeseni začenja študij kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede.
Za ta program se je odločila, ker ji ustreza
delo z ljudmi in daje ustrezno podlago za
delo v kadrovski dejavnosti, podjetništvu
in organizacijah. Glede poklica še ni odločena in bo še naprej odkrivala samo sebe.

V Kopačnici spet veliko obiskovalcev
Jože Dolenec
Poletje se počasi preveša v jesen in h koncu gre kopalna
sezona v biseru naše občine, v toplicah Kopačnica. Kako je
bilo letos? Ali mu smemo reči biser? Že tretje leto skrbi za red
in čistočo skupina domačinov, prostovoljcev, ki nam ni vseeno,
kaj se dogaja s tem mirnim in za zdravje primernim kotičkom
v dolini Kopačnice. Lanskoletna obljuba lastnika, da se bo že
letošnjo pomlad gradilo moderno glamping naselje, je ostala v
zraku. Menda se bo to zgodilo letošnjo jesen, saj so vsa soglasja in dovoljenja že zbrana. Lepo bi bilo, saj je stanje, kakršno
je zdaj, le rešitev za silo, dolgoročno pa ni primerna. Tudi naš
župan se večkrat ob kolesarjenju oglasi in nas spodbuja ter
pohvali naše delo.
Kako je potekala letošnja sezona? Reči smemo, da kar uspešno, saj je to naravno danost zdravilne termalne vode uporabljalo veliko domačinov in tudi obiskovalcev od drugod, celo
tujcev. Ker je voda primerna za pitje, se nekateri odžejajo kar ob
bazenu, drugi jo dnevno nosijo domov. V začetku sezone nam
je v brunarici in garderobi najprej skrbi povzročila mišja mrzlica.
S primernimi sredstvi in skrbjo za čistočo smo težavo odpravili. Odstranili smo koše za smeti, v katerih so pogosto ostanki
hrane in drugi odpadki. Pohvaliti moramo obiskovalce, ki so
odpadke in embalažo odnašali domov. Proti sršenom in osam
smo uporabili primerna sredstva, da ni prišlo do težav. Strojno
čiščenje bazena ni bilo možno (premajhen pritisk vode), zato
je bilo treba tedensko prijeti za krtače, bazen izprazniti, očistiti
in čez noč napolniti. Tudi obiskovalci so radi pomagali. Druga
težava pa se je letos pojavila s hišnimi ljubljenčki. Ob vhodu

Že tretje leto za red in čistočo na bazenu v Kopačnici skrbi
skupina domačinov prostovoljcev.
je tabla, ki prepoveduje kopanje psov v bazenu, nekateri so to
spregledali in šele po našem opozorilu upoštevali to navodilo,
včasih tudi z nekaj slabe volje. Kako pa je s covidom-19? K sreči je okolica kopališča dovolj prostorna, da se obiskovalci niso
preveč zbliževali, pa tudi v bazenu so bili pozorni na to. Težava
pa so že vsa tri leta sanitarije.
Večina obiskovalcev bo sezono zaključila s prihodom hladnejših dni, nekateri vztrajajo do zime. Zahvalili bi se radi za pomoč
in upoštevanje navodil ter za prispevke, s katerimi kupimo
čistila in pripomočke. Tako vsaj za silo omogočimo kopanje in
uživanje v tem idiličnem in mirnem kotičku Kopačnice. Večina
ceni naša prizadevanja, nekaterim se pa zdi povsem samo po
sebi umevno, da je bazen kolikor toliko primeren za uporabo.
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Asfalt ne sodi v naravno okolje
V sklopu projektov izgradnje kolesarskih povezav po državi je predvidena tudi gradnja kolesarske poti
po Poljanski dolini. Povezava bo potekala po obstoječih poteh na desnem bregu Sore, ki so ponekod še
makadamske, predvidena pa je asfaltacija celotne trase.
Lidija Razložnik

KLEMENČIČ PETRA s.p. TAVERNA PETRA, POLJANSKA CESTA 104, GORENJA VAS

Aleš Šubic je občinski upravi že leta
2019 predstavil svoj pogled na morebitno asfaltacijo vseh makadamskih poti.
Po mnenju Šubica bi se ji morali zaradi
ohranjanja trenutnih izjemnih krajinskih
ambientov po poteh za Soro izogniti povsod tam, kjer to ni nujno potrebno zaradi
dostopa do naseljenih hiš. Pobuda je
bila obravnavana tudi na zboru krajanov
Predmosta in Hotovlje ter s približno
70-odstotno večino podprta.
Predvidena kolesarska povezava po
Poljanski dolini bo velika pridobitev tako
za domačine kot tudi turiste. "Če izgradnja
ne bo premišljena in bo vse odločanje
prepuščeno izključno brezosebnemu
kolesju državnih infrastrukturnih služb,
ne bo imela samo pozitivnih učinkov," je
prepričan Šubic. Kolesarska pot bi morala
po njegovem enostavno naravno slediti
nespremenjenim obstoječim potem, razen
kjer to iz objektivnih razlogov ni mogoče.
"Pot iz Hotovlje proti Visokemu je lepa
tudi zato, ker se umakneš iz polurbanega
okolja v še vedno skoraj povsem naraven
ambient, katerega prave vrednosti se
bomo zavedeli šele, ko ga bomo izgubili.
Podobno je s potjo iz Predmosta proti
Žabji vasi in naprej proti Dobravi. Asfalt
bo kot nenaraven element to idilo v veliki
meri izničil. Svoje bodo dodale še razne
cestne črte in znaki." Makadam je velika
prednost za sprehajalce, tekače in kolesarje ter privilegij, da so takšne poti (za
zdaj še) na razpolago. Asfalt pa obenem
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Makadamska pot med Visokim in Hotovljo FOTO: ALEŠ ŠUBIC
omogoča višje hitrosti kolesarjev. "Pešci
so na takšnih površinah moteči, še posebno otroci, otroci s kolesi pa so ponekod
celo nezaželeni. V Kranjski Gori tako uporaba kolesarske poti majhnim otrokom
ni dovoljena." Ob primerni organizaciji je
vzdrževanje makadamskih poti izvedljivo.
"Lep primer so makadamske poti v okolici
Cerkniškega jezera, enega okoljsko najbolj
ohranjenih in tudi najbolj perspektivnih
območij v Sloveniji, po katerih vsakodnevno uživajo številni kolesarji od vsepovsod."
Na občini odgovarjajo, da so vedno odprti
za različne poglede in predloge občanov
ter jih poskušajo kar najbolje uskladiti tudi
v primeru, ko si različne pobude občanov med seboj nasprotujejo. "Ta čas na
postavljena vprašanja nimamo odgovora,

saj se v naši občini v bližnji prihodnosti
ne obeta obsežnejše urejanje kolesarskih poti. Občina Gorenja vas - Poljane
namreč ni vključena v EU projekt izgradnje
kolesarskih poti na Gorenjskem, v katerega sta vključeni sosednji občini Škofja
Loka in Železniki," je pojasnila direktorica
občinske uprave Elizabeta Rakovec. Pri
projektu so namreč imele prednost občine, na območju katerih je mestno naselje.
Občina si prizadeva za vključitev v projekt
izgradnje daljinskih kolesarskih poti, ki jih
bo gradila Direkcija RS za infrastrukturo:
"V tem primeru investitor ne bo občina,
pač pa direkcija oziroma ministrstvo za
infrastrukturo. Ko bo direkcija začela z aktivnostmi v zvezi s pripravo projektne dokumentacije tudi za območje naše občine,
jo bomo z navedenimi pobudami občanov
seznanili." Do takrat bo občina poskušala
urediti lastništva in geodetske odmere
na obstoječih javnih poteh, po katerih že
zdaj potekajo razmeroma dobro urejene in
obiskane kolesarske poti, ki po stranskih
cestah vodijo vse od dvorca Visoko do Hotavelj. "Tu se trasa razcepi proti Žirem in
Kopačnici, do koder je občina že pripravila
projekt rekonstrukcije obstoječe lokalne
ceste, ki od Tesnarja do Kopačnice med
drugim predvideva ureditve za kolesarje.
Izvedba mora biti zaključena do začetka
gradnje 4. razvojne osi, saj bo v času
gradnje služila kot obvozna cesta proti
Cerknu, do koder se bo lahko nadaljevala
tudi navedena kolesarska povezava."
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Praznovali semanji dan in predstavili zbornik
Na semanji dan so se na Hotavljah, kot je navada iz preteklih let, na vabilo Turističnega društva Slajka
Hotavlje zbrali vaščani s prijatelji in sorodniki. Predstavili so tudi zbornik, ki je nastal lani ob petdesetletnici
društva.
Kot je povedal predsednik društva Peter
Pogačnik, jim je že drugo leto zapored
načrte glede organizacije prireditev
prekrižala epidemija. Za druženje so tako
poskrbeli vsaj na semanji dan, ki je letos
potekal 15. avgusta. "Glede na okoliščine
smo dogodek okrnili. Tradicionalni večer
slovenskih podoknic je bil že drugo leto
zaporedoma izpuščen. Smo pa zbrali
starejše posnetke naših dogodkov in se
dogovorili za predvajanje na Svislar TV
skozi ves konec tedna in ta gesta je bila
med vaščani lepo sprejeta," je bil zadovoljen Pogačnik.
"Nedeljsko praznovanje so izpeljali na zdaj
že tradicionalni način. Obiskovalce so
po sveti maši pred cerkvijo sv. Lovrenca
pričakali člani glasbene skupine Ravbarji
in jih z glasbo pospremili do prizorišča na
Šinkovcovem travniku, kjer se je praznovanje nadaljevalo ob klepetu, domači glasbi,
goveji 'župci' in potici," je povzel praznično
nedeljsko dopoldne. "Ljudje že zelo pogrešajo družabne dogodke na vaseh, saj se
jim to nedeljo ni prav nič mudilo domov,
četudi jih je na mizi že čakala pečenka
..." je dodal Pogačnik in poudaril še, da
so sicer v društvu želeli obeležiti 50-letnico društva, ki so jo praznovali že lani.
"Praznovanje smo prestavljali iz meseca v
mesec. Na koncu pa na žalost vse skupaj
zaradi razmer opustili."
Zbornik, ki je prav tako nastajal in bil
izdan lani, je predstavila vodja projekta
Alenka Pivk. Za pripravo tovrstne publikacije ob 50-letnici so se sicer odločili
po tem, ko so v letu 2018 pripravili
prispevek za zbornik Krajevne skupnosti
Gorenja vas. "Veliko vsebin in fotografij
ni bilo še nikjer objavljenih, predvsem pa
ne zbranih na enem mestu. Tako smo
se odločili, da vsebine dopolnimo in
pripravimo posebno spominsko izdajo ob 50-letnici društva." Ob bogatem
delovanju društva dela s pripravo vsebin
ni bilo malo. "Zato smo k sodelovanju
povabili skupaj 18 avtorjev ter številne
ustne pričevalce, ki so vsi domačini.
Uredniški odbor smo sestavljali vodja
projekta Alenka Pivk, Damjana Peternelj,
Bojanka Avguštin, Jurij Kumer, Minka M.
Likar in Silvo Pivk. Domačinki sta tudi
lektorica Polona Peternelj in oblikovalka
zbornika Jerneja Potočnik Koritnik," je

Na Hotavljah so se letos vaščani že tradicionalno družili ob semanjem dnevu na
Šinkovcovem travniku. FOTO: ARHIV DRUŠTVA
pojasnila Pivkova. V zborniku, ki nosi
pomenljiv naslov Jezo, žalost le na
stran, danes je na Hotavljah semanji
dan, so predstavljena zanimiva poglavja
iz zgodovine društva, ki je pomembno
zaznamovalo življenje Hotaveljcev in
prebivalcev okoliških vasi: o koči na Slajki, praznovanju jubilejev, obeleževanju
pusta, Smojkarskih igrah, prireditvah ob

semanjem dnevu, akciji Cvetje na vasi,
tradiciji igranja in iger, predstavljen je
najbolj znan Hotaveljčan Luka Pintar in
posebnosti arhitekturne dediščine, ki jih
ponujajo Hotavlje. Ker je nekaj izvodov
še na voljo, lahko zainteresirani kupijo
publikacijo v Gostilni Lipan in Gostilni
Blegoš na Hotavljah ter pri članih uredniškega odbora.

Ob jubileju obnovili kamnito mizo
Vrsto let je bilo dogajanje na Hotavljah
omejeno na prostor v gornjem delu
vasi, kjer so leta 1970 posadili lipo
prijateljstva in poleg nje še isto leto
postavili grobo obdelano marmornato mizo ter zabetonirali ploščad za
izvedbo kulturnih prireditev. Prostor
osrednjih vaških praznovanj se je v
zadnjih letih sicer večkrat selil, nazadnje obstal na Šinkovcovem travniku,
vendar so se vsaj del prvotnega ob
jubileju namenili v društvu obnoviti.
"V luči petdesetletnice smo se lotili
obnove kamnite mize in v dneh pred
FOTO: ROBERT PETERNELJ
semanjim dnem tudi uredili nov prostor zanjo ob znamenju na Hotavljah.
Miza je prav tako obeležila že petdesetletnico in je ob znamenju ostala še
edini pomnik starega vaškega jedra na zgornjih Hotavljah," je ob tem pojasnil
predsednik Peter Pogačnik (na fotografiji prvi z leve), ki se je s člani uredniškega odbora za pripravo zbornika ob tej priložnosti ob njej tudi fotografiral.
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Knjižnica –
pravljično ognjišče
Za nami je prijetno poletje in zdaj smo že zakorakali
v jesen. Knjižnica je spet odprta po običajnem urniku
med letom, ponovno je odprto tudi izposojevališče
Sovodenj.
Romana Hafnar
Poletje je bilo v knjižnici pestro. Ob upoštevanju higienskih
predpisov – maske, razkuževanje in medsebojna razdalja –
smo poslovali normalno. Otroškega bralnega izziva se je lotilo
kar nekaj otrok. Sedemindvajset otrok iz Krajevne knjižnice
Gorenja vas in petnajst otrok iz Krajevne knjižnice Poljane si
je prislužilo nagrado: kepico sladoleda. Pri tej akciji sta nam
velikodušno pomagala Kavarna Ajda iz Gorenje vasi in Gostilna
na Vidmu iz Poljan.
Za otroke in njihove starše smo izpeljali še dva dogodka. V
sodelovanju z zavodom KRES smo povabili otroke od tretjega
do devetega leta starosti k Pravljičnemu ognjišču. Obakrat nam
je bilo vreme naklonjeno in je poslušanje pravljice, druženje in
ustvarjanje potekalo na terasi Sokolskega doma, kar je dodalo
poseben čar srečanjem. Pod vodstvom Katke Žbogar in mentorice Mirjane Pavlović so otroci prisluhnili pravljici, zaplesali, peli
in urili rokodelske spretnosti. Prvič so prisluhnili pravljici Metulj
in ustvarjali zapestnice v tehniki prstnega kvačkanja. Drugo sre-

čanje je bilo prav tako igrivo in živahno ob poslušanju pravljice
Peresce in izdelovanju polstene žogice. Pravljično ognjišče
nas bo grelo tudi v jesen in čez vse leto. Zato že na tem mestu
vabimo otroke od tretjega do devetega leta starosti vsak četrti
ponedeljek v mesecu v Krajevno knjižnico Gorenja vas in v
petek, 8. oktobra, tudi v Krajevno knjižnico Poljane. Vabimo vas
tudi na ostale 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.
Tudi na odrasle bralce nismo pozabili. Vabimo vas na predstavitev knjige Vladimirja Ahlina - Premetovca Vnitev, ki bo v
četrtek, 30. septembra, ob 18. uri v mali dvorani Sokolskega
doma. Vabljeni, čaka vas zanimiv sogovornik.
Z vrtcem Zala smo se v tem šolskem letu dogovorili za novo
sodelovanje. Na mladinskem oddelku Krajevne knjižnice Gorenja vas bodo na ogled likovni izdelki otrok iz vrtca Zala. Prva
bo na ogled svoje izdelke postavila skupina Mehurčki (vzgojiteljica Branka Pavkovič) iz enote Dobrava.
V oktobru bomo pripravili novo razstavo rojakinje Saše
Prosen. Saša Prosen, po poklicu grafična oblikovalka in
profesorica likovne umetnosti, je v zadnjem času vedno bolj
prepoznavna lokalna ustvarjalka. Zadnjih nekaj let riše predvsem portrete, karikature, slika na platno v akril tehniki, riše
na steno, tekstil in druge predmete, ukvarja se tudi z grafičnim
oblikovanjem. Tokratni izbor karikatur zajema obraze in zgodbe iz domačega okolja.
Seveda upamo, da bo vse potekalo po načrtih. Se pa zavedamo epidemiološke situacije in vas zato prosimo, da za
natančnejši program sproti spremljate našo spletno stran in
Facebook.

Druženje ob pravljičnem ognjišču
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Praznovanje ob kopi na Starem vrhu
Turistično društvo (TD) Stari vrh letos praznuje petdeset let od prve etnološke prireditve na Starem
vrhu – Dneva oglarjev.
Hermina Jelovčan
Tudi letos se je na prvo avgustovsko nedeljo kljub slabšemu
vremenu na Grebljici zbralo lepo število predvsem članov društva, ki so skupaj z gosti slavnostno petdesetič prižgali kopo,
kar je glavni dogodek že vsa leta. Spremljevalnega programa
letos ni bilo, malo zaradi slabega vremena, predvsem pa zaradi
zdravstvenih omejitev, ki preprečujejo množična praznovanja.
Na prižig kope so člani društva povabili vse ustanovne člane,
ki so pred nekaj več kot pol stoletja sodelovali na prvem sestanku in ustanovitvi Turističnega društva Stari vrh. Odzvalo
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dom za gozdove in TZS, kjer oglarjenje v zadnjih leti spodbujajo in oživljajo tako imenovani gozdni turizem. Število oglarskih kop se vsako leto povečuje.
Ko je glavni kopar Tone Kokalj naznanil, da je žerjavica za
prižig kope pripravljena, so Jože Prah, Janez Medved – lastnik
kope velikanke, likovni umetnik Brane Žunič in Tomaž Ažbe,
predsednik TD Stari vrh, prižgali kopo na Grebljici. Sledilo je
druženje in sproščen klepet ob pogostitvi. Jože Prah je povabil
člane TD Stari vrh na vsakoletno srečanje koparjev, ki je bilo
sredi avgusta na Dolah pri Litiji, kjer so prižgali kopo velikanko,
v katero so zložili tristo kubičnih metrov drv. Člani TD Stari vrh
so se vabilu odzvali in jih na prireditvi ob prižigu te res izjemne
kope na Dolah tudi obiskali. V upanju, da se v letu 2022 srečajo
brez omejitev druženja in bo prireditev spet dobila svoj nekdanji obseg ter bo Grebljica v prvem avgustovskem koncu tedna
zopet zaživela, jim zaželimo vse najboljše za obletnico in jih
pozdravljamo s koparskim pozdravom: Naj se kadi!

VLEČNE KLJUKE

VLEČNE KLJUKE

Praznovanje Dneva oglarjev (od leve proti desni): v ospredju
Tomaž Ažbe, Jure Demšar, Mimi Urh, Veronika Ferlan, Alojzija
Dolenc, Pavle Dolenc in Berta Justin, v ozadju še Anton Tušek
in Janez Ažbe
se jih je osem. Tem članom so podelili spominsko fotografijo
iz prvega ustanovnega sestanka. Na vabilo so se odzvali tudi
oglarji iz oglarske dežele Dole pri Litiji in člani UO Društva
oglarjev Slovenije. Slavnostni govornik Jože Prah, svetovalec za razvoj turizma v gozdnem prostoru pri Turistični zvezi
Slovenije (TZS) in predsednik Društva oglarjev Slovenije, je v
govoru poudaril pomen ohranjanja oglarstva v slovenskem
prostoru. V Sloveniji deluje Društvo oglarjev Slovenije, ki ima
že več kot sto članov, društvo izjemno lepo sodeluje z Zavo-
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11
Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno

Senzorično ocenjevanje izdelkov
Vse, ki jih zanima, kakšne senzorične lastnosti imajo njihovi izdelki oziroma kako bi certificirani ocenjevalci ocenili njihov okus, videz, vonj, teksturo, zapečenost, strukturo
in podobno, lahko svoje izdelke predajo v ocenjevanje na
ljubljanski Biotehniški fakulteti in Biotehniškem centru
Naklo. Ocenjevanje pekovskih in sadnih izdelkov bo v
začetku oktobra, vsi zainteresirani pa se lahko najavijo na
Razvojni agenciji Sora: kristina.miklavcic@ra-sora.si ali
04/50 60 225.
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Pečati so (bili) nepogrešljivi
Arhiv Župnije Trata hrani med drugim tudi pečatnik, na katerem je napis
SIGILLUM PAROCHIAE ALTOSSLIZ.
Jure Ferlan
Prevod napisa iz latinščine se glasi:
znamenje župnije Stara Oselica. Kako se
je pečatnik znašel v tratarskem župnišču,
je uganka, najbrž ga je med svojimi predmeti prinesel tja nekdanji župnik Janez
Ferdin, ki je na Trato prišel iz Oselice.
Pečatnik so na podstrešju našli poljanski skavti in ga spravili na varno. Na
medeninastem pečatnem polju, obkroženem z navedenim latinskim napisom,
je vgravirana podoba človeka, ki krili z
rokami na vzpenjajočem se konju, ki se
plaši pred žarki z neba. Človek je na tem,
da pade s konja. Gre za shematizirano
upodobitev prizora spreobrnenja svetega
Pavla, ki mu je posvečena cerkev v Stari
Oselici. God spreobrnitve apostola Pavla
se praznuje 25. januarja in ga v Oselici

vsako leto tudi obeležijo s praznovanjem. Takšne pečatnike, kot je oseliški,
so uporabljali v prvi polovici in sredini
19. stoletja. Z njimi so vtiskali pečate v
predpisani rdeči pečatni vosek. Pečati
so bili pomemben element potrjevanja
verodostojnosti listin tako v državnih kot
cerkvenih uradih. Tudi župnijski urad Stara Oselica pri tem ni bil izjema. Z njimi so
zapečatili pisma, kar je zagotavljalo zaprtost pisma in varovanje njegove vsebine
pri prenosu do naslovnika. Preciznost
in kakovost izdelave pečatnika pričata
o visoki pisarniški kulturi v stari Avstriji.
Glede na njegovo starost je možno, da
ga je uporabljal tudi znameniti zdravilec,
imenovan tudi čudodelnik s Primskovega, Jurij Humar, ki je bil župni upravitelj
v Stari Oselici med letoma 1858 in 1862.
S proučevanjem pečatov se ukvarja

Napis na pečatniku priča o
germaniziranem starem imenu za Staro
Oselico – Altossliz.
posebna zgodovinska veda, imenovana
sfragistika, ki izhaja iz grške besede
sphragis (pečat). Prvi znani pečati so se
pojavili na območju Mezopotamije okrog
3500 pr. Kr. in so se v različnih oblikah
pojavljali vse do danes.

Pohod Med gorami
Hermina Jelovčan
Vsakoletna etnografska prireditev Dan oglarjev se že tradicionalno začne s pohodom Med gorami, ki pa je letos zaradi slabe
vremenske napovedi odpadel. Zato so ga člani Turističnega
društva (TD) Stari vrh prestavili na naslednjo, drugo avgustovsko nedeljo, ko se je na Grebljici pri že dogoreli in podrti kopi
zbralo nekaj več kot trideset pohodnikov.
Pohod je bil letos malce drugačen in prilagojen družinam in
mlajšim otrokom, ki so vsi brez težav opravili z zložno in zanimivo potjo skozi gozdove in na poti spoznavali tudi nekatera
bitja, ki živijo na Starem vrhu, a jih le redki lahko vidijo. Tako
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so na poti slišali pravljico o velikanu Vrharju, ki živi nekje na
Starem vrhu in čuva zaklad. Ko so se pohodniki po končani
krožni poti vrnili na izhodišče na Grebljico, so otroci na kartone
z ogljem, ki so ga nabrali na dogoreli kopi, narisali prizore iz
pravljice. Najboljši slikar je prejel nagrado Družinskega parka
Stari vrh. Med odrasle pohodnike pa je domači rokodelec Mirko
Štibelj razdelil nekaj pletenih košaric.
V TD Stari Vrh pa že vabijo na Jesenski pohod, ki bo 26. septembra po čisto novih poteh in se bo začel v Poljanah, ko se
bodo pohodniki najprej povzpeli na Gabrško goro in se nato
skozi Javorje, Dolenčice in Zakobiljek vrnili nazaj na izhodišče.
Zbor bo ob 9. uri v parku v Poljanah.
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Francetovi orgličarji igramo doma in v tujini
Skupina Francetovih orgličarjev je bila letos ponovno zelo aktivna, lani pa jim je kljub slabim epidemiološkim
razmeram uspelo izdati prvo zgoščenko z naslovom Tu smo mi doma.
Olga Oblak, vodja skupine
V času omejitev nastopov v živo zaradi epidemioloških razmer
so v februarju Francetovi orgličarji sodelovali na 22. Mednarodnem festivalu Ah te orglice, ki se je odvijala na kanalu YouTube in Facebook strani JSKD OI Trebnje. Drugi spletni nastop
je potekal na spletni strani KUD-a France Koblar iz Železnikov,
in sicer na prvomajski proslavi, ki ga je pripravilo omenjeno
društvo, katerega člani so tudi Francetovi orgličarji.
V drugi polovici leta, ko so se razmere glede možnosti nastopov v živo nekoliko sprostile, so sodelovali na več dogodkih v živo. Na povabilo PD za Selško dolino Železniki so na
Jakobovo nedeljo v juliju sodelovali v kulturnem programu
ob odprtju zimskega bivaka na Ratitovcu. Poleg Francetovih
orgličarjev sta nastopila tudi tenorist Janez Lotrič in Ansambel dveh dolin. Za skupino Francetovih orgličarjev je bil
to prvi nastop na taki nadmorski višini in dostopen le peš.
Najpomembnejši nastopi pa so se za Francetove orgličarje
zgodili v hrvaškem Zadru, in sicer so nastopili na dveh kulturnih mednarodnih prireditvah. Dogodki so potekali ob koncu
julija na trgu Petra Zoraniča. Zadnji petek v juliju je potekalo
6. tradicionalno srečanje glasbenikov in plesalcev tradicijske
kulture iz različnih predelov Hrvaške, BiH in Slovenije, dan
kasneje pa že 6. Cvitarijada, to je tradicionalno mednarodno
srečanje orgličarjev. Na večeru tradicijske kulture je bila
večina nastopajočih iz Hrvaške, na Cvitarijadi pa so prevladovale skupine in posamezniki iz Slovenije. Organizator obeh
srečanj je Združenje izvajalcev glasbe na tradicionalna glasbila Zvuci Zavičaja iz Zadra, ki se s predsednikom Draganom
Brzojo na čelu trudi za vzpostavitev čvrstejših prijateljskih
vezi med Slovenijo in Hrvaško. Kot posebne goste so letos
k sodelovanju povabili skupino iz Slovenije – Francetove
orgličarje. Pred nastopom na prvem večeru so se v slovenskih narodnih nošah sprehodili po ulicah Zadra in bili ujeti v
številne fotografske objektive. Na Večeru tradicije v mestu
Zadru so v slovenskih narodnih nošah predstavili ljudsko
glasbo, ki so jo zapeli ob spremljavi harmonike in orglic. Na
Cvitarijadi so Francetovi orgličarji nastopili tretjič. Zaigrali
so tri pesmi: I heave a dream od Abbe, Ružo crvena od Klape
Maslina in Ples metuljev Marjana Urbanije v priredbi Olge in
Jerneja Oblaka. Na zaključku so skupaj z vsemi nastopajočimi ob zvokih Olgine harmonike zapeli še Večeras je naša
fešta Tomislava Ivčića. Francetovi orgličarji so na obeh prireditvah odlično promovirali in zastopali Slovenijo. Vsem so se
vtisnili v spomin s celotno koreografijo, domačinom pa tako s
predstavitvijo slovenske tradicionalne ljudske kulture kot tudi
z izvedbo hrvaške skladbe Večeras je naša fešta ob koncu
obeh prireditev v hrvaškem in slovenskem jeziku
Naslednji nastop se je Francetovim orgličarjem zgodil prvi
petek v avgustu v Galeriji Muzeja Železniki, kjer so odprli
razstavo slikarja Berka z naslovom Čas cvetenja v popartu in
hiperrealizmu. Na povabilo Muzejskega društva so sodelovali v
kulturmem programu s pesmimi, povezanimi s cvetjem. Pesmi
interpretirajo s pomočjo igranja na orglice, petjem in pripovedovanjem besedila ob igranju na orglice. Berko je slišal pove-

Z nastopa v Zadru
zanost naših pesmi z vsebino svoje razstave in to vpletel v
predstavitev.
Francetovi orgličarji se v imenu vseh treh občin – Železniki,
Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka – iskreno zahvaljujejo
za povabilo vsem organizatorjem, saj to ne pomeni samo
velike promocije društva in sekcije Francetovi orgličarji, pač
pa promocijo obeh dolin – Poljanske in Selške – ter Škofje
Loke, od koder prihajajo člani skupine.
Lani pa so kljub epidemiološkim razmeram uspeli izdati
svojo prvo zgoščenko z naslovom Tu smo mi doma, kjer so
posnete pesmi, ki govorijo o prelepi Sloveniji in krajih, od
koder prihajajo člani skupine. V primeru ugodnih razmer za
prireditve znajo prirediti še koncert na to temo v jesenskem
času.

ZAHVALA
Ob smrti našega bratca in sina

Anžeta Gantarja
se iskreno in iz vsega srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem ter vsem ostalim
za izrečeno sožalje, čustveno tolažbo, darovane sveče,
cvetje in denarna sredstva za namen Pediatrične klinike v Ljubljani. Zahvala vsem zaposlenim na Pediatrični
kliniki Ljubljana, Centru za transfuzijo Ljubljana, ORL
kliniki in njegovi pediatrinji, ki so ga s svojo požrtvovalnostjo in znanjem zdravili, negovali, se z njim igrali
in učili. Srčna zahvala vsem, ki so bili pripravljeni, in
tistim, ki so darovali krvne celice. Zahvala učiteljicam,
učiteljem in sošolcem PŠ Sovodenj za prelep govor ter
zapeto pesem ob slovesu. Zahvala pevcem za spremljavo
in vse zapete pesmi. Iskrena zahvala g. župniku Marjanu Lampretu za opravljeno mašo zadušnico.
Sestrica, mami in ati
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September in oktober 2021
26. september ob 9. uri
,GUGPUMKRQJQF<DQTDQX2QNLCPCJXRCTMW2TKRQTQȸNLKXC
primerna pohodna obutev in palice, saj bo predvidoma trajal
ťWT1TICPK\KTC6WTKUVKȸPQFTWʂVXQ5VCTKXTJ
9HÏLQIRUPDFLM -DQH]ĢWXUP
25. september od 8. do 12. ure
2TGFUVCXKVGXRQPWFPKMCCMVKXPQUVKť2NG\CNPQFTWʂVXQ%GORKP8CDNLGPKPCRTGFUVCXKVGXRTGF+PHQVQȸMQX)QTGPLKXCUK
Organizira: Zavod Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRPZZZSROMDQVNDGROLQDFRP
29. september ob 9. uri
<GNGPKFCP2QNLCPUMGFQNKPG8CDNLGPKPCXUGDKPGQXMNLWȸWLQȸGOVWTK\OWMQNGUCTLGPLWGPGTIGVKMKKPMWNKPCTKMKX5QMQNUMK
FQOX)QTGPLQXCU1TICPK\KTC<CXQF2QNLCPUMCFQNKPC
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRP
1. oktober
Dnevi piva. Degustacija piv s predavanjem o pivovarstvu
in vinarstvu. Od 1. do 10. oktobra pa vabljeni na posebno
ponudbo piv v Kavarno Visoko. Organizira: Zavod Poljanska
dolina
9HÏLQIRUPDFLMGYRUHFYLVRNR#SROMDQVNDGROLQDFRP

2. oktober ob 10. uri
4GFPQOGUGȸPQXQFGPLGRQWVTFDK4WRPKMQXGNKPKLGPC)QNGOXTJW<CʟGNGPGUQȸGNPGUXGVKNMGVGTRTKOGTPCQDNGMCKP
obutev. Organizira: Zavod Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLM]DYRG#SROMDQVNDGROLQDFRP
2. oktober od 10. do 12. ure
1FRTVCʁWDKȸGXCJKʂC2TKFKVGKPUGURTGJQFKVGRQFGNCXPKEKȸTPKMWJKPLKKPUMWRPGORTQUVQTWMLGTLGPGMFCLʟKXGNC
rodbina Šubic. Organizira: Zavod Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRP
9. oktober od 8. do 12. ure
6TʟPKECMOGVKLUMKJK\FGNMQXKPRTKFGNMQX/QʟGPPCMWRFQOCȸKJRTKFGNMQXKPK\FGNMQX1TICPK\KTC4C\XQLPCCIGPEKLC5QTC
9HÏLQIRUPDFLMNULVWLQDPLNODYFLF#UDVRUDVL

V ponudbi:
- mačehe, rese, trajnice ...
- nagrobni aranžmaji,
- urejevanje grobov,
- pesek in zemlja za grobove,
- velika izbira lončnic, rezanega cvetja.
cvetlicarna.rozca@gmail.com

Naročila sprejemamo v
Cvetličarni Rožca Cerkno
ali po telefonu

M : 031 643 821.
Cvetličarna Rožca Cerkno

Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno
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9. oktober od 8. do 12. ure
2CXKNLQP/GFGPC\IQFDC2TGFUVCXKVGXʟKXNLGPLCȸGDGNKP
OQʟPQUVPCMWRCOGFGPKJK\FGNMQXUȸGDGNCTUVXQO/WT
KP+PINKȸRTGF+PHQVQȸMQX)QTGPLKXCUK1TICPK\KTC<CXQF
Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRP
9. oktober ob 10. uri
4GFPQOGUGȸPQXQFGPLGRQ&XQTEW8KUQMQ5RQ\PCLVGTQFDKPQ-CNCPKP+XCPC6CXȸCTLC%GPCXQFGPLCLG'74PCQUGDQ
Organizira: Zavod Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLM]DYRG#SROMDQVNDGROLQDFRPDOL
9. oktober od 10. do 12. ure
Predstavitev kmetije Jeran. Pridite in spoznajte predstavnike kmetije v Dvorcu Visoko. Organizira: Zavod Poljanska
dolina
9HÏLQIRUPDFLMGYRUHFYLVRNR#SROMDQVNDGROLQDFRPDOLQD

9. oktober od 10. do 12. ure
1FRTVCʁWDKȸGXCJKʂC2TKFKVGKPUGURTGJQFKVGRQFGNCXPKEK
ȸTPKMWJKPLKKPUMWRPGORTQUVQTWMLGTLGPGMFCLʟKXGNCTQFbina Šubic. Organizira: Zavod Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRP
16. oktober ob 10. uri
4GFPQOGUGȸPQXQFGPLGRQʁWDKȸGXKJKʂK5RQ\PCLVGTQFDKPQ
ʁWDKE%GPCXQFGPLCLG'74PCQUGDQ1TICPK\KTC<CXQF
Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLM]DYRG#SROMDQVNDGROLQDFRP
16. oktober od 9. do 12. ure
2TGFUVCXKVGXTQMQFGNM-NGMNLCTUMGICFTWʂVXC&GVGNLKEC2TKFKVGKPURQ\PCLVGTQMQFGNUMQFGLCXPQUVMNGMNLCPLCXʁWDKȸGXK
JKʂK1TICPK\KTC<CXQF2QNLCPUMCFQNKPC
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRP
Oktober
+PQXCVKXPQPCRQVRQFLGVPKʂVXC&GNCXPKEGLGPCOGPLGPC
XUGOMKUQʟGPCRQFLGVPKʂMKRQVKCNKRCPCPLQʂGNGUVQRCLQ
<CȸPGLQQMVQDTC<CWFGNGʟGPEGLGFGNCXPKECDTG\RNCȸPC
1TICPK\KTC4C\XQLPCCIGPEKLC5QTC
3ULMDYHLQYHÏLQIRUPDFLMLQIR#UDVRUDVL
Od septembra do novembra
1FRTVCMNGMNLCTUMCTC\UVCXCʞKTQXUMGʂRKEG-NGMNLCTUMQ
FTWʂVXQ%XGVMGLG\CXCURTKRTCXKNQTC\UVCXQʞKTQXUMGʂRKEG
v Dvorcu Visoko, ki popestri ogled muzejskih zbirk. Razstava bo odprta do konca novembra 2021. Organizira: Zavod
Poljanska dolina
9HÏLQIRUPDFLMLQIR#SROMDQVNDGROLQDFRP
5GRVGODGTKPQMVQDGT
4C\UVCXC2QVG\GDGUGF8CDNLGPKXʁWDKȸGXQJKʂKPCTC\UVCXQ
&TWʂVXCWRQMQLGPEGX%GTMPQMLGTUQNKMQXPKMKFQDKNKPCXFKJ
\CWUVXCTLCPLGXNKVGTCTPKJFGNKJ/QʟPQUVQINGFCRQXPCRTGLʂPLGOFQIQXQTW
9HÏLQIRUPDFLM]DYRG#SROMDQVNDGROLQDFRP
0RUHELWQHVSUHPHPEHSULRUJDQL]DFLMLGRJRGNRYSUHYHULWHSUL
RUJDQL]DWRUMLK

Zanimivosti I 29

Markacisti so se izobraževali na Ermanovcu
Konec junija letos so se tri markacistke in dvanajst markacistov iz različnih planinskih društev Slovenije
udeležili izobraževanja za kategorijo B v koči na Ermanovcu in na terenu.
Milka Burnik

Urejanje poti po grebenu na Bevkov vrh FOTO: BOJAN ŠIFRAR
Udeleženci in inštruktorji so bili zadovoljni z dostopom in prostorom za predavanja, prav tako tudi z nastanitvijo in prehrano
v planinski koči na Ermanovcu. Izobraževanje je krila Planinska zveza Slovenije, materialne stroške pa Planinsko društvo
Sovodenj.
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Za kategorijo B je tečaj na tem mestu potekal prvič, tako kot
pred časom obnovitveni in za kategorijo A. Komisija za planinske poti oziroma odbor za usposabljanje pri PZS je kot gostitelja tečaja izbral prijavljeno Planinsko društvo Sovodenj.
Prvi dan so bili na vrsti predvsem teorija, zakonodaja, varstvo
pri delu, znanja za postavitev smernih tabel in izdelavo mostičkov ter vodenje akcij markacistov. Drugi in tretji dan pa so
tečajniki pridobivali in obnavljali znanje na terenu. Na izbrano
lokacijo so dostavili les, ga ustrezno obdelali in vgradili na pohodno pot po grebenu, smer Sovodenj–Bevkov vrh. Teren ima
na določenih delih precejšen naklon, pogosto je spolzek in kot
tak lahko nevaren. Stopničasta nadelava in lesena opora zdaj
nudita lažjo hojo navzgor kot tudi varnejši korak navzdol. Druga
skupina pa je podobno akcijo izvedla na slovenski planinski
poti Bolnica Franja–Ermanovec, v Podlanišču, 'Vrh Ulce' proti
Jeramu. Kar na gozdni brežini za kočo so urili tudi plezalne
veščine oziroma spuščanje po strmem terenu.
Bojan Šifrar, ki je eden od trojice članov strokovnega odbora
za usposabljanje pri PZS, je pohvalil motiviranost tečajnikov
za učenje in urejanje poti pod strokovnim vodstvom mentorjev
Igorja Mlakarja iz PD Bovec in Zdravka Bodlaja iz PD Kamnik.

n

4220 Škofja Loka, Reteče 46, T: 21 513 251, GSM: 041 335 841
kljucavnicarstvo-marceta@gmail.com

I z d e l u j e m o i n m o n t i ra m o
ra z l i č n e ko v i n s ke
ko n s t r u kc i j e –
p o c i n k a n e, b a r v a n e t e r
n e r j ave če i z ve d b e.
ZAPOSLIMO OSEBO Z VOLJO DO DELA V PROIZVODNJI IN NA TERENU
TER AMBICIOZNO OSEBO ZA VODENJE PROIZVODNJE.
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Ob izgubi najdražjih
ali ureditvi groba se obrnite
na pogrebno službo

Za vas tudi v občini

Gorenja vas-Poljane
Dežurna številka za celo Gorenjsko

041 756 173

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

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 14.380 € z DDV, s pologom v višini 4.390 € 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. **Pet let jamstva
obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000
OMEJENA
litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100 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
Poraba
pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev
g/km.
Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega
11
(x10
0,00–1,04.
Vrednosti
porabe
in emisij
ustrezajo
standardu
Ogljikov
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(CO2) si
jepravico
najpomembnejši
plin, Nissan
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povišanim
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prizemnega
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ter dušikovih
oksidov.
Pridržujemo
do napak. Slika toplogredni
je simbolna. Renault
Slovenija,
d. o. o., Dunajska
22, 1511Emisije
Ljubljana.
10
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onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM
inpriporoča
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.
10
Dacia

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

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):
DACIA.SI
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
IME
Vaš TRGOVCA,
trgovec
naslov
trgovcav KRANJU AH REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj

renault.si

AVTOHIŠA REAL,Odprto
d. o. o.,
Remontdo
Kranj
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com.
odPE
ponedeljka
petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.

Ljubljanska c. 22,
tel.: 04
20 22,
15 Kranj,
223 04 2015 223
Ljubljanska
cesta

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

5 let podaljšanega jamstva**
15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov
LPG goriva s Petrol Klub kartico***

Oglasi I 31

ŽIGA JAMNIK PIANO
ŠOLA KLAVIRJA IN
ELEKTRICNIH
KLAVIATUR

ŽIGA JAMNIK S.P., VIRMAŠE 116, ŠKOFJA LOKA

ZA OTROKE IN ODRASLE
VPIS V ŠOLSKO LETO 2021 / 2022

LOKACIJA: Stara cesta 2
(bivši Tehnik), Škofja Loka.
Poglej uporabne vsebine na:
Žiga Jamnik Piano
Vec informacij na: 040 295 995

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
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NOVI OPEL TE MIKA

PONUDBA JE ZMAGOVITA
NEMŠKA ZASNOVA, MODERNA TEHNOLOGIJA.

MOKKA ŽE ZA

CROSSLAND ŽE ZA

Z OPEL FINANCIRANJEM

Z OPEL FINANCIRANJEM

16.590 €

CORSA ŽE ZA

14.450 €

11.890 €

Z OPEL FINANCIRANJEM

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM!

Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR!

Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 €
bonusa.

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

Navedena cena velja ob nakupu na Opel Financiranje za vozila: Corsa Edition z 1.2-litrskim bencinskim motorjem (55 kW/75 KM) s sistemom Start/Stop in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom ter
Crossland Edition z 1.2-litrskim bencinskim motorjem (61 kW/83 KM) s sistemom Start/Stop in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,0–6,2 l/100 km
izpusti CO2: 105–139 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih in oksidov (NOx): 0,0116–0,0536 g/km. Trdi delci: 0,0003–0,0010 g/km in število delcev 0,04–0,21*1011/km pri
dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Ob nakupu novega vozila Opel vam v posebni
ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena
nad 1.000 €. Avtotehna Vis d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila. Akcija Menjava staro za novo traja do 31. oktobra 2021 ob nakupu novega Opla iz zaloge, ki je registriran do
31.10.2021. Slike so simbolične.

