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Brenarda Buh

Brati ali ne brati, bi to sploh smela
biti dilema
A ti bereš knjige? Kdo pa danes sploh še bere? To je tako staromodno, predpotopno.
Naj vam povem: To niti pod razno ne drži. Branje je kul, je nekaj
čudovitega, krasnega, še več, brati je modro! Sem ljubiteljica narave, dobre kave, dobrega pogovora. Sem strastna sestavljavka t.
i. puzzel, ljubiteljica rož, sem vrtnarka. Vzamem si čas za vse, kar
me veseli, ne glede na letni čas. Predvsem pa si vedno vzamem
čas za dobro knjigo. Tega mi ne more odvzeti nihče. Vsakdo ima
polno obveznosti: poklicnih, družinskih, družabnih, prijateljskih …
Ker se tako odloči. Vsak ima svoje prioritete. Vsaka dejavnost je
posledica naše odločitve, tudi branje.
Zakaj ljudje branje tako radi postavijo na stran? Kava da, knjiga
ne. Žur da, knjiga ne. Mobitel da, knjiga ne. Kaj je narobe z današnjo družbo, da je tako? Kam bomo zapeljali svet, če bodo knjige
postale le še nujno šolsko zlo? Kaj se bo zgodilo z našo družbo,
če se otrok ne bo spodbujalo k branju?
Odnos do kulture, do branja se začne v krogu družine. Zatorej,
berite otrokom od zibelke naprej. Naj imajo stik s knjigo. Vpišite
otroka v splošno knjižnico. Razvijajte njegov odnos do branja in
ravnanja s knjigo. Pomembno je, da ste tudi sami vzor. Družinskemu krogu se z otrokovim vstopom v šolo pridruži šolsko okolje
z bralno značko ter domačimi branji. Namen bralne značke je
spodbujanje prostovoljnega branja v prostem času. Dovolite otrokom, naj samostojno izbirajo knjige, ne omejujte jih s seznami.
Prevetrite sezname za domača branja. Namen branja v šolskem
okolju naj bo usmerjen k spodbujanju samostojnega poseganja
po knjižnih naslovih, k vzgajanju bralca za celo življenje. Ravnatelji, zagotovite sredstva, da bodo v vaših knjižnicah nove knjige.
Branje je osnova vsega v življenju. Ne vzemite jim tega.
"Veš, kako je članarina v knjižnici draga!" slišimo večkrat komentirati posameznike. Pa je res? Veste, kako drage so knjige? In knjižnice jih ne dobimo zastonj. Je 14 evrov visoka cena za radost,
umirjenost, ki nas preplavi ob prebiranju knjig? Vsaka knjiga, ki
si jo izposodite, ima potencial, ki vas lahko obogati bolj kot kako
drugo premoženje. Knjiga postane pravi navdih za življenje, branje
pa mogočna sila, ki nas popelje onkraj znanega. Popelje nas iz
znanega zunanjega v neznan notranji svet z veliko ustvarjalnih
zmožnosti. Članstvo za otroke v knjižnici je brezplačno. Potemtakem sploh obstaja razlog, da otroka ne odpeljete med police,
polne pravljičnih bitij, kjer si lahko samostojno izbere pravo knjigo
zase? Branje bogati otrokov besedni zaklad in zmožnost izražanja
ter razvija domišljijo.
Knjižnice se v tem pokoronskem času spopadamo z velikim
izzivom. Preveč bralcev je v tem, s korono prepojenem dvoletnem
obdobju izgubilo stik z nami in mnogi se še vedno niso vrnili.
Zatorej, vrnimo spet vrvež med knjižne police, vzpostavimo spet
bralno vzdušje, kot je bilo pred korono. Naj bosta svetovni dan
knjige (23. april) in mednarodni dan knjig za otroke (2. april) le
dodatna spodbuda, da se srečamo med knjižnimi policami.

Po novem mostu
konec maja
Direkcija za infrastrukturo v Gorenji vasi končuje
gradnjo novega mostu čez Poljansko Soro.
Mateja Rant
Gradnja nadomestnega premostitvenega objekta čez Poljansko Soro v Gorenji vasi, ki ga izvaja na razpisu izbrano podjetje
Mapri, se bliža zaključku. Dela bodo po pogodbi vredna dobrih
devetsto tisoč evrov.
Stari most v Gorenji vasi je bil namreč že povsem dotrajan in
tehnično neustrezen, zato so ga lani porušili in na njegovem
mestu začeli graditi novega. Kot so pojasnili na direkciji, bodo
v sklopu omenjene naložbe izvedli tudi rekonstrukcijo ceste in
vodotoka na območju objekta, novi most bo širši od starega.

Kot so pojasnili na direkciji, bodo v sklopu
omenjene naložbe izvedli tudi rekonstrukcijo
ceste in vodotoka na območju objekta, novi
most bo širši od starega. Zasnovan je kot
armiranobetonski okvir razpetine štirideset
metrov.
"Zasnovan je kot armiranobetonski okvir razpetine štirideset
metrov. Zgornja konstrukcija je spremenljivega prereza, v liniji
srpastega loka. Konstrukcija je prednapeta. Krajne podpore so
masivne, globoko temeljene, vsaka na treh uvrtanih Benotto
pilotih premera 150 centimetrov." Zaradi del se promet čez
Poljansko Soro ta čas odvija po začasnem jeklenem mostu.
Po navedbah direkcije so doslej že izvedli globoko temeljenje,
zabetorinirana je tudi prekladna konstrukcija. "Izvaja se demontaža podpornega odra ter pripravljalna dela za izvedbo robnih
vencev in hodnikov na objektu." Zaključek del je predviden
konec maja.

Gradnja novega mostu v Gorenji vasi se bliža koncu. FOTO:
JURE FERLAN
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Protipoplavni ukrepi za mirnejši spanec krajanov
V Poljanah so minuli teden simbolično predali namenu pridobitve, s katerimi zagotavljajo večjo poplavno
varnost na območju Poljan.
Mateja Rant
S slavnostnim prerezom traku so v Poljanah simbolično zaznamovali zaključek
3,3 milijona evrov vrednega projekta, v
sklopu katerega so izvedli vrsto ureditev
za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan. "Prebivalci
bodo zdaj lahko mirneje spali, ko so
zavarovani pred visokimi vodami," je na
slovesnosti poudaril minister za okolje
in prostor Andrej Vizjak, ki je Občino
Gorenja vas - Poljane pohvalil kot primer
dobre prakse, kako je pristopila k urejanju
poplavne varnosti na tem območju.
Župan Milan Čadež je spomnil, da so se
tega lotili takoj po katastrofalnih poplavah oktobra 2014.
Tako so že do konca leta pripravili idejno
zasnovo protipoplavnih ureditev, nato pa
je sledilo petletno obdobje pridobivanja
potrebne dokumentacije in dovoljenj.
"Prav na sv. Martina leta 2018 se je
začela gradnja, in spomnim se, da nam
je minister že ob prejšnjem obisku v
Poljanah dejal, da smo naredili nemogoče. A zadane cilje vedno tudi izpeljemo,"
je poudaril Čadež, ki je ponosen, da so
njihov projekt na ministrstvu pred dvema
letoma prepoznali kot primer dobre
prakse. Po Vizjakovih besedah je bila
lokalna skupnost ključna pri pridobivanju
vseh dovoljenj in dokumentacije. "To
ni mačji kašelj za tako velike posege v

Nove pridobitve v Poljanah, ki zagotavljajo večjo poplavno varnost, si je minuli teden
ogledal tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. FOTO: GORAZD KAVČIČ
prostor. Tu je ogromno deležnikov in pripeljati projekt do dovoljenj je veliko lažje,
če se to dela iz lokalnega okolja kot iz
Ljubljane, saj ljudje bolj zaupajo lokalnim
skupnostim." Zato si prizadevajo takšne
sporazume z občinami sklepati tudi pri
drugih projektih in jih tako pospešiti.
Projekt je po besedah župana obsegal
ureditev sotočja Hotoveljščice in Poljanske Sore s kopališčem na vzhodnem
delu, premik struge Poljanske Sore na
sotočju, gradnjo novega mostu čez Soro
ter ureditev in poglobitev struge Ločivnice. Kot so pojasnili na ministrstvu za

okolje in prostor, so na ta način znižali
višinski nivo maksimalnih poplavnih vod
Poljanske Sore in pritokov ter izboljšali
hidravlične lastnosti na vplivnem območju Poljan in bližnjih naselij. Pogodbena
vrednost gradbenih del je znašala 2,9
milijona evrov, višja končna vrednost izvedenih del pa je po pojasnilu ministrstva
posledica dodatnih del, ki so se pokazala
med gradnjo in zaradi katerih je bilo treba
spremeniti tudi projektantske rešitve.
Projekt so financirali iz sredstev Sklada
za vode, Občina Gorenja vas - Poljane pa
je prispevala 850 tisoč evrov.

Lahko črpajo nepovratna sredstva
Po podpisu pogodbe med ministrstvom za okolje in prostor ter Občino Škofja Loka tudi naša občina lahko
začne črpati nepovratna sredstva za izgradnjo vodovodov Lučine in Vršajn–Brda.
Damjana Peternelj
Občina Škofja Loka in Občina Gorenja
vas - Poljane sta po uspešno zaključenem projektu Urejanje porečja Sore 1, v
sklopu katerega so pred leti gradili kanalizacijo in nove vodovode ter obnavljali
čistilno napravo Gorenja vas, sedaj vključeni v projekt Urejanje porečja Sore 2.
"Sodelovanje med obema občinama ureja
medobčinska pogodba, v kateri smo dorekli vse potrebno, nosilka predmetnega
Podblegaške novice št. 3 | april 2022

projekta je Občina Škofja Loka in zato je
tudi podpisnik," je pojasnil Bernard Strel
z občinske uprave in dodal, da operacija
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore zaradi
pogojev koriščenja nepovratnih sredstev
kohezijskega sklada in skupnih vodnih
virov, ki jih imata obe občini na Trebiji,
predstavlja "vstopno točko" za našo občino do omenjenih sredstev. V skupnem
projektu urejanja vodooskrbe je Občina
Gorenja vas - Poljane pridobila 1,5 milijona
evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo

vodovodnega sistema Lučine in vodovoda
Vršajn–Brda. Za izgradnjo sta bila v postopku javnih naročil izbrana dva izvajalca: Lavaco Ljubljana in SGP Zidgrad Idrija,
ki dela na terenu izvajata že od 25. maja
lani. S podpisano pogodbo pa lahko naša
občina začne črpati nepovratna sredstva,
ki jih je delno že založila. Porabiti jih mora
do 31. decembra 2023. "Do takrat morata biti projekta zaključena, poplačana,
predmetna sredstva pa porabljena," je še
pojasnil Strel.

Občinske novice I 5

Prva ginekološka ambulanta v Poljanski dolini
Konec marca, na materinski dan, so v Zdravstveni postaji v Gorenji vasi slovesno odprli novo ginekološko
ambulanto. Ginekologinja Eva Torkar je sicer začela delati že v začetku marca.
Mateja Rant
V Zdravstveni postaji Gorenja vas so konec marca slovesno
odprli ginekološko ambulanto, ki jo vodi specialistka ginekologije in porodničarstva Eva Torkar. V občini Gorenja vas - Poljane,
ki sodi med občine z najvišjo stopnjo rodnosti v Sloveniji, so
se sicer za ginekološko ambulanto zavzemali že dlje časa. Eva
Torkar bo delo ginekologinje v ambulanti v Gorenji vasi opravljala ob ponedeljkih in petkih, preostale dni pa bo delala na
sekundarnem nivoju v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo
Kranj.
Župan Milan Čadež je ob odprtju ginekološke ambulante poudaril, da zdaj v zdravstveni postaji v Gorenji vasi pokrivajo celoten
spekter storitev na primarni ravni. "Vendar pa so zahteve vsako
leto večje, prav tako tudi nabor storitev, zato bomo nadaljevali
prizadevanja, da bo zdravstvena oskrba za občane čim boljša,
je pojasnil in dodal, da se na razpisu ministrstva za zdravje

Ob ponedeljkih bo ambulanta delovala izmenično
dopoldan in popoldan, ob petkih pa vedno
dopoldan, in sicer v dopoldanskem terminu od
6.30 do 13.30, v popoldanskem pa od 11.30 do
18.30.
potegujejo za sredstva za obnovo dveh splošnih ambulant v
prostorih nekdanje lekarne. "Naša želja je primarno zdravstvo,
v katerega sodijo tudi ginekološke storitve, čim bolj približati
lokalnemu prebivalstvu," pa je ob tem poudaril direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka in strokovni vodja Osnovnega
zdravstva Gorenjske Aleksander Stepanović. Pohvalil se je, da
na področju ginekologije v Sloveniji uspešno izvajajo program
Zora in imajo eno najnižjih stopenj pojavnosti raka na mater-

Obnova bo končana do
konca poletja
Direkcija za infrastrukturo ta čas obnavlja regionalno cesto od
Škofje Loke proti Gorenji vasi v dolžini pet kilometrov. Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijona evrov, dela, ki
potekajo na več odsekih hkrati, pa bodo predvidoma končali
do konca avgusta, so pojasnili na direkciji. Pripravljena je tudi
dokumentacija za ureditev ceste v Poljanah od podjetja Polycom do krožnega križišča in podpisan sporazum o sofinanciranju z Občino Gorenja vas - Poljane. Ocenjena vrednost naložbe
je okrog 640 tisoč evrov, objava javnega naročila za gradnjo
pa je predvidena še letos, so pojasnili na direkciji in dodali, da
bodo v sklopu projekta uredili cesto s pločniki na eni strani
in pas za zavijanje levo. Uredili bodo tudi cestno razsvetljavo
ter zgradili nov priključek na regionalno cesto in navezavo na
lokalno cesto.

Odprtje nove ginekološke ambulante v Gorenji vasi FOTO: TINA
DOKL

ničnem vratu, prav tako pa so izredno uspešni pri vodenju in
spremljanju nosečnic.
Ob ponedeljkih bo ambulanta delovala izmenično dopoldan in
popoldan, ob petkih pa vedno dopoldan, in sicer v dopoldanskem terminu od 6.30 do 13.30, v popoldanskem pa od 11.30
do 18.30. Kot je razložila Eva Torkar, je zanimanje za vpis veliko.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi
JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV
NA PODROČJIH LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI,
KI JIH BO V LETU 2022 SOFINANCIRALA
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala
Občina Gorenja vas - Poljane.
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno
področje, folklora, plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno,
etnološko-zgodovinsko področje, ročna dela iz ljudskega izročila,
fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta
objavljena na spletni strani www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi
in objave.
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. maja 2022.
Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski
doma Gorenja vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 15. maja 2022
oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo na pošto kot priporočeno
pošiljko.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini
Gorenja vas - Poljane, pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali
e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17,
21/18 – ZNOrg in 82/20), 9. člena Odloka o sofinanciranju Letnega
programa športa v pbčini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS št.
152/2020) in določb Letnega programa športa v občini Gorenja vas
- Poljane za leto 2022 (sprejet na 8. korespondenčni seji, dne 14. 4.
2022) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

žen/usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in
stroškov izvedbe programov
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o
udeležencih programov
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

JAVNI RAZPIS

4. Merila za vrednotenje področij športa:
Na JR prispele vloge bodo vrednotene v skladu z Odlokom (pogoji in
merili za izbiro in sofinanciranje LPŠ v občini Gorenja vas – Poljane).
Izvleček pogojev in meril za programe in področja iz 2. točke tega razpisa je sestavni del razpisne dokumentacije.

1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju JR):
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

5. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 67.000,00 EUR. Proračunska
sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2022 in LPŠ v občini za leto 2022.

ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2022

2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2022 z
JR sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih VIZ (ŠV-VIZ):
- šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih
- dodatna športna ponudba v osnovnih šolah
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 6 in od 7 do
19 let (ŠV-PRO)
– celoletni pripravljalni programi za otroke: U7 do U12 (ŠV-PRI)
• Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport (ŠV-USM):
– celoletni športni programi otrok in mladine: U13, U15, U17 in U19,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR),
perspektivnega (PR) razreda.
• Kakovostni šport (KŠ):
– celoletni tekmovalni programi odraslih
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda
• Športna rekreacija (RE):
– celoletni športnorekreativni programi za odrasle
• Šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za starejše
ŠPORTNI OBJEKTI:
•	Športni objekti: subvencioniranje uporabe in sofinanciranje najema in
obratovanja
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• Delovanje športnih društev
ŠPORTNE PRIREDITVE:
• Prednostne občinske športne prireditve:
Vzpon z gorskimi kolesi na Blegoš, Regijsko VSL tekmovanje najmlajših, Kolesarska dirka Poljane-Stari Vrh, Ržkov memorial, Kolesarska
dirka Javorč, Hotaveljska grča, Pohod na Blegoš, Pohod na Bevkov
Vrh, KBK trail: gorski tek na Blegoš, Kolesarska dirka na Pasjo Ravan,
Švicbol, Pokal Poljanskih puklov
• Druge lokalne športne prireditve (največ 8)
3. Upravičeni izvajalci LPŠ:
Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 5. členu Odloka o sofinanciranju
LPŠ v občini Gorenja vas - Poljane, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:
• imajo sedež v občini
• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je izvajanje športnih programov (93.120: dejavnost športnih
klubov; 93.190: druge športne dejavnosti),
• izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se
pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR
• imajo najmanj 25 članov s plačano članarino, od tega pa ima najmanj
dve tretjini (2/3) članov stalno prebivališče v občini (velja za športna
društva)
• imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobraPodblegaške novice št. 3 | april 2022

6. Rok za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2022.
7. Razpisni rok:
Rok za prijavo je do vključno 11. 5. 2022.
8. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje o izidu JR:
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma jih ne bodo oddali upravičeni izvajalci LPŠ, ne bodo obravnavane in bodo na zahtevo vrnjene
pošiljatelju ter s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija za izvedbo JR dne
12. 5. 2022 in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog in/ali vlog s
pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku osem (8) dni dopolnijo.
Če vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena!
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev,
določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno področje športa.
Predlagatelji bodo z odločbo občinske uprave o izidu razpisa obveščeni
v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi o izboru. Z izbranimi izvajalci
bo župan občine podpisal pogodbe o sofinanciranju LPŠ za leto 2022.
9. Način dostave vlog:
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2022 mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča
in zahtevana dokazila.
Vlogo je treba v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas - Poljane.
Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:
• polni naslov pošiljatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2022 – NE ODPIRAJ!«
• naslov prejemnika: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87,
4224 Gorenja vas - Poljane
Šteje se, da je vloga (podpisana in žigosana obrazca »SPLOŠNO« in
»IZJAVA«) prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno oddana v tajništvu občine zadnji dan roka za oddajo do 12. ure.
E-vloga (celotna dokumentacija »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi prilogami) je prispela pravočasno, če je poslana zadnji dan roka za
oddajo na e-naslov naročnika (anja.hren@obcina-gvp.si), do 24. ure.
10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas - Poljane.
Kontaktna oseba: Anja Hren, tel. (04) 518-31-04, e-pošta: anja.hren@
obcina-gvp.si.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine v
času uradnih ur. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine: www.obcina-gvp.si.
Številka: 671-03/2022-03
Datum: 22. 4. 2022

Milan Janez Čadež,
župan
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Izobraževanje
lokalnih
turističnih
vodnikov
Razvojna agencija Sora – Turizem
Škofja Loka je marca organizirala
izobraževanje za lokalne turistične
vodnike za škofjeloško območje.
Jure Ferlan
Udeleženci so spoznali vrste, načine in
tehnike vodenja, zgodovino, etnologijo,
naravno in kulturno dediščino ter druge
strokovne predmete. Naučili so se tudi
nastopanja v javnosti in spoznali destinacijo Škofjeloško s turističnega vidika.
Za dosedanje vodnike je bila udeležba
obvezna za obnovitev licence. Izobraževanje v obsegu 40 ur je bilo sestavljeno iz
teoretičnega in praktičnega dela, na kon-

Udeleženci izobraževanja pred utrdbo na Golem vrhu
cu pa je sledil zaključni izpit. Del praktičnih predstavitev vodenj so izvedli tudi na
Visokem, v Šubičevi hiši in v utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu. Predavanja je
izvajal dolgoletni turistični vodnik Iztok
Bončina. Kot je povedala vodja Turizma

Škofja Loka Andreja Križnar, je vseh 41
udeležencev izobraževanja, od katerih jih
je bilo nekaj tudi iz gorenjevaške občine,
izpit uspešno opravilo. S tem so prejeli
licenco za izvajanje turističnih vodenj po
celotnem škofjeloškem območju.

Brezplačna e-oskrba na domu
Starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom je odslej brezplačno na voljo storitev e-oskrba, ki omogoča
samostojnejše, varnejše in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z
asistenčnim centrom oziroma zdravstvenim osebjem ter organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo.
Mateja Rant
Ministrstvo za zdravje je na podlagi javnega razpisa za e-oskrbo na domu, ki ga je pripravilo ob podpori službe vlade za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za izvajalca omenjene
storitve izbralo Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem
Zvezo društev upokojencev Slovenije. Za projekt so pridobili
sredstva Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU, zato
bo uporaba storitve e-oskrba za pet tisoč upravičencev do 30.
septembra prihodnje leto brezplačna.
Do brezplačne storitve e-oskrba so upravičeni starejši od 65 let,
ki večinoma živijo sami, in tudi mlajši, če potrebujejo pomoč
zaradi zdravstvenih razlogov. Uporabniki bodo z naročilom storitve brezplačno prejeli: varovalni telefon, zapestnico z gumbom
in mobilni detektor gibanja na obesku za klic na pomoč, SIM-kartico z mobilnim paketom, ki omogoča neomejene dohodne
in odhodne klice ter prenos podatkov za potrebe izvajanja
storitve e-oskrba, storitve asistenčnega centra 24 ur na dan vse
dni v letu ter tehnično pomoč, vzdrževanje in servis. "Uporabnik
e-oskrbe lahko asistenčni center na pomoč pokliče s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je nameščen
v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na
zapestnici, ki jo ima vedno pri sebi," so pojasnili na Telekomu
in dodali, da poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni

Komplet, ki ga prejmejo uporabniki brezplačne e-oskrbe FOTO:
ARHIV TELEKOMA SLOVENIJE

detektor gibanja na obesku, ki ima prav tako poseben gumb za
proženje klica na pomoč, obenem pa detektor tudi samodejno
zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center.
Za naročilo brezplačne storitve e-oskrba zainteresirani lahko
pokličejo na brezplačno številko 080 12 13 ali pošljejo sporočilo na elektronski naslov: eoskrba@telekom.si.
Podblegaške novice št. 3 | april 2022
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Nastaja medicinsko-turistični center
V sklopu prenove kompleksa Dvorca Visoko, ki se je začela pred desetimi leti, zdaj s pomočjo sredstev
ministrstva za kulturo obnavljajo še nekdanje gospodarsko poslopje. Dela, ki potekajo ta čas, pa tudi že
izvedena dela so minuli teden predstavili tudi ministru za kulturo Vasku Simonitiju.
Mateja Rant
Zgodbo oživljanja posestva na Visokem so po besedah župana
Milana Čadeža začeli pisati pred desetimi leti, ko so najprej
uredili vhodno vežo in sobo ob njej, v povezavi z lokalnim gostincem pa omogočili tudi gostinsko ponudbo na vrtu. Pritličje
je zdaj že v celoti urejeno, na vrsto pa je prišlo tudi sosednje poslopje, v katerem naj bi po obnovi v sodelovanju s kardiologinjo
Metko Zorc iz centra Medicor zaživel rehabilitacijski center za
bolnike, ki so bili operirani na srcu ali ožilju. Minister Simoniti je
bil nad prenovo navdušen, prepričan je, da verjetno upravičuje
vse vložke ministrstva.
Župana veseli, da so v času sedanjega ministra na ministrstvu začeli več pozornosti namenjati kulturnim objektom tudi
na podeželju, zato so bili tudi njihovi projekti deležni izdatnih
sredstev na razpisih ministrstva. Tako so bili uspešni tudi pri
pridobivanju sredstev za gospodarsko poslopje na Visokem, ki
ga obnavljajo ta čas. Za obnovo so prejeli dvesto tisoč evrov,
še približno toliko sredstev bodo primaknili tudi sami. Obokani prostor nekdanjega hleva bodo preuredili v večnamenski
prostor, ki bo v prvi vrsti namenjen pogostitvam na porokah, ki
na Visokem potekajo že od leta 2013. Dela na gospodarskem
poslopju, ki so se začela februarja, bodo predvidoma končali do
zaključka poletja. S kardiologinjo Metko Zorc pa se pripravljajo
na podpis pisma o nameri za ureditev rehabilitacijskega centra.
"O tem se pogovarjamo že osem let – Metka Zorc je namreč
povezana z visoško domačijo, saj je sorodnica Ivana Tavčarja. Leta 2016 je tako poskrbela tudi za prenovo Tavčarjeve
grobnice na Visokem in tamkajšnje kapelice." Njihova skupna
želja je, pravi župan, da se preventivna dejavnost vrne tja, kjer
se je začela – Tavčarjev sin je bil namreč zdravnik in začetnik
interne medicine. Poleg ambulant nameravajo v podstrešnem
delu gospodarskega poslopja urediti tudi sobe, v katerih bi bilo
skupaj petdeset ležišč, ki bi bila namenjena tako uporabnikom
medicinskega oziroma rehabilitacijskega centra kot turistom.

Minister Vasko Simoniti je bil navdušen nad prenovo Dvorca
Visoko. FOTO: GORAZD KAVČIČ
Občina za ureditev tega dela objekta računa na 1,5 milijona
evrov nepovratnih sredstev, ki se obetajo v okviru načrta za
okrevanje in odpornost. Po besedah ministra Simonitija jim ni
težko odobriti sredstev za projekte, ki prinašajo viden napredek
in pozitivne učinke ne samo na ravni občine, ampak tudi širše,
kot je to tudi v primeru dvorca na Visokem. Verjame, da se bo
na Visokem v prihodnosti oblikoval še bolje obiskan kulturni,
turistični in zdravstveni kompleks. Zato upa, da bodo tisti, ki
sprejemajo odločitve, prepoznali ta koncept kot projekt, ki je
vreden pozornosti in nepovratnih sredstev, je poudaril.
Ureditev kompleksa dvorca bodo zaokrožili z novim pokritim
lesenim mostom čez Poljansko Soro, za kar so na občini že
pripravili vso potrebno dokumentacijo. Tako bi osebnim in
dostavnim vozilom ter pešcem omogočili neposredni dostop do
visoškega posestva.

Pravice beguncev iz Ukrajine
Veliko pribežnikov iz Ukrajine si je v zadnjem mesecu namestitev poiskalo tudi pri zasebnikih.
Barbara Bogataj
Če so se prebežniki nastanili tudi pri občanih naše občine, tako
osebe iz Ukrajine kot tudi osebe, ki jim nudijo pomoč, obveščamo,
da osebe iz Ukrajine lahko zaprosijo za začasno zaščito na način,
da podajo vlogo na najbližji policijski postaji ali upravni enoti.
Osebe z začasno zaščito imajo za čas trajanja začasne zaščite
pravico do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji, nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih, zdravstvenega varstva,
dela, izobraževanja, žepnine, združevanja družine, brezplačne
pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih, pomoči
Podblegaške novice št. 3 | april 2022

pri uveljavljanju pravic. Osebe z začasno zaščito, ki bivajo na
zasebnih naslovih, so upravičene tudi do denarnega nadomestila za stroške nastanitve in do denarne pomoči.
Podrobnejše informacije lahko pridobite na spletni strani Urada
za oskrbo in integracijo migrantov ali s sporočilom na info.
ukrajina@gov.si. Informacije glede postopka pridobitve začasne
zaščite ter o tem, kako lahko posamezniki ali organizacije nudijo
finančno ali materialno pomoč ali ponudijo nastanitvene kapacitete osebam iz Ukrajine, nudi tudi Klicni center za informacije o
pomoči osebam iz Ukrajine na brezplačni telefonski številki 080
41 42 vsak delovnik od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.
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Novi most na Fužinah do sredine junija
Dela na državni cesti Trebija–Sovodenj se izvajajo s skoraj enomesečno zamudo. V marcu je bil porušen
most čez Hobovščico, novi mora biti zgrajen v stodvajsetih dneh.
Lidija Razložnik
Kot so pojasnili na občini, so pri koncu dela na prvem, 500-metrskem odseku pri Hobovšah, ki je že asfaltiran z grobim
asfaltom. Intenzivno se dela odvijajo na drugem, prav tako 500
metrov dolgem odseku, kjer so zgrajeni podporni zidovi. Izvajajo se cevni prepusti, zaščite brežin ter nasip ceste za asfaltiranje. Začela so se tudi dela na zadnjem 500-metrskem odseku,
na t. i. Fužinskem klancu.
"Marca je bil porušen stari Fužinski most čez Hobovščico.
Zgrajeni so bili novi betonski podporniki za zid. Na tem
delu se gradijo podporni in oporni zidovi, začela se bo tudi
ureditev brežin. Deloma je v cesto že položena nova elektro
kabelska kanalizacija," razloži Boštjan Kočar iz gorenjevaške
občine. Izvajalca gradbenih del CVP in Raspet imata 120
dni za izgradnjo novega mostu. Ta bo širši in bo omogočil
boljši pretok prometa. "Tudi razpon bo nekoliko večji, da bo
zadoščal zahtevam vodarjev. Za sanacijo zidov in brežin je
bilo v mesecu marcu pridobljeno manjkajoče vodno soglasje.

Aktualne prometne zapore so objavljene na
spletni strani občine v rubriki zapore cest, kjer je
med drugim navedena tudi točna lokacija zapore
in potek obvoza. V primeru, da gre za popolno
zaporo pomembnejše občinske ceste, o tem
poroča tudi Radio Sora. O zaporah je obveščeno
tudi občinsko gasilsko poveljstvo in Policijska
postaja Škofja Loka.
Trenutno so v teku usklajevanja projektne dokumentacije
za izvedbo s pridobljenim vodnim soglasjem. Sledi priprava
razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradbenih del,

Novi most na Fužinah v gradnji FOTO: JURE FERLAN
katerega objava javnega naročila za gradnjo bo še v tem letu.
Stroški izgradnje mostu se v skladu s sofinancerskim sporazumom med Direkcijo RS za infrastrukturo in občino delijo na
polovico. Zaradi gradnje novega mostu je promet preusmerjen
na državno cesto Trebija–Žiri. Prometna ureditev velja do izgradnje novega mostu oziroma do izteka 120 dni. Na predlog
izvajalca se je rok za izvedbo del na državni cesti podaljšal za
52 dni. Kot vzrok za zamudo navajajo nepredvidena dodatna
dela, predvsem podaljšanje opornih zidov in dodatnih zaščit
brežin ter zemeljska dela za izkope. Nekaj težav z lastnikom
parcel imajo tudi na direkciji za infrastrukturo.
Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 4,6 milijona evrov,
od tega Direkcija RS za infrastrukturo krije 4,5 milijona evrov in
občina skoraj 74 tisoč evrov. Dela na državni cesti Trebija–Sovodenj bodo predvidoma zaključena do konca septembra.

Koncerti vrhunskih glasbenikov

Brezplačna energetskosvetovalna pisarna

V okviru projekta Crngrob naokrog, ki ga Razvojna agencija
Sora izvaja v partnerstvu z Javnim skladom za kulturne
dejavnosti, izpostavo Škofja Loka, Kulturno-zgodovinskim
društvom Lonka Stara Loka, Loškim muzejem, Župnijo Stara Loka in Občino Škofja Loka, bodo v maju in juniju v štirih
cerkvah na Škofjeloškem izvedli različne koncertne vsebine
vrhunskih glasbenih ustvarjalcev. Dopolnili jih bodo z
ustvarjalnim projektom Romarski vrtec, v cerkvi v Crngrobu
pa bodo potekala turistična in strokovna vodenja, na ogled
bo tudi razstava fresk, je pojasnila vodja projekta Kristina
Miklavčič. V cerkvi Marijinega vnebovzetja na Gori (Malenskem vrhu) bo 7. maja ob 20. uri nastopil Mešani pevski
zbor Megaron, 4. junija ravno tako ob 20. uri pa mednarodno uveljavljene zasedbe in posamezniki, kot so Ansambel
za staro glasbo Cappella Carniola, Akademska folklorna
skupina France Marolt, MPZ Crescendo in Vokalna skupina
Cantabile.

Za strokoven nasvet pri gradnji ali obnovi stanovanja oziroma hiše se je mogoče obrniti na brezplačno energetskosvetovalno pisarno, ki predstavlja brezplačno svetovalno
službo za pomoč občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite
rabe energije v gospodinjstvih, pojasnjujejo na Razvojni
agenciji Sora. V energetskosvetovalni pisarni svetujeta
izkušena energetska svetovalca Beno Potočnik in Matjaž
Eržen, ki nudita strokovno in komercialno neodvisno pomoč pri izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta
in ogrevalnih naprav, toplotni zaščiti in energetski sanaciji
zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in zasteklitve,
pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov
energije, možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah in podobno. Svetovanje poteka
po telefonu, nanj pa se je treba naročiti po elektronski pošti
na naslov: info@ra-sora.si. Dodatne informacije je mogoče
dobiti na telefonski številki 04 50 60 220.
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Predstavili meteorit Javorje
Turistično društvo (TD) Stari vrh je gostovalo na festivalu znanosti in fantastike Meteorita na Jesenicah.
Hermina Jelovčan
V začetku aprila je minilo 13 let, odkar je jutranje, še temno
nebo nad Jesenicami osvetil meteorit, ki je s hitrostjo 14
kilometrov na sekundo priletel skozi atmosfero, tam razpadel
in njegovi kosi so padli na širše območje Mežakle. Najdeni
so bili trije kosi. Največji se imenuje Bojo po najditeljih Jožefu Pretnarju in Bojani Kranjc, ki sta ga našla 17. maja 2009.
Drugega je 27. avgusta 2009 našel Danijel Repe, tretjega sta
21. junija 2009 našla Nemca Ralph Sporn in Martin Neuhofer.
Z znanstveno analizo so ugotovili, da je meteorit krožil med
Marsom in Jupitrom okoli 4,5 milijarde let, kart potrjuje, da je
precej starejši od naše Zemlje. Zanimivost pri tem meteoritu je,
da je šele enajsti na svetu, ki so mu astronomi lahko izračunali
točno orbito.
Jeseničani v spomin na ta izjemen dogodek že vrsto let pripravljajo festival Dan znanosti in fantastike Meteorita, ki združuje
ljubitelje znanosti, znanstvene fantastike in fantastiki sorodnih
tem. Pred nekaj leti smo se povezali z društvom Meteorita tudi
mi, člani TD Stari vrh, saj nas podobna najdba povezuje in sodelovanje je obojestransko. Tokrat smo jih obiskali mi in na prireditvi predstavili naš meteorit Javorje. Tokrat je bilo še toliko
bolj zanimivo, ker je pri predstavitvi sodeloval tudi sam najditelj
meteorita Javorje in so obiskovalci lahko iz prve roke slišali
zgodbo o najdbi. Uspešno smo predstavili tudi druge dejavnosti
TD Stari vrh: pohode, prireditev Dan oglarjev in Družinski park

Pri predstavitvi je sodeloval tudi najditelj meteorita Javorje.
stari vrh, ponudnike domačih dobrot pa smo predstavili kar z
njihovimi izdelki. Obiskovalci, med njimi tudi več turističnih
vodnikov, so z zanimanjem odkrivali te naše odmaknjene, a zelo
zanimive kraje pod Starim vrhom in obljubili obisk.

Popravilo mostu na Hotavljah
Jure Ferlan

Hotaveljski pokriti most ima novo vozno površino.
Podblegaške novice št. 3 | april 2022

Deske na vozni površini lesenega pokritega mostu čez reko Soro na začetku
Hotavelj je načel zob časa, na kar so
opozarjali tudi nekateri občani. Zaradi
zagotavljanja varne uporabe je bila potrebna njihova zamenjava.
Kot je pojasnil Gašper Čadež iz Krajevne skupnosti Gorenja vas, so dotrajane
deske na mostu v celoti zamenjali z novimi iz hrasta debeline pet centimetrov.
Pripravo na obnovo so začeli decembra
lani, izvedena pa je bila sredi marca. Delo
je opravil izvajalec Miloš Krek s Hotavelj.
Most je – tako kot tudi pokrita mostova
v Podgori in Žabji vasi – od leta 2004
vpisan v register kulturne dediščine pod
evidenčno številko 16974. Po podatkih
iz registra naj bi bil v obstoječi obliki
zgrajen sredi 19. stoletja, spada pa na
področje tehniške zgodovine. Kot priča
napis na pročelju, je bil večjih obnov deležen tudi v letih 1982, 1988 in 2009.
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Laboratorij v Gorenji vasi deluje ob četrtkih
V prostorih Zdravstvene postaje Gorenja vas je že več kot eno leto organizirano odvzemno mesto
laboratorija Holmed iz Škofje Loke, v katerem lahko občani dajo kri ob četrtkih zjutraj.
Damjana Peternelj
Prej se je odvzem eno leto izvajal v prostorih ambulante družinske medicine Koprivec. "Z ureditvijo in selitvijo otroške nevrofizioterapije v prvo nadstropje se je odvzemno mesto preselilo
v pritličje tik ob vhodu v starejši del zdravstvene postaje," je
pojasnil zdravnik družinske medicine Janez Koprivec.
Na odvzem napotujejo vse družinske ambulante v Gorenji vasi
in Ambulanta Polhek iz Gorenje vasi in tudi iz Žirov, če je to za
pacienta oziroma starše otrok prikladnejše. Odvzem poteka
vsak četrtek od 7. do 10. ure. Nanj se je treba naročiti, kar
pacienti storijo preko naročilnih aplikacij izbrane ambulante
(Gospodar zdravja) ali pa to zanje uredijo v ambulanti njihovega osebnega zdravnika. Na odvzemnem mestu laboratorija
Holmed kri pacientom pregledajo tudi samoplačniško. Pred
obiskom laboratorija se je treba vnaprej naročiti na telefonski
številki 04/517 01 73 ali na elektronskem naslovu laboratorij@
holmed.si. V laboratoriju odvzemajo in sprejemajo biološki
material, izvajajo osnovne biokemijske, hematološke in imunološke preiskave krvi, urina in blata, vzorce pa tudi pripravijo in
pošljejo v druge laboratorije, kar zdravniki v Gorenji vasi poudarjajo kot dodatno prednost. V Gorenji vasi na odvzemni dan
povprečno opravijo okrog 70 odvzemov biološkega materiala,
število napotenih pacientov pa še narašča. Ureditev laborato-

Pomladno čiščenje cest
Jure Ferlan
Spomladi, ko ni več nevarnosti poledice in močnejših snežnih
padavin, pride na vrsto strojno čiščenje cestišč v strnjenih
naseljih po občini. S tem preprečijo izpiranje zimskega peščenega posipa v odtočne jaške in njihovo posledično zamašitev,
poskrbijo pa tudi za večjo varnost na cesti. Omenjeno delo je v
začetku aprila opravil Ivan Šubic.

Odvzemno mesto v Gorenji vasi. Na fotografiji: Maja Karlin
(levo) in Svetlana Jeli iz Holmeda.
rija pred domačim pragom je tudi bolj smiselna in priročnejša,
kot da bi se pacienti vozili do odvzemnega mesta v Škofjo
Loko. "S tem pacientu iz naše občine približamo laboratorij
na razdaljo, kot jo imajo tisti, ki živijo v mestu," je zadovoljen
Koprivec. Poudarja še ekološki vidik in časovne prihranke za
paciente, a ostaja razočaran nad zdravstvenim sistemom, ki
tega ne podpira. "Kljub temu da naši pacienti v sistem vplačujejo podobna sredstva kot tisti iz mesta, je taka organizacija odvisna izključno od angažiranosti ambulant na našem območju ter
njihovega finančnega vložka v opremo in najem prostora. Teh
stroškov ambulante, locirane v večjih centrih, ne poznajo," je
jasen, a obenem hvaležen občini, ki ima posluh za širjenje dodatne ponudbe zdravstvenih storitev v Gorenji vasi. "Zahvaljujem
se Občini Gorenja vas - Poljane za ureditev prostora za odvzemno mesto, za selitev nevrofizioterapije v zgornje nadstropje in
laboratoriju Holmed iz Škofje Loke za pripravljenost, da prihaja
v našo bližino. Upam, da tako dobro sodelovanje ohranimo."

Še danes predčasno glasovanje

Strojno čiščenje ceste v Gorenji vasi

V nedeljo, 24. aprila, bodo potekale redne volitve poslancev
v državni zbor. Občani občin Žiri in Gorenja vas - Poljane,
ki se tega dne glasovanja ne bodo mogli udeležiti, lahko še
danes, 21. aprila, med 7. in 19. uro predčasno glasujejo na
volišču za predčasno glasovanje v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas – velika
dvorana Sokolskega doma, so sporočili iz okrajne volilne
komisije Škofja Loka 2. Ob tem dodajajo, da za predčasno
glasovanje ni potrebna predhodna najava, volivci pa za
glasovanje potrebujejo osebni dokument.
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Naročnik oglasa: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, LJUBLJANA

UKOP MORMA DRŽAT!

ŽAN MAHNIČ

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo
naročite na Gorenjskem glasu je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Nosilka osrednjega
lika je socialna
delavka Kristina. Pri
svojem delu se nenehno
sooča z ljudmi, ki jim
pomaga v stiski. Ko jo
sredi vročega poletja
najdejo mrtvo na nekem
parkirišču v Šentvidu,
nihče niti ne sluti, kdo
bi lahko bil kriv za njeno
smrt. Je njena smrt
povezana z izginotjem
dečka pred petdesetimi
leti, morda z izginotjem
deklice Pije?
Psihološki triler izpod
peresa žirovske
pisateljice Milene
Miklavčič vas bo
navdušil, prebrali ga
boste na mah!

22,50
EUR

Pisatelj Ivan Sivec
na prikupen in
razumljiv način
opisuje življenje in
delo enega največjih
slovenskih pisateljev
Ivana Tavčarja.
»Visoški gospod« s
podnaslovom »Vse
ljubezni pisatelja
Ivana Tavčarja« je prvi
biografski roman o
ustvarjalcu Cvetja
v jeseni in Visoške
kronike, izšel je
lani ob 170-letnici
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je
vsem v pogubo, je
zapisal Ivan Tavčar.
Knjiga za vse čase,
za mlade in stare, za
šolarje in starše.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

N OVO

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si
Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava
po ceniku Pošte Slovenije.

25
EUR

+ po

št ni n a

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Viktorija
Vodnik
Od kod sem: Novo mesto, Trbovlje, Jesenice,
Koroška Bela, Slovenski Javornik
Moje kompetence: 35 let izkušenj v zdravstvu
in socialnem varstvu
Zakaj kandidiram za poslanko DZ: Kot
srednja medicinska sestra v domu za
ostarele se zavedam, kako pomembna je
skrb za ranljive in starostnike. Glas za
Našo deželo je tudi glas za varno starost in
ranljive skupine.

Naročnik oglasa: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR

Hvala za zaupanje in vaš glas,
Viktorija Vodnik
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Znanje delijo že petdeset let
V Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas so v začetku aprila slovesno zaznamovali petdesetletnico šolske
stavbe in predstavili zbornik, ki je izšel ob tej priložnosti.
Mateja Rant
Šola na Trati ne sme zaostati so naslovili zbornik, ki je izšel ob petdesetletnici
šolske stavbe. Stavek so si izposodili pri
prvem upravitelju šole po vojni Josipu
Krapšu, zapisan pa je bil na spodnjem
hodniku stare šolske stavbe v Gorenji
vasi. Dosežki šole v minulih petdesetih
letih dokazujejo, da so uspešno sledili tej
misli.
"Pri izvajanju vseh zastavljenih načrtov
želimo v čim večji meri slediti sodobnim
trendom vzgoje in izobraževanja hitro
razvijajoče se družbe," je poudaril ravnatelj Izidor Selak, ki je s šolo, ki jo ta čas
vodi, povezan že od svojega trinajstega
leta. V novozgrajeno šolsko stavbo je
namreč vstopil kot sedmošolec, zvest ji
je ostal tudi potem, ko je končal osnovnošolsko izobraževanje, saj je v šoli
kot zunanji sodelavec treniral tedanje
šolske košarkarske ekipe, leta 1982 pa

Naročnik oglasa: KONKRETNO, BEETHOVNOVA UL. 2, LJUBLJANA
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Nekdanji in sedanji ravnatelj: Valentin Kokalj (levo) in Izidor Selak FOTO: GORAZD
KAVČIČ

se je zaposlil kot športni pedagog. Leta
2009 so ga imenovali za ravnatelja.
Ključno se mu zdi zaupanje v stroko.

Kot pravi, so učitelji vedno znali poiskati
nadarjene in vedoželjne učence in jih z
dodatnim poukom navdušiti za nadgra-
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jevanje znanja. Tako se lahko pohvalijo s
številnimi priznanji s tekmovanj iz znanja
na državni ravni. Najuspešnejša doslej
je bila Sara Buh, rojena leta 2002, ki je
zbrala kar enajst zlatih priznanj." Na šolo,
v kateri je z vsem srcem, kot se je izrazil,
preživel 28 let, je še vedno ponosen tudi
nekdanji ravnatelj Valentin Kokalj. Šola je
po njegovih besedah do danes doživela
ogromen napredek, saj so učenci uspešni
na vseh področjih. Lepe spomine na
šolo v Gorenji vasi, ki jo je začel obiskovati s šestimi leti, ima tudi župan Milan
Čadež. "Osnovna šola Ivana Tavčarja je
ustanova s častitljivo tradicijo, je domači
hram učenosti, v katerem so številne
generacije šolarjev naše Poljanske doline
pridobivale znanje, ki jim je odpiralo okno
v svet."
Dosedanjo petdesetletno zgodovino šole
pa so ohranili tudi za prihodnje rodove,
saj so jo skrbno popisali v zborniku na
244 straneh, pri nastanku katerega je
sodelovalo natanko petdeset ustvarjalcev, toliko kot šteje šola let, je pojasnila
urednica Nina Dolenc. V zborniku so po
uvodnih besedah urednice, sedanjega
ravnatelja in župana predstavili pregled
zgodovine šolstva v Gorenji vasi, priprave

K R S T

•

Zbornik ob petdesetletnici šole FOTO: GORAZD KAVČIČ
na gradnjo nove šolske stavbe in slavnostnega odprtja. Vse skupaj so dopolnili z
albumom fotografij o gradnji šole, ki sta
ga ustvarila Hani in Vlastja Simončič.
Dodali so še odlomke iz šolske kronike,
v katerih so tudi podatki o vzdrževalnih
delih in investicijah. Predstavili so še
vse ravnatelje in njihove pomočnike od

O B H A J I L O

•

leta 1971, v zadnjem delu zbornika pa
so zbrali tudi najvišje dosežke učencev
skozi vseh petdeset let. "Veliko truda in
detektivskih sposobnosti pa je zahteval
obsežen seznam zaposlenih, saj se je
v petdesetih letih v šoli zvrstilo veliko
učiteljev in drugih delavcev," je priznala
Nina Dolenc.

B I R M A

•

P O R O K A

Ognjisce d.o.o., Trg Brolo 11, Koper

Po lepo darilo
v Knjigarno Ognjišče Kranj!

KRANJ, Koroška c. 19
Telefon: 04 236 89 28

Knjigarna Ognjišče
http://knjigarna.ognjisce.si

Odprto:
pon. – pet.: 8h – 19h, sob.: 8h – 12h
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Od konca marca biometrične osebne izkaznice
Stare osebne izkaznice, ki so bile v veljavi od junija 1998, so po novem nadomestile biometrične, ki jih lahko
državljani Republike Slovenije na upravnih enotah naročijo od konca marca dalje.
Damjana Peternelj
Nova osebna izkaznica je hkrati biometrična in elektronska, kar pomeni, da je
vizualno drugačna od še obstoječe. Vsebuje 34 izpostavljenih zaščitnih elementov (kar je dvajset več kot dosedanja),
med drugim tudi fotografijo v treh različnih tehnikah izdelave. Na izkaznici je
čip, na katerem sta zapisana biometrična
podatka (podoba obraza in dva prstna
odtisa) ter tri digitalna potrdila: kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve
sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti), ki so
zaščiteni z uporabniškim geslom. Tega
uporabnik nastavi z začetnim geslom, ki
ga prejme po prejemu osebne izkaznice
in omogoča elektronsko identifikacijo in
avtentikacijo za dostop do elektronskih
storitev ter elektronsko podpisovanje.
Osebna izkaznica vsebuje še QR-kodo,
ki omogoča preverjanje veljavnosti na
portalu e-Uprava – veljavnost lahko
preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in
podobno v Sloveniji in tujini.
Predvidoma osem mesecev po začetku
izdaje bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu
zdravstvenega zavarovanja. Na podoben
način kakor s kartico zdravstvenega
zavarovanja bo mogoče uveljavljati
zdravstvene storitve pri zdravstvenih
delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo.
Kje in kako oddati vlogo
Vloga za osebno izkaznico se vloži
osebno na katerikoli upravni enoti v Sloveniji ali na katerem koli diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike
Slovenije v tujini. Priložiti je treba staro
osebno izkaznico ali drug dokument, s
katerim državljan izkaže istovetnost, in
fotografijo. Ob vlogi se državljanu od
dopolnjenega 12. leta starosti odvzameta tudi dva ploska prstna odtisa, kar je
bistvena novost v postopku. Otrokom do
dopolnjenega 12. leta starosti se izda
biometrična osebna izkaznica, ki ni elektronska, ima pa čip z biometrijo. Otrok,
ki je starejši od osem let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.
Za osebno izkaznico za otroka zaprosi
njegov zakoniti zastopnik.
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Vloge za osebne izkaznice sprejemajo tudi na krajevnem uradu v Gorenji vasi.
FOTO: JURE FERLAN

Veljavnost enaka kot pri starih osebnih
izkaznicah
Veljavnost nove izkaznice je enaka kakor
doslej: za otroke, mlajše od treh let, tri
leta; za državljane, stare od tri do 18 let,
pet let; za državljane, stare od 18 do 70
let, pa deset let. Po dopolnjenem 70. letu
starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. Veljavnost
kvalificiranega potrdila za elektronski
podpis in sredstev elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti
je do konca veljavnosti osebne izkaznice
oziroma največ deset let od dneva izdelave. Čas izdelave izkaznice je do sedem
dni, so pojasnili na Upravni enoti Škofja
Loka. Cena za izkaznico z veljavnostjo
deset let (ali trajno) je 29,53 evra in je od
dosedanje dražja za dobrih deset evrov.
Za otroško osebno izkaznico do tretjega
leta starosti je treba odšteti 22,27 evra,
za starost od tri do 12 let 24,07 evra, za
starost od 12 do 18 let pa 24,93 evra.
Veljavnih osebnih izkaznic (še) ni treba
menjati
Če imate veljavno osebno izkaznico,
vam je ni treba zamenjati, razen če vam
poteče oziroma v 30 dneh ob spremembi
naslova stalnega prebivališča. Na Upravni enoti Škofja Loka posebej opozarjajo

na nekaj novosti pri postopku pridobivanja osebne izkaznice. Za državljana, ki ni
poslovno sposoben, vložita vlogo starša
ali eden od staršev s soglasjem drugega
oziroma drug zakoniti zastopnik. Soglasje drugega od staršev pri vložitvi vloge
za izdajo osebne izkaznice otroku ni potrebno, če otrok prebiva na naslovu, ki je
enak naslovu obeh staršev; vlogo vlaga
tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v
varstvo in vzgojo; njegovo prebivališče
ni znano; mu je odvzeta starševska skrb
ali je zadržan izvajati starševsko skrb. Za
otroka, ki je nameščen v rejništvo, vlogo
vloži njegov rejnik.
Vloga se lahko odda na katerikoli upravni enoti v RS. "Stranke naj imajo s seboj
osebni dokument, sliko oz. številko
e-fotografa, ki mora ustrezati zahtevam
biometrije (kot za potno listino), ne sme
biti starejša od enega leta oz. mora
izkazovati pravo podobo državljana.
Vloge za osebne izkaznice sprejemamo
tudi na vseh krajevnih uradih. Za zdaj
se za obisk Upravne enote v Škofji Loki
in na krajevnih uradih ni treba naročati,"
pojasnjujejo na UE Škofja Loka, kjer ne
beležijo čakalnih dob, kot se to dogaja
na nekaterih drugih upravnih enotah po
državi.

Zavod Poljanska dolina I 17

Dostopni turizem
Zavod Poljanska dolina se je udeležil predavanja o dostopnem turizmu, ki ga je za konzorcij Slovenia Green
organiziral Goodplace v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, izvajal pa ga je Zavod Brez ovir.
Za dopustovanje oseb s posebnimi potrebami je potrebnega ogromno predhodnega načrtovanja, medtem ko je navadno
prva ovira že pomanjkanje informacij za
dostopnost do posameznih storitev. Zato
je treba imeti prostore pravilno označene
in urejene za posamezne tipe oviranosti.
Univerzalne rešitve ni, saj je treba vsak
prostor posebej pregledati in oceniti prilagoditve. Ponudniki večinoma ne poznajo in nimajo izkušenj z zagotavljanjem

Kristina Bogataj
Od 15 do 20 odstotkov svetovnega
prebivalstva se srečuje z neko obliko
funkcionalne oviranosti, ta odstotek pa
predvsem zaradi staranja prebivalstva
stalno narašča. V Sloveniji je tako okrog
170 tisoč ljudi z eno od oblik funkcionalne oviranosti, ki jo delimo na gibalno,
psihično, intelektualno in senzorno
oviranost.

Spet dobra sezona
Stari vrh, znano smučišče za vse generacije, je po enoletnem premoru
letos zopet razveseljevalo smučarske navdušence.
Jera Miklavčič
Smučišče Stari vrh je priljubljeno pri
smučarjih vseh starosti. Še posebno
priljubljena je nočna smuka.
Letos zima v dolini ni bila preveč radodarna s snegom, vendar pa je sneg v minulem
decembru v kombinaciji z nizkimi temperaturami predani ekipi smučišča omogočil

pripravo kakovostne snežne podlage. Z
veliko dela in vloženega truda je smučišče
kljub svoji legi na nižji nadmorski višini
smučarjem omogočalo rekreacijo vse od
15. decembra lani do 20. marca letos. V
tem obdobju se je nabralo skupaj kar 88
obratovalnih dni. Ekipa se za zaupanje
zahvaljuje vsem obiskovalcem in vabi na
smučanje tudi v naslednji sezoni.

ustrezne dostopnosti, Zavod Brez ovir pa
ponuja konkretne predloge za ureditev in
postavitev pripomočkov, ki prispevajo k
večji dostopnosti v praksi. Ponujajo tudi
brezplačna svetovanja.
Za konec pa omenimo še zakon o
izenačevanju možnosti invalidov, ki med
drugim naroča, da je treba do leta 2025
primerno prilagoditi objekte in površine v
javni rabi – od knjižnic, kavarn in muzejev do frizerskih in kozmetičnih salonov.

Dan za kulturne in kulinarične
sladokusce
Dvorec Visoko bo letos zaznamovalo
pestro dogajanje za vse okuse, prav
posebna pa bo zadnja majska nedelja. V nedeljo, 29. maja, bo Dvorec
Visoko prežet s kulturo in kulinariko
v pravem pomenu besede. Pozno dopoldan bodo prvi na svoj račun prišli
otroci – majhni, malo večji in tisti,
ki otroka nosijo v srcu, saj bomo na
Dvorec Visoko že drugo leto zapored
pripeljali delček Pripovedovalskega
festivala. Ta je sicer v marcu potekal
v Cankarjevem domu pod okriljem
Zavoda Homo Narrans. Nato bo
za lačne sladokusce poskrbljeno
z nedeljskim kosilom – šlo bo za
kulinarični dogodek, kjer bo zadišalo
po tradiciji. Popoldan pa bo spet
posvečen kulturi: povabili vas bomo
na Zmenek s slovenskimi skladatelji – koncert v izvedbi Hiše kulture
Celje, kjer bodo vrhunski glasbeniki
preigravali melodije slovenskih skladateljev od baroka do danes.

Smučišče Stari vrh FOTO: MARJAN STRMLJAN

Poljanska dolina na sejmu Alpe-Adria
Med 23. in 26. marcem je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani po enoletnem
premoru spet potekal sejem Alpe-Adria, sejem za zeleni, aktivni turizem, kjer so
predstavili tudi Poljansko dolino. Na stojnici se je Poljanska dolina kot turistična
destinacija predstavljala skupaj s TD Žirovski Vrh ter drugimi zainteresiranimi
društvi in ustvarjalci, ki so se odzvala vabilu. Na sejmu je bilo živahno, obiskovalci pa so se pričakovano najbolj zanimali za aktivnosti v naravi, še posebno
pohodništvo in kolesarstvo, prav tako je bilo v ospredju zanimanje za kulturna
doživetja in lokalno kulinariko.

FOTO: KRISTINA BOGATAJ
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Za dušo in telo, v vás vàs vabimo
Pod takim delovnim naslovom so sovodenjski osnovnošolci oblikovali
raziskovalno nalogo in razstavo za 36. državni festival Turizmu pomaga
lastna glava.
Milka Burnik
Razpisana tema, Voda in zdravilni
turizem, je k sodelovanju privabila 76
slovenskih osnovnih šol, nekaj manj kot
po navadi. Podružnična šola Sovodenj je
letos sodelovala dvaindvajsetič in osvojila srebrno priznanje.
V nalogi so želeli navdušiti različno stare
ljudi, tudi družine z mlajšimi otroki, za
preživljanje prostega časa v naravi. Kot
turistični produkt je nastala zgibanka z idejami za vključitev vseh čutil pri doživljanju
narave ob potoku, v gozdu in na travniku
tako v hladnejšem kot toplejšem delu leta.
Izbrali so markirano smer s Sovodnja po
Miklavževi grapi proti koči na Ermanovcu
do vrha Štora. Sproščujoč sprehod ponuja
množico zanimivih stvari, če je človek nanje pozoren in če mu ni samo za osvojitev
vrha in hitro vrnitev domov. Sproščajo

zvoki vode na mini slapovih in tolmunih, pa
zvoki gozda in travnika. V tolmunu lahko
namočite roke, noge. Mečete kamenčke
– žabice. Spuščate naravne ladjice, na
primer iz listov in vejic. Za spomin poberete zanimiv kamenček, lahko kos skrila,
na katerega se da risati. Ob poti višje v
gozdu si izberete "drevo želja". Nežno ga
objamete, zamižite, izrečete željo. Mogoče
se pa uresniči, če ne, pa ponovno pridite.
Dvignete pogled v krošnje dreves, na štorih
posekanih dreves štejete letnice za starost
dreves, vonjate smolo. Travnik je pozimi
primeren za gaženje, delanje angelčkov,
kepanje, poleti vabijo zdravilne rože, regrat
za pletenje venčkov. Mimo planinske koče
se povzpnete na hrib Štor. Tam lahko bosi
hodite po suhem listju, po odpadlih smrekovih iglicah ali se bosi sprehodite čez
storže, vejice, tipate hrapavo lubje smrek,
preskakujete na tla položene vejice, balina-

Na turistični tržnici v Domžalah
te s storži. Če vas vodijo učenci, doživite
s prekritimi očmi še čutno pot ob dolgi
vrvi. Ob vrnitvi v planinski koči prevzamete
zasluženo "Kapljico dobrih energij izpod
Ermanovca", če ste opravili predlagano
doživljajsko – sprostitveno pot. Nosite jo
kot ogrlico, zapestnico ali v žepu in dajala
naj bi vam pozitivno energijo. V dolino
se lahko vrnete po isti poti ali krožno po
drugih in se vmes oskrbite še z mesnimi
in mlečnimi produkti kmetij ali z medom.
Na turistični tržnici v Domžalah so učenci
v živo razlagali omenjeno doživljajsko –
sprostitveno pot, obiskovalcem podarili
kamenček in jih povabili k poslušanju
zvokov pretakanja vode.

Še posebno barvit in
razigran program
V pomladnem času so se ponovno razcvetele tudi
dejavnosti na Glasbeni šoli Škofja Loka. V začetku
aprila so učenci naše šole svoje inštrumente
predstavili vrstnikom na Osnovni šoli Poljane,
sredi aprila pa še učencem OŠ Ivana Tavčarja
v Gorenji vasi.
Luka Železnik, pomočnik ravnatelja
Pouk inštrumentov in nauka o glasbi na oddelku Gorenja vas - Poljane poteka v prostorih Sokolskega doma v Gorenji vasi, po daljšem zatišju pa učenci in njihovi mentorji za pomladne nastope
pripravljajo še posebno barvit in razigran nabor skladb za različne
glasbene inštrumente, ki jih učenci glasbene šole spoznavajo na
oddelku – prečna in kljunasta flavta, klarinet, saksofon, trobenta,
violina, viola, violončelo, tolkala, klavir, harmonika in kitara.
Danes ob 18. uri vljudno vabimo vse ljubitelje glasbe, da se nam
pridružijo na letnem nastopu oddelka Gorenja vas - Poljane, ki ga
za vas pripravljamo v veliki dvorani Sokolskega doma Gorenja
vas. Učenci se bodo nato predstavili še v okviru Glasbenega večera v Šubičevi hiši 6. maja ob 18.30, 11. maja ob 18. uri pa sledi
Letni koncert Glasbene šole Škofja Loka v škofjeloškem Sokolskem domu, kjer se bodo predstavili učenci z vseh oddelkov.
V prvem tednu maja si bo možno v okviru tedna odprtih vrat
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Glasbeni večer v Šubičevi hiši, januar 2022
tudi ogledati, kako poteka pouk na glasbeni šoli. Oddelek Gorenja vas - Poljane lahko v prostorih Sokolskega doma Gorenja
vas obiščete 6. maja med 15.30 in 17.30, matično šolo v Puštalu, kjer poteka tudi pouk nekaterih drugih instrumentov (harfa,
kontrabas), pa lahko obiščete v četrtek, 5. maja, med 15.30 in
17.30. Na matični šoli poteka tudi pouk baleta, orgel in tolkal,
ki si ga bo možno v živo ogledati v sredo, 4. maja, med 15.30
in 17.30, ob 18. uri pa lahko na ta dan prisluhnete tudi nastopu
flavtistov z vseh oddelkov in predstavitvi novih šolskih inštrumentov v kapeli Puštalskega gradu 5. maja ob 18.30. V tednu
po prvomajskih počitnicah bo na naši spletni strani objavljen
tudi razpis za vpis v programe Glasbene šole Škofja Loka za
šolsko leto 2022/2023 – veseli bomo, če se nam pridružite v
raziskovanju čudovitega sveta glasbe tudi vi!
Vljudno vabljeni tudi k obisku rednih nastopov v kapeli Puštalskega gradu pod imenom Glasbeni vrtiljak!
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Pozabljeni umetnik iz Lučin
Dne 16. februarja (nekateri viri navajajo 17.) je minilo 170 let od rojstva slikarja in podobarja Matije Bradaške.

Rojen je bil v Lučinah leta 1852 očetu mizarju Luki in materi
Heleni kot Matija Bradeško, a si je kasneje, ko je bilo v modi
spreminjanje priimkov v domnevno bolj slovansko obliko, tega
predelal v Bradaška. Ponekod je naveden tudi kot Mathias
Bradaška ali Mathias Bradeshko. Umrl je na božični dan leta
1915 v Kranju.
Pri starosti 15 let se je šel učit podobarstva k Štefanu Šubicu
v Poljane nad Škofjo Loko. V njegovi delavnici je ostal pet let.
Sprva je kazal več zanimanja za rezbarjenje, pozneje pa se je
skoraj v celoti posvetil slikarstvu. Eno leto je bil pomočnik pri
Štefanovem bratu, slikarju Janezu Šubicu, pol leta pa pri podobarju Janezu Gosarju starejšem v Dupljah na Gorenjskem. Leta
1873 se je po poroki z Apolonijo Ferlan, sorodnico Šubicev, kot
samostojni mojster naselil v Poljanah, že kmalu, naslednje leto,
pa se je preselil v Kranj. Tam je v Savskem predmestju odprl
lastno slikarsko-obrtniško delavnico. Ukvarjal se je predvsem s
cerkvenim stenskim in oljnim slikarstvom, občasno je izdeloval
kipe. Izvajal je tudi restavratorska dela na starejših umetninah,
če bi jih lahko tako imenovali, saj takrat ta stroka še ni bila v
polnosti razvita. Slikal je tudi portrete, med drugim tudi Franceta Prešerna. Bil je eden izmed prvih kranjskih fotografov. V
Bradaškovo delavnico je poleti leta 1887 v uk prišel Ivan Grohar,
vendar jo je že po nekaj mesecih zapustil. Bradaška je hranil
več osnutkov in slik kranjskega poznobaročnega slikarja Leopolda Layerja in za njegovo biografijo priskrbel več podatkov.

Od njegovih štirih sinov, ki so se prav tako ukvarjali s slikarstvom, sta najvidnejša Anton in Matija mlajši.
Med cerkvenimi naročniki je bil zaradi všečnosti in cenovne
dostopnosti zelo priljubljen, k temu pa je pripomoglo tudi
njegovo članstvo v Društvu za krščansko umetnost. Največ
njegovih številnih del je na Gorenjskem, najdemo pa jih tudi
drugod po Sloveniji. Njegova dela so naročali tudi na Hrvaškem. Izdeloval je različne cerkvene slike za oltarje, bandera,
križeve pote, kulisne Božje grobove, poslikave sten in znamenj. Prava galerija umetnin izpod njegovih rok je v župnijski
cerkvi v Lučinah, ki jo je skoraj v celoti opremil s stenskimi
poslikavami in slikami na platnu. Slikarstvo Matije Bradaške
sodi v nazarensko obarvani historizem poznega 19. stoletja.
Ploskovite poslikave cerkvenih notranjščin učinkujejo čisto in
urejeno, barve so močne in izrazite, poudarek je na risbi. Polne
in plastične figure kažejo, da je poznal dela Janeza Wolfa, čigar
slike je nekajkrat tudi obnavljal. Do figuralike (človeški liki) je
imel posebno afiniteto, včasih je slikal samo figuralno, brez
ornamentalnega okrasa, v čemer se razlikuje od drugih nazarenskih slikarjev, ki so ornamentiko kot enakovredno figuraliki
redno vključevali v poslikave. Bil je zelo odvisen od predlog;
kopiral je dela nemških nazarenskih slikarjev pa tudi starejših
renesančnih mojstrov. Njegove slike odlikujejo psihološka
učinkovitost in mehkoba naslikanih človeških figur, pomirjujoče
pastelne barve in občutek za pristen, nekričeč in neosladen
duhovni izraz. Zato bi si tako v strokovni kot laični javnosti
zaslužil večjo pozornost.

Matija Bradaška: Evangelist Luka, detajl poslikave stropa
prezbiterija cerkve v Lučinah

Matija Bradaška: Sveti Lenart rešuje ujetnike, oltarna slika,
župnijska cerkev v Kropi

Jure Ferlan
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Ohranimo človeške vrednote
Veliko je šolskih projektov, izobraževanj, tekmovanj in številnih drugih dejavnosti, v katerih se otroci učijo
temeljnih človeških vrednot, ki bi naš svet naredile lepši: ljubezni, prijateljstva, dobrote, sprejemanja
drugačnosti, strpnosti, odgovornosti, zdravja, sodelovanja, solidarnosti, človekoljubja …
Bernarda Pintar, OŠ Poljane
Najbrž ni nikogar, ki ga ne bi pretreslo
dogajanje v Ukrajini, kjer kljub vsem humanim vrednotam, za katere si prizadevamo in o katerih se vsak dan pogovarjamo z učenci, divja nepredstavljiva vojna.
Učenci in učitelji smo v nekaj dneh zbrali
veliko higienskih pripomočkov, posebej
še otroških plenic, sanitetnega materiala
in drugih stvari, ki jih begunci potrebujejo
takoj. Učenci so poskrbeli za razvrščanje,
razporedili so jih v škatle, jih označili in
pripravili za odvoz.

lahko devetošolci prepričali na kulturnem
dnevu Po poti kulturne dediščine. To je
sicer pohodniška pot, na kateri obiskovalci obiščejo rojstne hiše Matije Čopa,
Franceta Prešerna, Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna ter se seznanijo z
njihovimi deli, etnološkimi posebnostmi
vasi in arhitekturo krajev pod Karavankami. Učenci so pot prevozili kar z avtobusom, pešpot pa je lahko dobra ideja za
kakšen nedeljski družinski izlet. Mogoče
pa bo dan, poln zgodb in anekdot, koga
izmed učencev spodbudil k branju del
omenjenih avtorjev ali podrobnejšemu
raziskovanju njihovega življenja.

Projekt Spodbujamo prijateljstvo
Otroci se kljub kruti resničnosti dobro zavedajo, da je treba prijateljstvo negovati
in da v našem življenju ne bi smelo biti
prostora za izključevanje in sovraštvo,
kaj šele za vojno. Moči je združilo 279
učencev naše in podružnične šole ter 19
učiteljic, sodelovali so pri projektu Spodbujamo prijateljstvo. Pogovarjali so se o
prijateljstvu, brali knjige, govorili o svojih
prijateljih, živalskih prijateljih in sodelovanju z drugimi. Spregovorili so tudi o
negativnih čustvih, kadar se med seboj
sprejo in težko sodelujejo. Iskali so načine, kako preprečiti konflikte in kako vsem
omogočiti, da bi se počutili sprejeto in
spoštovano. Kako lepo bi bilo, če bi se
otroški glas slišal po celem svetu!

Šolske razstave
Naša šola nima posebnega razstavnega
prostora niti prostranih hodnikov. Kljub
temu pa se ob glavnem vhodu v šolo
ali na hodnikih najde prostor za razstave izdelkov, ki nastanejo pri pouku. Na
srednjem hodniku smo si tako v zadnjem
času lahko ogledali razstavo Stopinje na
Luni, ki so jo pripravili učenci pri tehniki
in tehnologiji – o odpravi človeka na
Luno daljnega leta 1969. Šestošolci so
pri pouku naravoslovja izdelali modele
rastlinskih celic, učenci sedmih razredov
pa so izdelali modele predstavnikov živali
– sistematično razporeditev živali od najbolj preprostih enoceličnih organizmov
do najvišje razvitih sesalcev.

Bogata gorenjska kulturna dediščina
Kako bogato kulturno in literarnozgodovinsko tradicijo ima Gorenjska, so se

Tekmovanje v smučarskih skokih
V Planici je potekalo državno tekmovanje v
smučarskih skokih z alpskimi smučmi. Ska-

Pomoč za Ukrajino
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kalnica je bila narejena v izteku najmanjše
skakalnice in kaj kmalu jo je obsijalo sonce,
ki je vsem polepšalo dan. Po skoku za
trening so tekmovalci opravili po tri skoke,
od katerih sta dva štela za uvrstitev. Vso
konkurenco je premagala Larisa Kokelj in
osvojila prvo mesto. Na stopničke sta se
uvrstila še Manca Šturm in Andraž Kavčič,
oba na drugo mesto.
Vsi trije so za nagrado prejeli nahrbtnik.
Prvih šest uvrščenih pa je prejelo tudi vstopnice za tekmo svetovnega pokala v poletih
v Planici in tako so se veselili tudi Peter in
Blaž Pisk, ki sta osvojila 6. mesto, Ajda Bogataj, ki se je uvrstila na 5. mesto, ter Alenka Miklavčič, ki je osvojila 4. mesto.
Uspešni košarkarji in košarkarice
Potem ko so osvojili naslov medobčinskih prvakov, so se naši fantje uvrstili
na področno tekmovanje Gorenjske v
košarki za mlajše dečke v Kranju. Po
nekaj letih so spet dosegli viden rezultat,
in sicer 3. mesto. Ekipo so sestavljali: Gašper in Anže Markovič, Martin in Krištof
Pisk, Matic in Gašper Drnovšek, Gal Kos,
Matevž Peternel, Nikola Treven, Izak
Zver in Nik Krpič. Košarke pa ne igrajo
dobro le fantje, odlična so tudi dekleta,
ki igrajo za ekipo Domel U13. Potem ko
ekipa v zadnjih dveh sezonah ni izgubila
niti ene tekme, je tudi v finalnem dvoboju
proti ekipi Cinkarne Celje A z izjemno
borbenostjo, srčnostjo in timskim duhom
zasluženo osvojila naslov pokalnih prvakinj. Našo šolo so zastopale igralke Eli
Mrak, Ajda Kržišnik, Tija Kisovec, Anja
Peternel in Ema Kržišnik. Tija in Ajda sta
bili izbrani v prvo peterko turnirja, Eli pa
je bila najkoristnejša igralka.
Srebrno priznanje
V Mercator centru v Domžalah je potekal
36. državni festival Turizmu pomaga
lastna glava. Svojo turistično nalogo Pr'
Topličarju so predstavili tudi učenci naše
šole in osvojili odlično srebrno priznanje!
Predloge za aktivno preživljanje prostega
časa od Poljan do Kopačnice so v nalogi
oblikovali in predstavili Maja Ravnikar,
Julija Rakovec, Maja Bonča, Lovro Tušek,
Janja Bonča in Veronika Pisk, za glasbeno
spremljavo pa je s harmoniko poskrbel
Gal Kos.
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Marec – najbolj pester mesec v tem šolskem letu
Na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas smo marca kot po drugih šolah omilili ukrepe zaradi pandemije, šolsko
življenje se je vrnilo na tirnice izpred dveh let. Vseh dogodkov za posamezne razrede nismo uvrstili v to
poročilo, saj se jih je zvrstilo veliko, kot da bi želeli nadoknaditi zamujeni čas.
Nina Dolenc in novinarski krožek
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
Dve šoli v naravi
Učenci 2. razreda so po zimskih počitnicah imeli šolo v naravi na Medvedjem
Brdu. Spoznavali so različne živali,
streljali z lokom, se igrali stare pastirske
igre, gradili bivake, raziskovali gozd (tudi
ponoči), se učili o vesolju, obiskala jih
je novinarka, ki je z učenci pripravila radijsko oddajo o astronomiji.
Učenci 4. razreda so bili v plavalni šoli
na Debelem rtiču od 21. do 25. marca
(septembra zaradi epidemije niso mogli
iti). Program je poleg plavanja v bazenu
ponudil raznovrstne vsebine: ogled pokopališča školjk, športne igre (nogomet,
košarka, namizni tenis, balinanje, lokostrelstvo, raziskovanje obale in parka),
izlet z ladjico v Koper, veliko druženja in
učenja samostojnosti. Kljub neugodnemu terminu in previdnosti zaradi covida
so bili dnevi poučni, koristni in prijetni.
Kulturni in športni dnevi
Letos se je naša šola prvič pridružila
državnemu projektu Šolar na smuči,
ki je bil namenjen vsem četrtošolcem.
Namen akcije je bil, da se prav vsi
učenci udeležijo brezplačnega dne na
smučišču. Tako so gorenjevaški otroci
preživeli smučarski dan na sončnem
Črnem vrhu. Učenci prve triade so na
pustni torek spoznavali ljudsko pustno
izročilo na Slovenskem in po svetu. Nau-

Kje so učenci? FOTO: NATAŠA ČADEŽ

Na dnevu Šolar na smuči FOTO: ARHIV ŠOLE
čili so se pesmico Krof in izdelali pustne
maske. Isti učenci so si sredi marca v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma
ogledali izjemno glasbeno predstavo V
dvorani gorskega kralja. Skozi simfonično matinejo so jih popeljali Orkester
slovenske filharmonije, Andrej Rozman
Roza in baletni plesalci.
Tekmovanja za osnovnošolce
Učenci so se pomerili iz znanj na različnih področjih. Izvedena so bila šolska
tekmovanja iz Vesele šole, Kenguruja
in iz slovenščine za Cankarjevo priznanje od 1. do 3. razreda. Zaključilo se je
tekmovanje iz razvedrilne matematike;
osem učencev od 6. do 9. razreda je doseglo bronasto priznanje, Tjaša Demšar
in Ožbej Drmota pa sta osvojila srebrno
priznanje.

Letos je potekal 15. mednarodni likovni
natečaj Bodi umetnik Igraj se z mano,
nanj so se prijavili učenci 5. a razreda.
Med vsemi sodelujočimi je bil izbran
akvarel učenca Drejca Demšarja, ki je na
ogled na razstavi v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu.
Vrstila so se tekmovanja s področja športa. Področnega tekmovanja v streljanju
(severozahodna regija), ki je bilo februarja v Škofji Loki, se je udeležilo šest
učencev naše šole. Tekmovali so v dveh
starostnih kategorijah. Najboljši v svojih
skupinah sta bili Zala Likar in Noti Justin.
Deklice – Živa Volarič, Zala Likar, Ajda
Drmota – so zmagale med ekipami.
Tudi letos so učenci naše šole tekmovali
v alpskem smučanju. Državnega prvenstva so se udeležili trije učenci naše
šole, in sicer v konkurenci kategoriziranih. Ajda Drmota je prismučala 13., Lenart Oblak 21. in Louro Vehar 16. mesto.
V dvorani OŠ Mirna so po dveh letih
premora organizirali državno prvenstvo
v badmintonu. Zbralo se je več kot sto
učencev in učenk. Najprej so igrali po
skupinah, nato se je 16 najboljših pomerilo med sabo. Najbolje se je izkazal Urban
Buh, za njim pa Ožbej Drmota.
Šolska spletna stran
Člani planinskega krožka so se povzpeli
na Slivnico. Skupina 25 pohodnikov je
uživala v razgledu na Cerkniško jezero.
Vabimo vas, da obiščete spletno stran
OŠ Ivana Tavčarja, na kateri boste dobili
podrobnejše informacije o dogajanju,
ogledate pa si lahko tudi fotogalerijo.
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V spomin
borcem za
severno mejo
Krajevna skupnost Poljane,
njen predsednik Franc Dolenec,
podžupan Tone Debeljak in KUD
dr. Ivan Tavčar, ki ga vodi Goran
Šušnjar, so podprli pobudo
Domoljubnega društva general
Rudolf Maister in pomagali
postaviti razstavo o bojih za
severno slovensko mejo ter o 55
udeležencih, rojenih na območju
sedanje občine Gorenja vas Poljane.
Janez Jereb, Anton Bogataj
V Zborniku Gorenjevaško in Hotaveljsko
(2020) je objavljen spisek mož, ki so sledili klicu domovine, med njimi 11 iz sedanje KS Poljane: Jurij Božnar (1897–1981)
iz Zakobiljka, Urban Čelik (1898–1990) iz
Loma, Jože Jesenko (1899–1990) z Gorenjega Brda, Ignac Križnar (1898–1994)
iz Delnic, Jurij Mravlja (1897–1979) iz
Podobena, Anton Oblak (1899–1987) iz
Hotovlje, Janez Pintar (1897–1972) z
Gorenjega Brda, Janez Rant (1898–*) iz
Dolenčic, Jakob Stanonik (1895–1977) iz
Lovskega Brda, Ciril Šubic (1895–1970)
iz Hotovlje in Janez Šubic (1899–1959) z
Gorenjega Brda. Zaslužijo si naš globok
poklon ter spoštljiv spomin in so vzor
spoštovanja lastne domovine.
Slovesno odprtje razstave je bilo zadnjo
soboto v marcu v Kulturnem domu v
Poljanah. Uvodni nagovor ter predstavitev pesmi Rudolfa Maistra in Janeza
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Organizatorji razstave (z leve): Janez Jereb, Goran Šušnjar, Vesna Čadež, Jernej Pisk,
Anton Debeljak, Franc Dolenec in Anton Bogataj FOTO: VALENTIN BOGATAJ
Menarta so oblikovali Goran Šušnjar,
Vesna Čadež in Jernej Pisk. Predsednik
in podpredsednik društva sta kot avtorja
razstave pojasnila razgibano dobo
slovenske vojaške in narodne zgodovine
pred sto leti. Pozitivno jo je zaznamoval
slovenski general Rudolf Maister. Sedanji
mladi generaciji naj bo njegovo ravnanje
vzor domoljubja in zavzemanja za svobodo dežele, ki smo jo dočakali sedem
desetletij kasneje.
Pri tem se zastavlja vprašanje današnjega
odnosa do Rudolfa Maistra. Predvsem bi
morali več govoriti o tem, da je rešil del
narodnega ozemlja. V odločilnem trenutku
je na lastno pest izpeljal tisto, česar ni storila narodna vlada v Ljubljani. Po porazu
avstro-ogrskega imperija po prvi svetovni
vojni je tedanja osrednja slovenska oblast
naivno verjela, da ji bodo na mirovni
konferenci v Parizu s Slovenci poseljene pokrajine dodelili kar sami od sebe.
Generalov odločni ukrep je vzbudil veliko
negodovanja in bil eden od razlogov, zaradi katerih je bil deležen nerazumevanja.
Na višku vojaških uspehov, ko je dosegel
severni rob takratne slovenske poselitve
med Celovcem in v odločilnih trenutkih
pred plebiscitom leta 1920, so ga premestili v Beograd na nevplivni vojaški
položaj. V starosti 50 let so ga upokojili,

preostanek življenja je preživel odmaknjeno in leta 1934 je umrl. Na zadnji poti na
pobreško pokopališče v Mariboru ga je
spremljalo več kot 15 tisoč ljudi.
Niti prva niti socialistična Jugoslavija mu
nista priznavali zaslug za osvoboditev
Štajerske in dela Koroške. Prva razstava
o generalu Maistru in njegovih sodelavcih je bila v Mariboru šele ob 40. obletnici bojev, leta 1958. Prvi spomenik v
rojstnem Kamniku mu je leta 1970 odkril
njegov borec Franc Leskošek - Luka. Po
mnogih letih, leta 1987, je dobil celostni
spomenik v Mariboru, ob prelomu stoletja
pa še dva konjeniška spomenika v Ljubljani. Za večino javnih priznanj so bila
v zadnjih letih, ob prizadevnih posameznikih, zaslužna društva General Maister,
povezana v Zvezo društev. Leta 2005
jim je uspelo doseči, da je 23. november
postal državni praznik – v spomin na dan
leta 1918, ko so Maistrovi vojaki razorožili nemško zeleno stražo in nemškemu
mestnemu svetu onemogočili, da bi z
orožjem ubranil svojo oblast.
Stoletje po dogodkih v Mariboru je čas
za pravično, z argumenti podprto oceno
njegovih dejanj in tudi deležev njegovih
sodelavcev. Bil je prvi poveljnik in ustanovitelj prve slovenske vojske. Tega mu ne
more nihče vzeti.
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Podjetniki delili izkušnje z mladimi
Drugi torek v aprilu je vsakdanjik učencev OŠ Poljane popestril medobčinski otroški parlament Moja poklicna
prihodnost, katerega osrednja tema je bil pogovor z izkušenimi podjetniki.
Barbara Tavčar, mentorica otroškega parlamenta
OŠ Poljane
Učencem OŠ Poljane so se pridružili učenci OŠ Žiri in OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas in z vprašanji zasuli predstavnike podjetij
INO, Laprina, Mizarstvo Markelj, Zidarstvo Božnar in Optiweb.
Vprašanj pa so bili deležni tudi ravnatelji, ki so prav tako delili
svoje bogate izkušnje.
Gostje so predstavili svojo poslovno pot, navduševali s svojim
pogledom na posel, iskanjem svojega poslanstva in sledenjem
svojim sanjam in idejam. Je sploh mogoče združiti svoj hobi s
poslom? Absolutno! Kakšne so možnosti za zaposlitve danes?
Kateri so poklici prihodnosti? Mladim so odgovarjali na vse
vrste vprašanj in učenci so tako pridobili dragocene informacije, ki jim bodo pomagale na poti do uresničevanja in ustvarjanja
svoje karierne poti. Najpomembnejše vtise pa so mladi parlamentarci takole strnili pod naslov Kaj bom odnesel s srečanja:
1. Pomembna je praksa, delovne izkušnje. Te so pomembne
tudi za delodajalca.
2. Delaj to, kar si želiš in te veseli.
3. Naj te prepreke ne ustavijo na poti do cilja.
4. Iz hobija lahko nastane tudi posel.
5. Sproščenost lahko pripomore k produktivnosti.
6. Vprašaj se: Ali bom delo lahko opravljal tudi čez 5 let?
7. »Jaz bom …« in ne »Jaz bom, ampak …«
8. Izobrazba je pomembna.
9. Izobrazba pa ni vedno pogoj, lahko si dober in uspešno delaš
tudi v nečem čisto drugem in tudi v tem lahko narediš uspešen
posel.
10. Osredotoči se na idejo in jo izpelji do konca.
11. O delu lahko največ izveš pri podjetniku, ki se s tem ukvarja,
zato potrkaj na ta vrata in pokaži zanimanje.
Pomenljiva sporočila, ki bodo naše mlade, v bližnji prihodnosti
pomembne stebre družbe popeljala do tistega, kar si vsi želi-

Deljenje izkušenj je neprecenljivo, učenje
skozi izkušnje pa še bolj. Globok poklon vsem
sodelujočim, odraslim za deljenje izkušenj in
učencem za vedoželjnost in radovednost.
mo – opravljati poklic, službo, ki te veseli, izpolnjuje in daje nov
zagon za nenehni razvoj in napredek tako v poslovnem kot tudi
osebnem smislu. Deljenje izkušenj je neprecenljivo, učenje skozi
izkušnje pa še bolj. Globok poklon vsem sodelujočim, odraslim
za deljenje izkušenj in učencem za vedoželjnost in radovednost.
Ema Kržišnik in Tija Kisovec sta dogajanje spremljali kot šolski
novinarki in zapisali: »Tudi midve sva se udeležili medobčinskega parlamenta. Tam sva intervjuvali predstavnike različnih podjetij. Poprosili sva jih, da nama povedo, kaj bi svetovali mladim
podjetnikom in kakšen se jim zdi dogodek, ki je potekal na naši
šoli. Gospod Božnar, ki je predstavljal gradbeništvo, je povedal
naslednje: "Priden in vztrajen moraš biti. Vzdušje je dobro, tako
da upam, da bomo srečanje še kdaj ponovili." Gospod Mur iz
podjetja Ino, ki se ukvarja s proizvodnjo strojne opreme, je po-

Mladi parlamentarci v pogovoru s podjetniki
vedal: "Učenci naj si vzamejo čas in delajo. Vzdušje na dogodku
je dobro in pozitivno." Gospod Markelj iz mizarskega podjetja
je povedal: "Zanimiv pristop, ko se odločiš za podjetniško pot.
Pomembno je, da se osredotočiš na eno stvar, glavo gor, pa ne
smeš obupati po prvem padcu. Dogodek mi je zelo všeč."

VZDRŽEVANJE, POPRAVILO IN
ČIŠČENJE KLIMATSKIH NAPRAV
Na vseh znamkah vozil
Za pline R134a in R1234yf
Dezinfekcija
potniškega prostora
z ozonom in
ultrazvočno paro
Preizkus tesnosti
in učinkovitosti
klimatskih naprav

NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA
in
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Knjiga je vedno dobra prijateljica
Mesec april je zaznamovan s knjigo. V začetku meseca, 2. aprila, zaznamujemo svetovni dan mladinske
književnosti, proti koncu, 23. aprila, pa še svetovni dan knjige.
Bernarda Buh, knjižničarka
In zares veseli smo, da se tudi v knjižnice
po dolgem času vrača nekaj dodatne
pestrosti skozi prireditve za odrasle in
otroke.
Konec marca smo na Četrtkovem večeru
s knjižnico gostili Tadejo Brankovič,
odlično nekdanjo športnico, ki nam je
predstavila svojo knjigo Peta olimpijada.
Lepo obiskan literarni večer je postregel z
izredno energično in simpatično govornico, ki izžareva energijo in pozitivno
naravnanost. Izvedli smo tudi Bralno
urico s kužkom v sodelovanju z Ambasadorji nasmeha. V goste sta prišla Živa in
kuža Nacho. Otroci so uživali ob izvajanju njegovih trikov, utrjevali branje ob
prebiranju knjigice o Nachovem življenju
ter ga pocrkljali z božanjem in dajanjem
priboljškov. Ob koncu smo si navdušeni pomahali v slovo z željo, da nam v
jeseni uspe nadaljevati redna mesečna
srečanja. Veseli smo, da so bili termini
v trenutku polno zasedeni, otroci so te
urice resnično že močno pogrešali.
V prvem tednu aprila je svoja dela na
ogled razstavila tudi skupina Mucki iz
vrtca Zala Gorenja vas. Pod vodstvom
vzgojiteljic Renate Kisovec in Lucije Mur
so se v skupini tekom tega šolskega leta
pogovarjali o olimpijskih igrah, o magičnih besedah prosim in hvala, o človeških
možganih … Izdelki, ki so nastali ob tem,
so na ogled ves mesec april v otroškem
kotičku Krajevne knjižnice Gorenja vas.
Razstavni prostor na hodniku v Gorenji

Bralna urica s kužkom
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Na Četrtkovem večeru s knjižnico smo gostili Tadejo Brankovič.
vasi pa je povsem pravljično obarvan.
Dragica Tušar Toplišek razstavlja svoje
prijateljice lutke na izredno zanimiv in
izviren način. Lutke vam bodo šepetale
svojo zgodbo in vas pozdravljale ob vstopu v knjižnico vse do sredine junija.
Bralna akcija Ločani berejo vam je še
vedno na voljo v vseh naših enotah.
Izbirate lahko med priporočili Urške
Kolenc (Društvo Junaki 3. razreda), Jaka
Strajnarja (glasbenik), Sonje Porle (pisateljica), Tineta Radinja (župan Občine
Škofja Loka), Katje Kožuh (pisateljica) in
Monike Tavčar (televizijska voditeljica,
novinarka) ... Še vedno poteka bralna
akcija za najmlajše Družinsko branje.
Akcija, kjer se v krogu družine zabavate

ob branju raznovrstnih knjig in ste za to
tudi nagrajeni s skromnim darilcem, bo
aktualna vse do konca meseca septembra. Zatorej ni še prepozno, še vedno se
lahko pridružite. Če še niste naš član, pa
nikoli ni prepozno za vpis v knjižnico in s
tem pridružitev med bralce.
V nedeljo, 22. maja, bo ponovno potekal
otroški festival Dan prijateljstva na Visokem, na katerem bo sodelovala tudi naša
knjižnica. Za vas pripravljamo zabavne
pravljične uganke, ustvarjalne delavnice in
pravljice na odejici v naravi. Zabavno bo,
zato vabljeni, da se oglasite v našem že
utečenem kotičku, ob Tavčarjevem kipu.
Za vas smo pet dni v tednu na voljo v
naših enotah v Gorenji vasi, Poljanah in
na Sovodnju. Obiščite nas. Skupaj bomo
poiskali pravo knjigo za vsakega družinskega člana.
Novitete (priporočamo):
Tadeja Brankovič: PETA OLIMPIJADA
Avgust Demšar: TAJKUN
Špela Frlic: BLEŠČIVKA
Anja Kovačič: UJETA V SVOBODI
Joanna Jolly: DEKLE IZ RDEČE REKE
Charles Martin: ČUVAJ VODA, V OBJEMU
DEŽJA
Rado Pezdir: VZPOREDNI MEHANIZEM
GLOBOKE DRŽAVE
Brane Ternovšek: RAZGLEDNI STOLPI
SLOVENIJE
Tone Vogrinc: VSI ME KLIČEJO TONA
Goran Vojnović: ZBIRALEC STRAHOV
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Koze vzrejajo že dve desetletji
Sredi Dolenje Dobrave se nahaja kmetija Pr' Jurnčk, na kateri gospodarita Andreja in Tone Burnik. Letos
beležijo dvajseto obletnico začetka vzreje koz, saj so prve v novozgrajeni hlev pripeljali leta 2002.
Jure Ferlan
Sprva so mleko, ki so ga pridelali, le oddajali. Nato pa so pred
nekaj leti na pobudo hčerke Nastje začeli še predelavo v različne mlečne izdelke in tako ovrednotili doma pridelano mleko.
V ponudbi izdelkov iz kozjega mleka imajo različne sire, tudi sir
za žar, navadno skuto, albuminsko skuto (brez maščob, imenovana tudi rikota), navadne in sadne jogurte, skutne namaze z
različnimi okusi ter kefir. Kot je povedala Nastja Burnik, je med
kupci še posebno priljubljen namaz z okusom čemaža. Pri njih
je možno dobiti tudi kozje mleko, ki ga kupec lahko pride iskat
s svojo embalažo. Na kmetiji se ukvarjajo tudi s tradicionalno
peko, za kar skrbi predvsem Nastja. V ponudbi imajo piškote,
krhke flancate in v času praznikov potice. Imajo tudi izdelke
iz kozjega mesa, hrenovke skozi celo leto, sezonsko pa še
salame in klobase. Njihove izdelke je mogoče dobiti na kmetiji, v živilskih trgovinah KGZ Škofja Loka in KGZ Domžale, v
trgovini brez plastične embalaže Pouhn Cekar v Škofji Loki, ob
petkih in sobotah na tržnici na Vrhniki, ob sobotah na tržnici
v Kamniku, enkrat mesečno pa na tržnicah v Stražišču in v
Mavčičah. Trenutno imajo sanske koze, ki so izrazito mlečna
pasma. Zanje je značilna povsem bela kratka dlaka. V hlevu in
prirejenem kozolcu imajo mlečne samice in kozla, ki poskrbi
za razplod, saj morajo biti koze breje enkrat letno in skotiti
mladiče, sicer jim mleko postopno usahne. Brejost pri kozah
traja pet mesecev, običajno pa mladiča nosijo čez zimo, zato
takrat mleka ne dajejo. Pomembna je tudi menjava plemenskega kozla na dve leti, saj koze ne smejo biti v sorodu.
Največ dela imajo na kmetiji od marca naprej, ko se kotijo
mladiči in koze postanejo mlečne. Molze se jih dvakrat na
dan, zjutraj in zvečer. Pri molži so zelo natančne, saj, kot pravi

Pr' Jurnčk se dobi domače pecivo in pester izbor izdelkov iz
kozjega mleka.

Tone, Andreja in Nastja (s hčerko v naročju) skupaj skrbijo za
opravila na kmetiji.
Nastja, z glasnim meketanjem opozorijo na polna vimena, če
jih ne pomolzejo ob točno isti uri. V toplejšem delu leta dajo
koze približno od dva do tri litre mleka na dan. Kozje mleko (in
izdelki iz njega) je človeku lažje prebavljivo kot kravje, saj ima
manjše maščobne celice, lahko bi rekli, da je že naravno homogenizirano. V primerjavi s kravjim je v kozjem mleku bistveno
več vitamina B1, B2, B6 in B12 ter kalcija in silicija – ta je še
posebno pomemben za regeneracijo kože, nohtov in las. Ker je
prijazno do prebavnega sistema, pomirja težave s presnovo in
ne vsebuje proteinov, ki povzročajo alergije. To je pomembno
predvsem pri otrocih in osebah, občutljivih na kravje mleko.
Pr' Jurnčk koze krmijo s senom iz suhe trave in ne uporabljajo
silaže ter tako skrbijo za višjo kakovost mleka, pa tudi za okolje,
saj ne uporabljajo bal s plastičnimi ovoji. Uporaba silaže za
krmo, je pojasnil Tone, vpliva na zakisanost mleka, ki ima zato
okus slabše kakovosti, pojavijo pa se tudi napake na izdelkih,
na primer razpoke na siru. Koz ne pasejo na prostem, saj to prinaša določene probleme z zdravstvenim stanjem živali, saj so
mlečne bolj občutljive. V hlevu imajo kontrolirano suho krmo,
ki je varna in omogoča optimalno vzrejo. Andreja je povedala,
da v izdelke ne dodajajo različnih snovi, ki so danes na trgu in
podaljšujejo roke trajanja, saj kupcem želijo ponuditi čim bolj
naravno hrano. Za mlečne izdelke so pridobili znak Izbrana
kakovost – Slovenija.
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Rekorder Poljanske doline
Smučarski skakalec Marcel Stržinar je v Planici poletel 229,5 metra. Za njim je uspešna sezona, v kateri
je na mladinskem svetovnem prvenstvu z mešano ekipo osvojil srebrno medaljo.
Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič
Sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za moške se je
končala s poleti v Planici. V vlogi predskakalca je tam nastopil
Marcel Stržinar iz Poljan, natančneje iz Dobenske Amerike, član
SSK Norica Žiri. Že na preizkusu Letalnice bratov Gorišek je
poletel 229,5 metra.
"Super, vrhunsko. Vesel sem, da lahko tudi letos opravljam
nalogo predskakalca. Upam, da bom prihodnje leto lahko v
vlogi skakalca in tekmoval. Če dosežem dolge daljave, je to
sploh odlično. Postavil sem več rekordov: osebnega, klubskega in poljanskega," je bil zadovoljen Marcel Stržinar. Daleč ga
je neslo že lani, ko je prav tako na preizkusu letalnice z 225,5
metra izenačil poljanski in klubski rekord Tomaža Nagliča, ki
je leta 2019 končal kariero skakalca. "Tomaža sem že podražil, da mora začeti nazaj trenirati," je nasmejan pojasnjeval
v dolini pod Poncami in nadaljeval, da mu rekordna znamka
veliko pomeni. "Vem, da so vsi ponosni, da imamo rekord v
rokah Poljanci."
Planica je bila zanj pika na i uspešne sezone, v kateri se je
izkazal na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v
Zakopanah na Poljskem. Bil je član srebrne mešane ekipe, v
kateri so bili poleg njega še Nika Prevc, Taja Bodlaj in Maksim

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
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Marcel Stržinar je bil v Planici dobre volje, saj je postavil več
rekordov.
Bartolj. "Medalja mi veliko pomeni, je moj največji dosežek v
dosedanji športni karieri. Tudi med posamezniki sem osvojil
zelo dobro 8. mesto, z moško ekipo smo bili četrti. V zimski
sezoni sem tekmoval v Alpskem in FIS pokalu. Z napredkom
sem zadovoljen. Všeč mi je, da počasi stopnjujem nivo skokov. Sezoni lahko dam veliko kljukico. Sedaj bo nekaj počitka,
potem pa treniramo s polno paro naprej," je dejal 20-letni
skakalec.

Sezona 2021/2022 je bila za Marcela Stržinarja
najuspešnejaša doslej. Na mladinskem
svetovnem prvenstvu je z mešano ekipo osvojil
srebrno medaljo, s sotekmovalci so bili na ekipni
tekmi četrti, posamično pa je bil osmi. V Planici
je poletel 229,5 metra.
Skakalno kariero je začel pisati leta 2008. "Začelo se je z
akcijo Skoči z nami. Spomnim se, da sem takrat treniral alpsko
smučanje. Z letakom sem prišel domov do mami in ji rekel, da
hočem skakati. Na začetku ni bila za, je rekla, da me samo pelje, da pa ne bom skakalec. Skočil sem, zmagal na šolskem državnem prvenstvu in takrat sem se zaljubil v smučarske skoke.
Videl sem, da imam talent," se je spomnil začetkov. Njegovi cilji
so bili vedno višji. In kakšni so za naprej? "V prihodnji sezoni
biti član B-reprezentance, se uvrščati na mednarodne tekme in
tam pokazati dobre skoke, predvsem pa je cilj uživati v skokih.
To mi je najbolj pomembno," je odgovoril. Ima več vzornikov.
Iz slovenske reprezentance sta to Žiga Jelar in Peter Prevc, od
tujcev pa Avstrijec Stefan Kraft.
Marcel Stržinar je eden izmed tistih športnikov, ki uspešno
usklajuje šport in šolo. Je študent fizioterapije. "Šola mi je prav
tako pomembna kot skoki," je zaključil.

Šport I 27

Sprejem za poljanske skakalke
Glavna zvezda je bila Nika Križnar, Urša Bogataj je kot prva prejela "poljanski potni list", za vse uspehe
pa so navijači zaploskali tudi Emi Klinec, ki je opravičila svojo odsotnost.
Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič
Slovenske smučarske skakalke so v minuli zimi navduševale
navijače, ki so se jim v velikem številu poklonili na sprejemu 2.
aprila na Visokem pri Poljanah.
Občina Gorenja vas - Poljane je z Javnim zavodom Poljanska
dolina ter navijaškima kluboma Eme Klinec in Nike Križnar
priredila dogodek Poklon polanskim skakalkam, ki je bil prava
veselica. "Konec februarja lani se je začelo. Takrat je Ema Klinec postala svetovna prvakinja. Konec marca je Nika Križnar
osvojila veliki kristalni globus. Ko smo se dobili Na Vidmu, so
rekli, da bo za takšne uspehe treba narediti veselico. Takoj, ko
jo bomo lahko, sem obljubil. Uspehi so se nadaljevali tudi v
pravkar končani sezoni. Veselili smo se dveh zlatih olimpijskih
medalj Urše Bogataj, ki si jo že malo delimo, in zlate in bronaste medalje Nike Križnar. Izredno smo ponosni. Hvala, ker nas
razvajate z ženskimi skoki. Kar se je zgodilo v zadnjih dveh
letih, je za nas nekaj neverjetnega. V Poljanski dolini še ni bilo
veselice na račun športnih uspehov," je povedal Milan Čadež,
župan Občine Gorenja vas - Poljane. Največ navdušenja je bilo
ob prihodu Nike Križnar, na daljavo so navijači pozdrave poslali
Emi Klinec, ki je opravičila odsotnost. Posebne pozornosti sta
bila deležna tudi Urša Bogataj, ki je kot prva iz rok župana prejela "poljanski potni list", saj je kot dekle Nikinega brata resna
kandidatka, da postane nova krajanka Delnic, in tvorec uspehov – glavni trener Zoran Zupančič. Na Visoko pri Poljanah je
prišla strokovna ekipa, izmed skakalk pa poleg že omenjenih
še Katra Komar in Špela Rogelj. »Vrhunsko,« je sprejem z eno
besedo opisala Nika Križnar, in na kratko povzela sezono: »Po
lanski izjemni sezoni sem od sebe pričakovala, da bom tako

Skakalke in strokovna ekipa so navdušili tudi na sprejemu na
Visokem pri Poljanah.
kar trije ansambli: Jazbeci, Ansambel dveh dolin in Kvartet za
pet. Manjkala niso niti izvirna darila (sliki, karikature, domače
dobrote), ki so se jih vsi prejemniki zelo razveselili.

Kdaj in kam jih
saditi, kako jih
gnojiti in zaščititi
pred mrazom,
škodljivci in
boleznimi, so
osrednja poglavja
te knjige.
Predstavi številne
sorte vrtnic, ki so
jih preizkusili v
Sloveniji.
Vrtnica je na
vsakem vrtu
nekaj posebnega,
zato bo ta
prelepa knjiga
z več kot 250
fotografijami
očarala prav
vsakogar.

začela tudi letošnjo. Na začetku je bilo težko, imela sem kar
nekaj težav, na koncu pa mi je odleglo, saj sem pripravljenost
stopnjevala. Uspelo mi je tisto, česar še nisem dosegla. Okrog
vratu imam dve lepi 'ogrlici' – zlato in bronasto medaljo z olimpijskih iger. Še posebej pa bi poudarila skok iz Willingena, dolg
151 metrov. Ponosna sem na ekipo, da mi je stala ob strani.
Je najboljša. V vseh teh letih sem šla naproti svojim ciljem,
jih izpolnila. Vsaka medalja, vsak pokal mi pomeni veliko. Več
kot polovico jih imam še v Delnicah, ostale na Mlaki, kjer pa mi
prostora zmanjkuje."
Poleg domačega župana sta bila med drugimi prisotna tudi
Janez Žakelj, župan Občine Žiri, kjer sta Križnarjeva in Bogatajeva v SSK Norica tlakovali pot do vseh uspehov, in Franc
Setnikar, župan Občine Dobrova - Polhov Gradec, iz katere
prihaja Bogatajeva. Iz Smučarske zveze Slovenije je zbrane
nagovoril direktor Uroš Zupan, iz SSK Norica Žiri pa predsednik
Leon Šikovec in klubski trener Jernej Kumer. Program sprejema
so popestrili mladi pevci OŠ Poljane, za dobro voljo pa skrbeli

www.gorenjskiglas.si

"Hvala, ker nas razvajate z ženskimi skoki.
Kar se je zgodilo v zadnjih dveh letih, je za nas
nekaj neverjetnega. V Poljanski dolini še ni bilo
veselice na račun športnih uspehov."

Število strani: 176 strani, 19 x 25 cm, trdo vezana
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

25,50
EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Gorenjevaški košarkarji so navdušili
Člansko moštvo Košarkarskega kluba Gorenja vas je sezono zaključilo z naslovom prvaka v 4. slovenski
košarkarski ligi, ekipa Petra Hartmana pa je na odločilno tekmo privabila rekordno število navijačev.
Vilma Stanovnik
Prvo aprilsko sredo se je v Gorenji vasi zaključila letošnja
sezona v 4. slovenski košarkarski ligi za moške. Pred rekordnim
številom navijačev, ki se jih je na tribuni zbralo več kot 350, je
ekipa Košarkarskega kluba (KK) Gorenja vas še drugič v finalu
premagala Koper. Domačini so slavili z visoko razliko 90 : 68.
Tako si je moštvo, ki ga že sedmo sezono vodi Peter Hartman, s
prikazanimi igrami skozi vso sezono več kot zasluženo priigralo
zmagovalni pokal. V rednem delu tekmovanja so namreč na 14
tekmah zabeležili 12 zmag in zgolj dva poraza. V končnici tekmovanja so s šestimi zaporednimi zmagami po vrsti izločili ekipe Elektra Šoštanj, Dravograd Koroška in na koncu v finalu še
BC Koper. Naslov so si priigrali: Janez Dolenec (kapetan), Jaka
Dolenec, Peter Šturm, Viktor Cvijanovič, Matevž Pintar, Matej
Krmelj, Grega Ržen, Martin Trček, Matevž Bertoncelj, Leon Gabrovšek in Luka Oblak. Z osvojenim prvim mestom so si fantje
priigrali tudi vstopnico za 3. slovensko košarkarsko ligo.
"V ekipi je vso sezono vladalo odlično vzdušje tako na igrišču
kot tudi zunaj njega, kar je eden od temeljev uspeha v ekipnih
športih," je po tekmi povedal pomočnik trenerja in sekretar KK
Gorenja vas Jaka Trček in pojasnil, da v klubu skrbijo tudi za
razvoj mladih košarkarjev in košarkaric. V mlajših selekcijah je

VRT

- zelenjavne sadike
- balkonsko cvetje
- trajnice
- zemlja za presajanje

ŠOPKI IN REZANO CVETJE

- velika izbira lončnic, cvetličnih loncev

POROČNI ŠOPKI IN DEKORACIJA

- okrasitev prostora, cerkve
- birme, obhajila, krsti ...

ŽALNI PROGRAM

- nagrobni aranžmaji

Naročila: Cvetličarna Rožca Cerkno
ali M: 031 643 821
po dogovoru tudi dostava na dom!
cvetlicarna.rozca@gmail.com

Cvetličarna Rožca Cerkno

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

DARILNI PROGRAM

- aranžiranje daril
- srebrni nakit
- drobna darilca
- ročno izdelane voščilnice
- otroške knjige (kartonke, slikanice)

Članska ekipa KK Gorenja vas si je priborila zmagovalni pokal.
FOTO: GORAZD KAVČIČ

v košarkarske treninge vključenih več kot 120 otrok, za katere skrbi ekipa strokovno usposobljenih trenerjev: Jaka Trček
(vodja košarkarske šole in mlajših selekcij ter trener U15),
Urban Trček (trener U13 in U11 dekleta), Grega Ržen (trener v
šoli košarke in trener U11 fantje), Klavdija Oblak (vodja košarkarskih ekip deklet), Jasmina Zalar (trenerka v šoli košarke za
dekleta), na treninge šole košarke pa se vključuje tudi članski
trener Peter Hartman.
Šola košarke poteka na OŠ Ivana Tavčarja, OŠ Poljane in PŠ Javorje. Na področju šole košarke so letos začeli uspešno sodelovati s sosednjima kluboma – KK Škofja Loka in ŠD Tabor Žiri.
Skupaj organizirajo Polycom košarkarsko ligo, v kateri sodeluje
16 ekip iz devetih različnih šol s področja Škofja Loka. Otroci
od 2. do 5. razreda bodo tako letos odigrali po pet turnirjev, liga
pa se bo zaključila konec maja s finalnimi turnirji v Škofji Loki.
"Poleg šolske lige smo letos organizirali že tudi druge košarkarske počitnice, za zaključek leta pa se bodo otroci lahko udeležili
še poletnega letovanja na morju," pravi Trček.
Klub predstavljajo tudi štiri ekipe v državnem prvenstvu mlajših
kategorij. Ekipi U15 in U13 sta sezono začeli v 1. SKL, končali
pa ju bosta meseca maja v vrhu 2. lige. Kar nekaj igralcev starejših starostnih kategorij (U17 in U19) svojo košarkarsko pot
nadaljuje v drugih klubih (Škofja Loka, Triglav Kranj, Slovan), saj
trenutno še nimajo ekip v teh starostnih kategorijah. Po novem
letu so tekmovanja začeli tudi igralci in igralke U11. Prvič klub
zastopajo dekleta, ki orjejo ledino prihodnjim generacijam košarkaric v Poljanski dolini. Za zagon dekliške košarke v Gorenji
vasi je najbolj zaslužna Klavdija Oblak, ki sicer deluje v ženskih
selekcijah KK Škofja Loka.
"Do konca sezone nas čaka še nekaj projektov. Po končani
članski sezoni bo v Gorenji vasi potekala rekreativna Trim liga
v košarki, ki se bo zaključila do konca meseca maja. Mlajše
selekcije se bodo udeležile še dveh mednarodnih turnirjev,
zaključek sezone pa bo zaokrožil 6. Košarkarski festival, ko v
Gorenji vasi ponovno pričakujemo več kot dvajset ekip iz vse
Slovenije, še pravi Jaka Trček.
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Unikaten nakit iz lesa za samozavestne ženske
Začetki ustvarjanja Kristine Martinčič iz Lučin segajo v leto 2009, ko je med izdelovanjem pohištva za njihov
dom opazovala očeta Janeza.
Lidija Razložnik
Prva izdelka, ki jih je izdelala iz lesa,
"luster" in dve stenski svetilki, je za božič
podarila bratu. Njeni izdelki pod blagovno
znamko Kristina M Designs so na trgu
prisotni vse od leta 2016.
Ko je opazovala očeta, kako z užitkom
izdeluje predmete iz lesa, se je v njej
prebudila želja, da bi to počela tudi sama:
"Nisem se zavedala, da bo to vplivalo na
mojo prihodnost. Ko sem prvič obdelovala les, nisem mogla verjeti, kaj vse se da
izdelati iz njega in kako je lep!" Hvaležna
je očetu, da jo je nevede vpeljal v svet
lesarstva. Les je zanjo najlepši material:
je topel, čudovitih barv in ima razgibano
teksturo. Vsak kos zase je unikat. Možnosti obdelovanja in izdelave iz njega so
neskončne, razloži Kristina Martinčič, ki
je umetniško žilico podedovala po mami
Mariji, ki je izjemna slikarka. Leta 2012 je
za unikatno torbico iz lesa prejela naziv
zeleni inovator. Priznanje jo motivira še
danes. "Pred tremi leti sem odkrila, kaj
si želim oblikovati, in se tako usmerila v
nakit." Razvila je svojo tehniko krivljenja
furnirja in nastala je kolekcija uhanov, ki ji
je dala potrditev, da je bila njena odločitev prava. Navdih se ponuja sam po sebi,
ko najde ali dobi v dar kos lesa z unikatno teksturo: "Včasih je neka oblika, ki me
spremlja v vsakdanjem življenju, ali pa

Les je zanjo najlepši material:
je topel, čudovitih barv in
ima razgibano teksturo. Vsak
kos zase je unikat. Možnosti
obdelovanja in izdelave iz njega
so neskončne.
sama možnost obdelave lesa." Uživa ob
preizkušanju novih tehnik in raziskovanju
možnosti, ki jih les in oblikovanje ponujata, in takrat nastanejo nove oblike in
izdelki. Rada je inovativna in izdeluje izdelke, ki jih še ni na trgu. Od tod tudi njen
slogan: Od lepote lesa do inovativnega
dizajna. Izdeluje iz mizarskih ostankov,
uporablja les sadnih dreves z domačega
dvorišča, nekaj lesa pa ima tudi iz Srbije.
"Zelo rada pobrskam po drvarnici, kjer
sem našla že kar nekaj posebnih kosov
in jih rešila pred sežigom. (smeh) Sicer

pa okolica že dobro ve, da obožujem les,
in mi velikokrat podarijo zanimive kose
lesa." Najraje ima oreh. Prvič ga je spoznala, ko je iz njega izdelala nagrajeno
torbico in se vanj zaljubila: "Navdušuje
me njegova barva – lahko je zelo svetla,
zelo temna ali celo rdečkastorjava.
Njegova tekstura je umetnina že sama po
sebi in kar se tiče obdelovanja, je ravno
pravšnji." Les kombinira s kovino: aluminijem, nerjavečim jeklom in medenino,
saj se lepo dopolnjujejo. Vsi dodatki za
nakit – ogrlice, sponke, uhančki … – so
izdelani iz kakovostnega nerjavečega jekla, ki ne povzroča alergij in je prijeten za
nošenje. Vsak kos nakita je izdelan ročno. Veliko pozornost namenja detajlom in
skrbno izbira les – vse zato, da je končni
izdelek čim bolj atraktiven. Skozi leta se
je njen slog spremenil in nadgradil: "Ko
pogledam svoje izdelke, ne morem verjeti, da vse to nastaja izpod mojih rok. Od
začetka do danes je viden očiten razvoj
mojega znanja obdelovanja lesa kot tudi
oblikovanja. Ena izmed mojih strank me
je opisala kot kreativnega genija, saj še
nikoli ni videla takšnih izdelkov. Ko prejmeš tak kompliment, veš, da si na pravi
poti," je pojasnila Kristina Martinčič, po
poklicu diplomirana oblikovalka tekstilij
in oblačil ter inženirka lesarstva.
Pri ustvarjanju sledi pravilu, da izdeluje
izdelke, ki jo veselijo, saj samo tako
nastane kakovosten izdelek. Letos je
razširila svojo ponudbo tudi na dekorativne izdelke za dom. Med najbolj prodajane
izdelke sodijo uhani, za katere je veliko
zanimanja iz tujine. Na voljo so tudi ogrlice, table z imeni v skandinavskem stilu
ter novost: izdelki za dom. Prvi takšen
izdelek je namizno ogledalo, kmalu pa se
mu pridružijo še drugi. Trenutno najraje
izdeluje nove stvari, razvija nove izdelke,
saj ji to predstavlja izziv in radovednost,
kakšen bo končni izdelek. "Ta čas je
moj najljubši izdelek namizno ogledalo."
Izdelala je že veliko unikatnih izdelkov od
nakita, različnih modnih dodatkov, tudi za
moške: metuljčke, kravate, pisarniške dodatke do velikega počivalnika. Po njenem
nakitu posegajo ženske, ki so edinstvene
in samozavestne, jih ni strah biti to, kar
so. "Zelo veliko mi pomeni, da ženske
podpiramo ena drugo, se spodbujamo,
in zato še z večjim veseljem izdelujem

Kristina Martinčič vsak kos nakita izdela
ročno. FOTO: OSEBNI ARHIV
nakit, ki ni samo modni dodatek, ampak
simbol podpiranja žensk, da so, kar so,
čudovite v vseh pogledih!"

RIBOGOJNICA
ŠIFRAR
Sveže in dimljene
POSTRVI
Delovni čas: po dogovoru s
predhodnim telefonskim naročilom.
Primož Šifrar, nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Hotovlja 46
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Telefon: 04 51 85 413
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Devetdesetletnica z bistrim umom
Jožefa Mur oziroma Joži, kot jo kličejo, je mlada leta preživela doma na
kmetiji v Goropekah in se privadila kmečkega dela.
Milka Burnik
Bila je peta po vrsti od enajstih otrok, dva
sta majhna umrla. Spominja se, da sta
ata in mama imela eno posteljo, otroci
pa drugo, a bilo jih je "cel potnoštar".
Pogosto je bila "pestrna" mlajšim bratom
in sestram.
V Kraljevini Jugoslaviji ji je bilo dano
obiskovati šolo v Žireh le dve leti, saj se
je potem začela vojna. Eno leto je hodila
v nemško šolo, še eno pa potem, v svobodi. Tako se je tedaj godilo mnogim otrokom, saj se je s štirinajstimi leti starosti
osnovnošolsko izobraževanje enostavno
prekinilo. Težava je bila tudi, da so za
v šolo imeli slabo obutev in oblačila. V
Žireh je z velikim veseljem obiskovala
klekljarsko šolo in se naučila precej
načinov in vzorcev. Tam so dobili tudi
svoje punkeljčke. Joži ga je nosila domov
in vadila. Še dobro, kajti med vojno so

požgali šolo in druge pomembne stavbe
v okolici. Zgoreli so tudi punkeljčki, njen
je ostal cel.
Doma ni bilo zaslužka, zato je za prodajo
pridno nabirala borovnice, maline, gobe.
Mladi so se v tistih časih kar po nedeljski maši zmenili in zbrali pri kakšni hiši.
Zagotovo je nekdo prinesel še harmoniko, da so lahko zaplesali. Pri šestindvajsetih se je poročila na kmetijo k Hkavc v
Podgoro. Z možem sta gradila hišo in z
denarjem je bilo vedno tesno. Zato se je
pri osemintridesetih odločila, da bo šla v
službo, da bodo lažje shajali. Zaposlila se
je v Alpetourju, kjer je dvajset let ročno, s
krpo, vodo in čistilom, čistila notranjost
avtobusov in prala snemljive vzglavnike.
Slednje še potem nekaj časa, ko je že bila
v pokoju. Na kmetiji je vedno dovolj dela,
a je našla tudi čas za klekljanje. Dobila
je sukanec, čipke pa prodajala v Žiri in
kasneje v Idrijo.

Jožefa Mur FOTO: OSEBNI ARHIV
Ponosna je na tri sinove, sedem vnukov
in pet pravnukov. Ko ji je pri šestdesetih
letih umrl mož, se je začela družiti z
upokojenci, da se ni zaprla vase. Sedaj
kljub visoki starosti sama skrbi zase,
kosilo pa ji postrežejo domači. Kot pravi,
je hvaležna, da ima še ta pravo pamet, da
ve, kaj dela, da si opere, zlika. Težave s
hrbtenico ji lajšajo bergle in oporni pas.
Z društvom invalidov Žiri se odpravi tudi
na kopanje v Laško, pa čeprav je potem
malo utrujena.

Ko se je poročila, je znala delati vse
Frančiška Šturm iz Robidnice je v devetih desetletjih preživela veliko težkega, a zaradi vztrajnosti
in iznajdljivosti se je vedno nekako izšlo.
Milka Burnik
Kot najstarejša od trinajstih otrok se je
rodila na kmetiji v Farjem Potoku v Selški
dolini, na približno enaki nadmorski višini,
kot živi danes. Dve leti je hodila v nemško
šolo v Zali Log in v slovensko eno leto po
vojni. Za nadaljnji študij ni bilo denarja. Še
dobro se spomni, kako je bobnelo, ko so
vas preletavali avioni. Včasih so odmetavali padala in iz tistega blaga so šivali
obleke. Proti koncu vojne so Nemci pri
njih in v okolici požgali sedem domačij.
Ljudje so se rešili, prav tako domače živali.
Imeli so vsaj mleko. Mama je hodila okrog
"fehtat" (prosjačit). Redki so dali kaj hrane,
drugi so ji izrekali le žal besede. Karte,
ki so jih dobili za hrano, so zamenjali za
denar, da so lahko kupili še kaj drugega.
Mladi so včasih veliko prepešačili, se družili v kakšni kmečki hiši ali se odpravili v
Martinj Vrh gledat igro. Francka je do petindvajsetega leta ostala doma in se z delom
na domači kmetiji vsega naučila. In kako
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je spoznala moža? Menda mu je neki sorodnik predlagal, naj gre po Francko v Farji
Potok. To je tudi storil in njena starša sta
se strinjala. Na kmetiji pr' Jošku v Robidnici je bilo polno dela, pa nobenega denarja.
Tudi tu so med vojno zaradi obstreljevanja
pogorele vse tri sosednje domačije. Sprva
so sejali žita, pozneje so zatravili, kosili
in redili živino. Dolgo niso imeli vode pri
hiši, le "šterno" (vodnjak) višje zgoraj. Ves
čas je bilo delo, ker je bilo treba skrbeti
za živino, prašiče, ovce, kure. Iz mleka je
pridelovala sir in "putar" (maslo), kar je šlo
dobro v promet. Od prodane živine so ves
denar namenili za nove stroje in orodje. Po
smrti moževega očeta je bilo treba trem
dedičem oddati doto. Ne v lesu, Francka je
morala v ta namen zrediti prašiče.
Predla je volno domačih ovac, pa tudi od
drugod so ji nosili v delo. Domačim je potem pletla nogavice, jope. Predvideva, da
ima prav zaradi dolgotrajnega poganjanja kolovrata na stara leta težave z nogo.
Pravi, da ji je sedaj najbolje in bi se, če ne

Frančiška Šturm
bi bilo bolečin v rokah, prav dobro imela.
Nekaj še postori sama, dvakrat na teden
ji pomaga negovalka. Dolgčas ji ni, ker
prebere kakšen časopis, gleda televizijo,
se pogovarja po telefonu, pride kdo na
obisk. Po treh hčerkah ima devet vnukov
in deset pravnukov.

Vsa garažna vrata na enem mestu. Praktične in
sodobne rešitve za vašo garažo [tudi s poslikavo]
Enostavna, varna in praktična so sekcijska avtomatska garažna vrata, ki jih lahko
zaradi prilagodljivega delovanja namestite na skoraj vse oblike garažnih odprtin,
hkrati pa zaradi navpičnega zapiranja in
odpiranja ne zasedajo prostora pred garažno odprtino in za njo.
Podjetje Kip Kop ponuja veliko akcijo sekcijskih garažnih vrat z dobavo in vgradnjo
po vsej Sloveniji, tudi z brezlačno izmero
in svetovanjem pri nakupu.

nost tesnenja, zato v prostoru ohranjajo
notranjo temperaturo.
Sekcijska garažna vrata Kiplift je mogoče upravljati ročno ali daljinsko. So tiha,
sistem vzmetenja pa zagotavlja gladko
delovanjem, kar je še posebej pomebno
pri vgradnji vrat večjih dimenzij. Zasnova
vrat Kiplift temelji na varnosti, zato tudi
preprečujejo morebitno ukleščenje in

Sekcijska garažna vrata so še zlasti uporabna za kratke dovozne poti ali garaže pred
pohodnimi potmi (denimo ob pločniku),
v notranjosti garaže pa ne jemljejo prostora in zato niso ovira za večja in višja
vozila. Idealna so za garaže, ki se ne uporabljajo samo za vozila. Izolirana sekcijska

Vrata Kip Kop z vzorcem po izboru naročnika.

Vrata Kiplift so tiha in vrhunske kakovosti.

Kip Kop garažna vrata v imitaciji lesa.

poškodbe. Izdelana so iz panelnih plošč,
narejenih iz dvojnega galvaniziranega jekla, ki jih za podjetje Kip Kop dobavlja švicarski proizvajalec Tecsedo. Trdnost plošč
omogoča izdelavo vrat tudi v največjih
dimenzijah. Plošče so dvojno oplaščene,
z izolacijskim jedrom, na zunanji strani pa
so prekrite z vzorcem po izboru kupca.
Podjetje Kip Kop svojim naročnikom ponuja tudi digitalni tisk vzorcev na vrata: od

V letošnji akciji ponujajo bela,
srebrna in rjava dvižna garažna
vrata, do največje širine 289 cm
in višine 204 cm. Z dostavo, montažo, motornim pogonom, prvim
zagonom in 9,5-odstotnim DDV je
cena vrat 799 € za navadni model
in 1374 evrov za model z vgrajenim osebnim prehodom. Kip Kop
ponuja še 12-letno garancijo proti
prerjavenju in petletno garancijo
za elektroniko vrat. Več informacij
lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 24 40.

OGLASNO SPOROČILO / www.kipkop.si

garažna vrata odlikuje tudi visoka sposob-

imitacij naravnega lesa, betona, pločevine
do kakršnih koli fotogorafij, logotipov ali
drugih poljubnih vzorcev po izboru.
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32 I Prireditve

April–maj 2022

30. aprila ob 20. uri
Kresovanje
Vabljeni na kresovanje v organizaciji PGD Poljane. Kraj: Dvorec
Visoko. Organizira: PGD Poljane. Več informacij: Damjan Vidmajer, 040 607 306.

22. aprila ob 20. uri
Koncert skupine Raubarji
Fantje pripravljajo celovečerno zabavo v svojem slogu na
Poljanskem. Prodaja vstopnic na prodajnih mestih OLAII (OMV,
3DVA itd.). Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Kazjansko Records,
Raubarji. Več informacij: info@kazjansko.agency.

30. aprila ob 16. uri
Pomladni pohod
Vabljeni na pomladnih pohod, štart je od Družinskega parka
Grebljica Stari vrh. Kraj: Grebljica. Organizira: TD Stari vrh. Več
informacij: Janez Šturm, 040 190 701.

23. aprila ob 16. uri
Salamijada
Pridite na pokušino ocenjenih domačih salam.
Kraj: Gostilna Na Vidmu. Organizira: Društvo ljubiteljev salam
Poljanske doline. Več informacij: Tomaž Žežko, www.poljanskisalamarji.si.

30. aprila
Pika tekma Slajka
Tekma v natančnosti pristajanja z jadralnimi padali. Ob neugodnem vremenu je rezervni termin 7. maj. Organizator točno
uro dogodka še sporoči. Kraj: Hotavlje in Slajka. Organizira:
Društvo letalcev Kragulj Sovodenj. Več informacij: Jože Reven,
031 213 386, dlk.kragulj@gmail.com.

23. aprila ob 20. uri
Koncert skupine Zvita feltna
Fantje ob 15-letnici delovanja pripravljajo spektakel, ki nikogar
ne bo pustil ravnodušnega. Presenetili pa bodo tudi z najbolj
žurerskimi gosti. Prodaja vstopnic na prodajnih mestih OLAII
(OMV, 3DVA itd.). Kraj: Dvorec Visoko.
Organizira: Kazjansko Records, Zvita feltna. Več informacij:
info@kazjansko.agency.

5. maja od 16. do 18. ure
Meritev kostne gostote, krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Kraj: nekdanji prostori Knjižnice Gorenja vas. Organizira: Krajevna organizacija Rdečega križa. Več informacij: marijaknafelj@
gmail.com.
7. maja ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu
Spoznajte, čemu je bila celotna linija in posamezne utrdbe namenjene. Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

25. aprila ob 17.30
Do tiste stezice
Vabljeni na otroško predstavo. Vstop prost. Kraj: velika dvorana
Sokolskega doma. Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas,
Društvo Glasba – Drama. Več informacij: Bernarda Buh, 04/510
71 00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

7. maja ob 19.30
Večer slovenskih pesmi in plesov
Folklorna in moška vokalna skupina Zala z vokalno skupino Kokrčan organizirajo sobotni večer s predstavitvijo delčka plesne
in pevske dediščine Slovencev. Kraj: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas. Organizira: TD Žirovski vrh. Več informacij: Lucija Kavčič,
031 693 731, lucija@tdzirovskivrh.si.

TAVČARJEV
DVOREC

Visoko pri Poljanah,
Škofja Loka

17.6. 2022
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Vstopnice:
Kavarna Visoko,
Petrol, Mojekarte

ŽIGA PIŠLAR, S.P., PODLUBNIK 152, ŠKOFJA LOKA

8. maja ob 15. uri
40-letnica Folklorne skupine TD Sovodenj
Na prireditvi se bodo sprehodili skozi 40 let njihovega delovanja. Premierno bo predstavljen film o starem kmečkem običaju,
ki so ga posneli v lastni režiji. Prisotni bodo tudi znani gostje.
Kraj: kulturna dvorana Sovodenj. Organizira: Folklorna skupina
TD Sovodenj. Več informacij: Edvard Podobnik, 041 369 846,
info@stotnkar.si.
14. maja ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Cena vodenja je 2
EUR na osebo. Predstavila se bo tudi Kmetija Budl. Organizira:
Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.
14. maja od 10. do 12. ure
Predstavitev Kmetije Budl
Vabljeni na redno vodenje ter na predstavitev Kmetije Budl iz
Žirovskega Vrha. Možnost nakupa njihovih izdelkov. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177.
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14. maja od 8. do 12. ure
Tržnica domačih izdelkov in pridelkov
Več informacij še sledi. Glej spletno stran www.poljanskadolina.com. Kraj: parkirišče pred KGZ Gorenja vas. Organizira:
Zavod Poljanska dolina. Več informacij: www.poljanskadolina.
com, 030 485 600, info@poljanskadolina.com.

povedovalskega festivala, nato bo zadišalo po nedeljskem
kosilu s pridihom tradicije, popoldan pa nas čaka še Zmenek s
slovenskimi skladatelji. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod
Poljanska dolina, Zavod Homo Narrans, Hiša kulture Celje. Več
informacij: Zavod Poljanska dolina, zavod@poljanskadolina.
com, 031 720 573.

14. maja, 28. maja in 4. junija
Tekmovanje v preletih z jadralnim padalom
Tridnevno tekmovanje v razdalji in hitrosti letenja z jadralnimi
padali. Organizator točno uro dogodka še sporoči. Kraj: Stari
vrh, Blegoš. Organizira: Društvo letalcev Kragulj Sovodenj. Več
informacij: Jože Reven, 031 213 386, dlk.kragulj@gmail.com.

29. maja ob 18. uri
Plesna skupina STEP – 25 let
Vabljeni na praznovanje 25-letnice PS STEP z gosti. Kraj: OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira: PS STEP. Več informacij: Petra Slabe, 031 643 311, pinopetra@gmail.com.
* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite pri
organizatorjih.
** Za še več dogodkov spremljajte
spletno stran www.poljanskadolina.
com (zavihek dogodki).

21. maja ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Spoznajte rodbino Šubic. Cena vodenja je 4 EUR na osebo.
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@
poljanskadolina.com, 031 720 573.
21. maja ob 9. uri
12. KBK trail
Vabljeni na tekaški praznik pod Blegošem. Razpis je znan, predprijave so odprte. Kraj: Kopačnica–Blegoš. Organizira: Športno
društvo Marmor Hotavlje. Več informacij: Boštjan Jezeršek,
031 391 354, tek@sdmh.si.

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

29. maja ob 11. uri
Dan kulture in kulinarike
Vabljeni v nedeljo na Dvorec Visoko, ki bo prežet s kulturo in
kulinariko. V dopoldanskem času se bo odvijal delček Pri-

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Medijski pokrovitelj:

Število strani: 152 strani, 21 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

2240
EUR

+ po

št ni n a

POLTON ANTON HABJAN S.P, CESTA NA BELO 18, KRANJ

www.gorenjskiglas.si

Avtorica vas
popelje v svet
sivke, rožmarina,
žajblja, lovora
in oljčnih listov.
Z navdušenjem
boste izdelovali
hidrolate,
pripravljali čaje,
kozmetiko,
izdelke za
aromaterapijo
in kuhali odlične
jedi z zelišči.
Presenetila vas
bo uporabnost
zelišč v prehrani
in negi domačih
živali ter hišnih
ljubljenčkov.
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Prve državnozborske volitve na Slovenskem
Župnijski arhiv na Trati hrani zanimiv dvojezični dokument na osmih straneh, natisnjen na laneni papir.
domni parlament na Dunaju in splošno
volilno pravico. Čeprav splošna je veljala
le za moške, starejše od 24 let, ne glede
Besedilo na levi polovici vsake strani je
na veroizpoved, izvzeti pa so bili mezdni
tiskano v nemščini, v pisavi, imenovani
delavci, hlapci, služabniki, osebe, ki so
nemška gotica, na desni polovici vsake
prejemale podporo od dobrodelnih ustastrani pa v stari slovenščini, ki se je
nov, in ženske. Pogoj za volivce je bil tudi
takrat uporabljala, v latinski pisavi, ki je
vsaj šest mesecev stalnega bivanja v isže uporabljala šumnike, tako kot jih še
tem kraju. Volitve so bile dvostopenjske,
danes. Naslov dokumenta je Izpisik is tanajprej so volili volilne može, po enega na
časniga reda volitve po ustavnim pismu
od 250 do 500 prebivalcev. Ti so izmed
od 25. maliga travna 1848.
sebe izvolili poslanca, po enega na 50
Gre za navodila za izvedbo prvih volitev
tisoč prebivalcev. Volitve so izvedli v poposlancev v državni zbor v sodobnem
letnih mesecih. Poleg inteligence so bili
smislu, na podlagi ideje o vladavini
ljudstva (demokraciji), kakor jih poznamo izvoljeni tudi premožni kmetje, ki so si za
razliko od prvih, ki so zagovarjali narodne
danes, na slovenskih tleh. Volitve so bile
interese, raje prizadevali za zmanjšanje
posledica meščanske marčne revolucije
KLJUKE
davkov.
Navodilo za volitve se je znašlo v
leta 1848, ki je odpravila fevdalni red inVLEČNE
cerkvenem arhivu zato, ker je takratna drs tem večstoletne oblastne strukture
žavna oblast nalagala župnikom obvezo,
v habsburški monarhiji. Pojavile so se
da kot pomožni uradniki v njenem imenu
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jo zakonodajo. Za to so bili nagrajeni z
aprila so objavili načrt ustave,
ki so ga
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kasneje še popravili in predvideli enoJure Ferlan

VLEČNE KLJUKE

Navodila za prve državnozborske volitve
leta 1848 so bila dvojezična. FOTO JURE
FERLAN

Pomladni pohod

aža

VLEČNE KLJUKE

V Turističnem društvu Stari vrh vas vabimo na Pomladni
pohod, ki bo v soboto, 30. aprila, ob 16. uri. Zbor bo pri
Družinskem parku na Grebljici na smučišču Stari vrh. Po
južnem pobočju Starega vrha se bomo sprehodili do sedla
med Koprivnikom in Mladim vrhom in se čez Mladi vrh vrnili
proti koči na Starem vrhu, kjer nas bo čakala malica in bomo
prižgali kres. Priporočljive so palice, primerna pohodna oprema in lučke. Na fotografiji: Stari in Mladi vrh, čez katerega se
bomo podali na Pomladanskem pohodu.
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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
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Foto: Gorazd Kavčič
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Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

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

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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NOVI

GRANDLAND
IZBERI GA, KO SI ŽELIŠ VSE


NAJVEČJA ZALOGA VOZIL OPEL V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS! PREVERITE PONUDBO!

Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti. Vsa nova vozila
so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva - če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km
pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

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
info.lj@avtotehna-vis.si
04 281 71 70
info.kr@avtotehna-vis.si
04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.si

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,2–6,4 l/100 km, poraba električne energije: 15,1–15,5 kWh/100 km ter izpusti CO₂: 29–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0155–
0,0507 g/km. Trdi delci: 0,00032 g/km in število delcev: 0,1100 × 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.
Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa, ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Garancija povratnega odkupa velja za
vsa nova osebna vozila Opel: Corsa, Astra, Crossland, Grandland, Combo Life, Zafira Life in Insignia, za katera je kupoprodajna pogodba sklenjena od 25. januarja do preklica. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja
za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen.
Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala,
dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). 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. Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Slika je simbolna. Ponudba velja do 31.5.2022.

