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

Naslednja številka: 23. septembra 2022
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 5. septembra 2022 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo 
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

 `  21. 6. I Na zaslužen izlet na Bled sem peljal 
najboljše učence iz naših šol, ki so se v vseh 
letih osnovnega šolanja najbolj izkazali.

 `  21. 6. I Na odkritju spominske plošče 
Maistrovemu borcu Andreju Šifrerju nad 
domačijo pr' Oblak v Stari Oselici

 ` 22. 6. I Na seji Sveta gorenjske regije

 `  23. 6. I Na zaključni prireditvi ob dnevu 
državnosti in zaključku šolskega leta v 
Osnovni šoli v Poljanah. Pohvale za lepo 
prireditev!

 `  23. 6. I Pri sveti maši za domovino in na 
praznovanju dneva državnosti v Poljanah

 `  24. 6. I Pri sveti maši za domovino in na 
praznovanju dneva državnosti v Novi Oselici

 `  30. 6. I Na odprtju in blagoslovu nove ceste iz 
doline Suša na Jelovico

 `  5. 7. I V Dvorcu Visoko sem pozdravil 
poslance poslanske skupine SDS, kjer so imeli 
sejo in proste dejavnosti.

 `  7. 7. I Prisoten sem bil pri podpisu 
sponzorskega sporazuma med KK Gorenja 
vas na eni strani ter podjetjema Polycom in 
Marmor Hotavlje na drugi. Zahvalil sem se 
podjetjema za podporo mladim košarkarjem v 
naši občini.

 `  9. 7. I Na prevzemu novega vozila pri PGD 
Trebija. Pohvale krajanom in domačim 
gasilcem za zbrana sredstva za nakup 
in domačemu podjetju Lovran kot botru 
avtomobila.

 `  10. 7. I Na kolesarski dirki Poljane–Stari vrh, 
dobro mi je šlo. Čestitke organizatorju ŠD 
Poljane za izvedbo, saj pridejo kolesarji iz vse 
Slovenije in tujine.

 `  11. 7. I Na ogledu obnovljenega obzidja okrog 
cerkve svete Jedrti v Čabračah

Iz
županovega 
dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega 
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
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Promet je bil na novi most preusmerjen 24. junija, so sporočili 
z direkcije za infrastrukturo. Gradnja je namreč že v celoti kon-
čana, manjkajo pa še zaključki nekaterih ureditev, so pojasnili. 
Dela je opravilo podjetje Mapri iz Ljubljane, s katerim so podpi-
sali gradbeno pogodbo v vrednosti 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. V sklopu omenjene naložbe so iz-
vedli tudi rekonstrukcijo ceste in vodotoka na območju objekta, 
novi most je tudi širši od starega. Zasnovan je kot armiranobe-
tonski 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 
v hribinsko osnovo. Ta čas odstranjujejo nadomestni most, 
predvidoma v drugi polovici julija pa bodo izvedli še rušitev 
začasne obvozne ceste. V strugi pod mostom bodo urejene in 
utrjene brežine Poljanske Sore.

Mateja Rant
Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,
da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.
Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj
hoteti, želeti, početi.

Tudi v Poljanski dolini se je začelo tisto lepo obdobje, ko so vasi 
pod Blegošem še bolj polne otroške razigranosti, ki jo opeva 
Feri Lainšček v pesmi Kaj moraš med počitnicami storiti. Učenci 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas imajo za seboj posebno 
leto, ki ga tokrat ni krojilo zapiranje šol. Šola pa kljub temu že 
nekaj tednov sameva. Čistilke, čistilec in oba hišnika pa pridno 
čistijo, belijo in urejajo šolske prostore, da se bodo otroci septem-
bra vrnili v lepe in sveže učilnice.
Učenci pa kar na počitnicah. Pridobljeno znanje so skrbno po-
spravili v možganske kotičke, zdaj pa je čas, da si odpočijejo. Pri 
preživljanju počitnic lahko upoštevajo nasvete strokovnjakov, ki 
pravijo, da je dobro vsakega po malo: malo športa, malo brezdelja 
ter veliko iger in klepetov z domačimi in prijatelji. Tudi dolgčas 
menda ni slab, saj se takrat porodijo številne ustvarjalne zamisli. 
Pomembna je seveda tudi skrb za zdravje in varnost. Priporočljivo 
je, da se otroci najmanj eno uro dnevno gibajo na svežem zraku, 
najbolje v jutranjih ali poznih popoldanskih urah, ko ni vročine. Ob 
telesni aktivnosti je pomembno, da dovolj pijejo in nosijo primer-
na lahka oblačila. Pri udeležbi v prometu sta nujna upoštevanje 
prometnih predpisov in uporaba zaščitne čelade na kolesu. Nika-
kor pa ne smejo pozabiti na pomoč staršem pri domačih opravi-
lih. Počitnice so tudi neke vrste šola, pa ne običajna s knjigami in 
zvezki, ampak šola za življenje.
V upanju, da bodo otroci počitnice želeli preživeti aktivno, je naša 
šola v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Slovenije v juliju 
organizirala Zabavne počitnice. Malo starejši učenci pa se lahko 
udeležijo že tradicionalnega športnega tabora, ki ga tudi letos 
organizira Športno društvo Blegoš. Potekal bo v tednu od pone-
deljka, 22. avgusta, do četrtka, 25. avgusta, na OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Tabor je namenjen učencem in učenkam od 5. do 
8. razreda, poudarek pa je na kakovostnem preživljanju prostega 
časa, druženju in gibanju, brez elektronskih naprav. Udeležili se 
bodo lahko različnih športnih aktivnosti. Med njimi so košarka, 
rokomet, badminton, namizni tenis, floorball, odbojka, nogomet, 
kolesarstvo in še in še. Večeri pa bodo bolj sproščeni, čakale 
jih bodo zabavne dejavnosti, kot so kvizi, pantomima, turnirji v 
družabnih igrah … Tabor je plačljiv, a je zagotovljen prispevek 
lokalne skupnosti. OŠ Ivana Tavčarja pa nudi brezplačno uporabo 
prostorov in športnih rekvizitov.
Tako učenci kot starši in vsi zaposleni na OŠ Ivana Tavčarja naj 
preživijo mirne, prijetne in čim aktivnejše počitnice in si tako 
zagotovijo novih moči za prihajajoče novo šolsko leto.

Počitnice

Anja Podobnik, univ. dipl. psih.

Novi most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi FOTO: PRIMOŽ 
PIČULIN

Direkcija RS za infrastrukturo zaključuje gradnjo 
novega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi.

Promet že po novem 
mostu

Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina obvešča vse 
zainteresirane kandidate, da je na spletni stani zavoda 
objavljen javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta 
direktorja javnega Zavoda Poljanska dolina, in sicer za  
mandatno obdobje petih let.
Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani 
Zavoda Poljanska dolina, in sicer od 29. junija 2022 dalje 
v rubriki Aktualno, razpis pa je odprt še do vključno 29. 
julija 2022. Vse dodatne informacije o izvedbi postopka je 
mogoče pridobiti pri Jeri Miklavčič na telefonski številki 031 
720 573.

Objavljen razpis za direktorja zavoda  
Poljanska dolina
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Po obnovi stare šole bodo v Hiši generacij zagotovili šest mest 
za dnevno varstvo starejših v obliki dnevnega centra in 16 
začasnih namestitev za starejše, to je za največ tri mesece. Za 
1,8 milijona evrov vredno naložbo so pridobili tudi nepovratna 
sredstva Republike Slovenije in Evropske unije iz sredstev Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj, sofinancira pa jo tudi Občina 
Gorenja vas - Poljane, je pojasnila direktorica Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek.
Po informacijah občine dela napredujejo tudi v notranjosti, kjer 
so že izdelali talne estrihe, izvajajo zadnja slikopleskarska dela 
ter polagajo keramiko in kamnite talne obloge na stopniščih in 
v vežah. Sočasno urejajo okolico, kjer postavljajo kanalizacijske 
dovode in temelje ograj, potekajo tudi priprave za gradnjo nove-
ga električnega dovoda. Zaključek vseh del je po besedah Silve 
Košnjek predviden v decembru, izbran pa je že izvajalec, ki bo 
poskrbel še za opremo in potrebne medicinske pripomočke.  

Objekt nekdanje šole v Gorenji vasi, v katerem urejajo Hišo generacij, so pred časom že pokrili s streho in 
končali ureditev fasade, zdaj pa delo nadaljujejo v notranjosti.

Mateja Rant

Objekt nekdanje šole v Gorenji vasi so pred časom že pokrili 
s streho in končali ureditev fasade, zdaj pa delo nadaljujejo v 
notranjosti. FOTO: PRIMOŽ PIČULINV začetku junija se je začela košnja ob občinskih cestah z lani 

kupljenim traktorjem z mulčerjem. Na predlog svetnikov Občine 
Gorenja vas - Poljane bodo po novem košnjo izvajali dvakrat na 
leto. Prva košnja se končuje v teh dneh, drugo košnjo pa bodo 
izvedli v septembru, je pojasnil Boštjan Kočar z občine.

Prva košnja ob cestah
Mateja Rant

Lani kupljeni traktor z mulčerjem FOTO: ARHIV OBČINE

Izbran tudi izvajalec za notranjo opremo

Vloge za sprejem v Hišo generacij bodo začeli zbirati predvi-
doma v septembru oziroma oktobru, bodo pa o tem občane 
pravočasno natančno obvestili, je poudarila Silva Košnjek in 
dodala, da bodo imeli prednost prebivalci občine Gorenja vas 
- Poljane, v primeru, da ne bodo zapolnili vseh mest, pa tudi 
občani okoliških krajev. »Začasne namestitve so mišljene res 
kot kratkotrajne, za dobo največ treh mesecev, dnevno varstvo 
pa se bo predvidoma izvajalo od jutra do okrog 16. ure.« Po be-
sedah Silve Košnjek gre namreč za projekt deinstitucionalizaci-
je, ko se uporabniki po kratkotrajnem bivanju v instituciji znova 
vrnejo v domače okolje. Za svojce pa je to lahko dobrodošla 
pomoč in razbremenitev v času dopustov oziroma druge odsot-
nosti, recimo v primeru bolezni in podobno. »To so najsodob-
nejše oblike varstva starejših, ki jih med prvimi na ravni države 
uvaja prav Center slepih slabovidnih in starejših Škofja Loka,« 
je še dodala Silva Košnjek.

V Hiši generacij načrtujejo tudi stalno razstavo 
fotografij nekdanje stare šole – fotografije 
razredov, hodnikov, učiteljev in skupinske 
fotografije učencev, utrinkov pouka, športnih 
ur ... Fotografije in razglednice, ki naj bi krasile 
hodnike Hiše generacij, je mogoče oddati v 
sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane 
in na elektronskem naslovu info@obcina-gvp.si 
do 30. septembra.
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Na krajši slovesnosti je domačine iz vasi 
Jelovica in Suša, izvajalce del in vse 
prisotne najprej nagovoril župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, ki je 
poudaril pomen zaključenega projekta 
in večletnega prizadevanja za dokončno 
ureditev in asfaltiranje navedene ceste. 
V nadaljevanju je duhovni pomočnik Žu-
pnije Trata - Gorenja vas Simon Fortuna 
blagoslovil obnovljeno cesto s prošnjami 
za varno in srečno vožnjo.
Občina Gorenja vas - Poljane in Krajev-
na skupnost Gorenja vas sta v zadnjih 
25 letih po delih obnavljali in asfaltirali 

navedeno lokalno cesto, celotni odsek 
Suša–Jelovica meri 3,2 kilometra. V letu 
2018 je bil v dolžini en kilometer izveden 
oziroma obnovljen v makadamu in asfal-
tiran predzadnji del. V lanskem letu je bil 
še zadnji del odseka obnovljen v maka-
damu, letos pa dokončno pripravljen in 
asfaltiran v dolžini 420 metrov. Skupna 

vrednost letošnje investicije je 50 tisoč 
evrov.
Prerez traku ob uradni predaji ceste 
namenu so izvedli župan Milan Čadež, 
domačin Franc Zorič in predsednica KS 
Gorenja vas Mirjana Možina. V nadaljeva-
nju sta sledila pogostitev in druženje na 
domačiji pri Ožbiri.

Slovesnost ob 
odprtju ceste
Konec junija je bila namenu 
predana lokalna cesta Suša–
Jelovica.

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

Duhovni pomočnik Župnije Trata - Gorenja vas Simon Fortuna je blagoslovil 
obnovljeno cesto s prošnjami za varno in srečno vožnjo. FOTO: ARHIV OBČINE

Krajevni urad v Gorenji vasi bo v času od 1. julija do 31. 
avgusta zaprt, so sporočili z Upravne enote Škofja Loka, po 
ustaljenem urniku pa bodo znova začeli poslovati 1. sep-
tembra. Stranke lahko vse storitve, ki bi jih sicer opravile 
na krajevnem uradu, v času uradnih ur opravijo na sedežu 
upravne enote na Poljanski cesti 2 v Škofji Loki. V juliju in 
avgustu bo posloval tudi Krajevni urad Žiri, in sicer vsak 
ponedeljek od 8.00 do 15.30.

Poletni urnik krajevnega urada

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI  

GORENJA VAS - POLJANE  
za leto 2022

Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 
36.000 evrov so namenjena za ukrepe s področja pospeševanja 
razvoja podjetništva, in sicer: 
1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev   
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
4.  Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za poslovne objekte  
5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta 
objavljena na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane na sple-
tnem naslovu www.obcina-gvp.si, pod rubriko »razpisi in objave«. 

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30. septembra 2022. 

Prijavitelji vlogo oddajo v zaprti ovojnici osebno v sprejemno 
pisarno Občine Gorenja vas - Poljane ali pošljejo po pošti na naslov: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas, najkasneje 30. septembra 2022 oziroma najpozneje ta dan 
vlogo oddajo na pošti kot priporočeno pošiljko. 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Go-
renja vas - Poljane, pri Luciji Klemenčič, telefon (04) 51 83 114 ali 
e-naslov lucija.klemencic@obcina-gvp.si. 

Sredi junija so na Občini Gorenja vas - Poljane prejeli precej 
klicev, da so na območju Poljanske doline opazili medveda. 
Fotografirali so ga celo, ko se je sprehajal po glavni cesti 
v Gorenji vasi, opazili so ga tudi v Podobenu in na Trebiji. 
Kot ob tem pojasnjujejo na občini, sicer lahko medveda v 
izjemnih primerih srečamo med sprehajanjem po gozdu, 
vendar pa so takšna srečanja zelo redka, saj nas medved 
običajno prej opazi in se umakne. »Napadi medveda na 
človeka so zelo redki in so običajno sprovocirani s strani 
človeka ali psa. Medvedu človek predstavlja naravnega 
sovražnika, zato se mu umakne. Težave nastopijo, kadar 
človek naredi poteze, ki jih medved lahko razume kot napad 
ali ogrožanje mladičev.« Na občini zato pozivajo občane, 
naj v primeru, da opazijo medveda, o tem takoj obvestijo 
gospodarja Lovske družine Gorenja vas Milana Jerama na 
telefonsko številko 051 380 720.

Občane prestrašil medved
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Od skupnih sanj do izzivov, ki terjajo 
odgovornost vseh
Dan državnosti so v Gorenji vasi zazna-
movali na Trgu Ivana Regna. Ob prvih 
skupnih sanjah so nastopajoči, med njimi 
sta združeno zapela mladinska pevska 
zbora obeh osnovnih šol v občini pod 
vodstvom Neže Erznožnik in Matjaža 
Slabeta, ki sta se predstavila z domoljub-
nimi pesmimi že na letošnjem spomla-
danskem Zborovskem boomu v Poljanah, 
spomnili tudi na izzive, s katerimi smo se 
srečali v času naše skupne države. Eden 
večjih in nepričakovanih je bila zagotovo 
epidemija covida-19.
Slavnostna govornica strokovna direk-
torica Onkološkega inštituta v Ljubljani 
dr. Irena Oblak je tako predstavila svoje 
izkušnje glede epidemije covida-19, ki je 
zadnji dve leti in pol močno preoblikovala 
naša življenja. »Naša nepripravljenost 
nas je naredila ranljive, malokdaj ponižne 
in prestrašene,« je kritično in zdaj že z 
razdalje ocenila dogajanje. »Poleg tega 
je to vplivalo tudi na naše odnose, zaradi 
razdvojenosti oz. različnih pogledov 
na epidemijo in cepljenje se je razdrlo 
mnogokatero prijateljstvo,« je opozorila. 
V tem času je tudi v bolnišnicah ponekod 
vladala panika. »Na Onkološkem inštitutu 
imamo najranljivejše bolnike, za katere 
je okužba pogosto smrtna, saj imajo 

oslabljen imunski sistem. Uvedli smo 
zelo stroge ukrepe, da zaščitimo bolnike, 
zaposlene in dejavnost. Zavedali smo se, 
da bi lahko prekinitev onkološkega zdra-
vljenja povzročila še celo več smrti kot 
morebitna okužba s koronavirusom. Bila 
so težka obdobja. Še dobro, da nismo 
vnaprej vedeli, kaj vse nas še čaka,« je 
bila iskrena. Epidemija nam je vsem pri-
nesla veliko hudega in številna odrekanja, 
je zaključila. »Morda pa nas je tudi kaj ko-
ristnega naučila. Predvsem zavedanja, da 
smo ranljivi. Mogoče da bomo bolj cenili 
svoja življenja in svoje bližnje.« Poljanska 

dolina nam je v času epidemije »nudila 
varen pristan, saj smo se lahko naužili 
svobode, gozda, travnikov, lahko smo se 
usedli pred hišo in na ustrezni razdalji po-
govorili s sosedi, prijatelji«. Opozorila je, 
da smo sedaj na nov izziv glede bolezni 
bolje pripravljeni, a da nas jeseni čakajo 
zelo zahtevne razmere, porastu covida-19 
bosta sledili še gospodarsko težki jesen 
in zima. Stroka bo, je zagotovila, delova-
la po svojih najboljših močeh in znanju 
ter glede na pretekle izkušnje, izjemno 
pomembno pa bo, da bomo tudi posame-
zniki z odgovornim ravnanjem prispevali 
k najboljšemu možnemu scenariju. Zbra-
ne sta nagovorila tudi poslanec DZ RS 
Žan Mahnič ter predsednica KS Mirjana 
Možina, ki se je sodelujočim v kulturnem 
programu zahvalila z zbornikom Gorenje-
vaško in Hotaveljsko skozi čas.

Slovesno tudi v Poljanah
Praznovanje, ki v Poljanah poteka na 
kresni večer, 23. junija, se je začelo v 
cerkvi svetega Martina s praznično mašo 
za domovino, ki jo je daroval župnik Jože 
Steržaj. Sledila je proslava v dvorani 
kulturnega doma, katere organizacijo je 
prevzelo domače Kulturno društvo dr. 
Ivan Tavčar Poljane. Prisotne je najprej 
pozdravil in nagovoril župan Milan Čadež 
in predstavil številne projekte, ki se izva-
jajo v občini, in se zahvalil slavnostnemu 
govorniku dr. Vasku Simonitiju, ki je z de-

Ob 31-letnici samostojnosti so tradicionalno dan državnosti zaznamovali v Gorenji vasi, Poljanah,  
na Trebiji in v Novi Oselici.

Damjana Peternelj, Milka Burnik, 
Anton Debeljak

Slavnostna govornica v Gorenji vasi dr. Irena Oblak FOTO: ARHIV KS GORENJA VAS

Že tretjič so dan državnosti zaznamovali tudi na Trebiji. FOTO: ARHIV KS TREBIJA

Številne svečanosti ob dnevu državnosti
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janji prepoznal pomen kulture za obstoj 
slovenskega naroda in s finančnimi sred-
stvi pomagal tudi kulturnim projektom v 
naši občini. Bogat kulturni program je bil 
obogaten z besedami slavnostnega go-
vornika, zgodovinarja, doktorja znanosti 
in do pred kratkim ministra za kulturo dr. 
Vaska Simonitija. V svojem govoru se je 
sprehodil skozi dogodke zadnjih 31 let in 
se spomnil na pomembne mejnike v zgo-
dovini slovenskega naroda, ki so privedli 
do samostojnosti.
Kot vsako leto so tudi letos na svečani 
prireditvi ob dnevu državnosti podelili 
priznanja Krajevne skupnosti Poljane za 
leto 2022. Prejeli so jih: Bogomir Mlakar 
za dolgoletno prizadevnost na področju 
rekreativne in profesionalne športne 
dejavnosti v kraju, veterani Prostovolj-
nega gasilskega društva Poljane za 
uspešno aktivno delovanje v društvu in 
prispevek k razvoju društva, Milena Sitar 
za dolgoletno uspešno delo na kulturnem 
področju v kraju, s čimer je prispevala h 
kulturni razgibanosti kraja in ohranjanju 
zgodovinskega spomina, ter Blaž Dolenc, 
član Plezalnega društva Cempin, za stro-
kovno, požrtvovalno in uspešno delo na 
področju alpinističnega izobraževanja.
Po uradnem delu je sledilo druženje ob 
prižganem kresu in dobrotah, ki jih je 
pripravila in postregla kmetija Pr Petelin, 
in dobri kapljici.

Praznovanje dneva državnosti v Novi 
Oselici
Sovodenjčani smo 31-letnico samostoj-
nosti praznovali v Novi Oselici in zazna-
movali spomin na 25. junij 1991, ko je 
Slovenija postala neodvisna država. Po 
sveti maši za domovino je sledil pisan 

kulturni program v izvedbi domačih 
ustvarjalcev. Umetnost življenja na vasi, 
v občini, v državi je v tem, da ga sprejme-
mo in skušamo iz tega narediti kaj dobre-
ga zase, za svoje bližnje, za sokrajane. S 
tem namenom že vsa tri desetletja tudi s 
to prireditvijo trkamo na zavest ljudi vseh 
generacij, da bi ozavestili dejstvo, da 
našim prednikom in nam ni bilo nič kar 
podarjeno, ampak pridobljeno s trudom, 
odgovornostjo, zavednostjo, tudi s krvjo 
in žrtvami. Slovenci imamo o domovini 
nešteto pesmi. Pišejo jih pesniki, pojejo 
jih glasbeniki, pripovedujejo jih prepro-
sti ljudje. Na prireditvi so jih peli pevci 
cerkvenega mešanega pevskega zbora, 
pevke Grabljice, mlada glasbenica in pev-
ka Mija Ambrožič ter učenci podružnične 
šole. V kraju imamo ljudi, ki jim rima teče 
gladko ali malo bolj pripovedno, zato je 
lastno pesem prebral Boris Černigoj, re-
citatorke iz kulturnega društva in društva 
upokojencev pa so posegle po besedilih 
drugih pesnikov. Pred mikrofon so se 
pogumno postavile učenke prvega in 
drugega razreda ter deklamirale pesmi o 
naravi, potem pa zaigrale še dramatizaci-
jo o prijateljstvu Trije metulji. Plesalci fol-
klorne skupine so v plesno zgodbo vnesli 
Prešernovega povodnega moža in Urško. 
Slavnostni govornik je bil župan Milan 
Čadež, ki je poudaril pomen razvoja in na-
predka podeželja v vseh pogledih. Prižgal 
je tudi mini kres, nadaljnje druženje pa je 
zmotil dež.

Že tretjič dan državnosti zaznamovali 
tudi na Trebiji
Na predvečer slovenskega državnega 
praznika so slovesnost pripravili tudi na 
Trebiji. Dogodek, ki se je navezal na več 

kot tri desetletja samostojnosti s polno 
lepih in manj lepih trenutkov, izzivov ter 
prelomnih dogodkov, so obarvali s kul-
turnim programom, v katerem so zbrane 
nagovorili podžupan Anton Debeljak, 
občinski svetnik in podpredsednik KS 
Trebija Roman Kokalj ter predsednik 
KS Trebija Miha Mrak. Spomnili so, da 
je začetek skupne poti obljubljal veliko; 
odpiranje novemu, zaupanje v vse, kar 
prihaja, v dobro in boljše. Takrat smo 
zmogli veliko, a nima vsak narod take 
sreče, da se združi v lastni državi. Misel 
je razvil slavnostni govornik, upokojeni 
ravnatelj Osnovne šole Ivana Tavčarja 
Gorenja vas Valentin Kokalj. Ko danes 
razmišljamo o Sloveniji, se nam naša 
samostojnost zdi povsem samoumev-
na. Pa ni bilo vedno tako. Spomnil je na 
prve samostojne korake, njihov pomen, 
prehojeno več desetletij dolgo skupno 
pot, dosežke in padce, tako v državi kot 
na lokalni ravni, kjer se skupnost razvija 
ob odlični infrastrukturi – urejajo se 
cestne povezave v krajevni skupnosti, 
obnavlja, širi in dograjuje se državna ce-
sta do Sovodnja, urejeni so kanalizacija, 
vodovod, razsvetljava … V skupni molitvi 
za vse državljane, predvsem pa za našo 
domovino, v kateri kljub nepredvidljivim 
razmeram zadnji dve leti in pol živimo v 
miru, je prisotne združil duhovni pomoč-
nik Župnije Trata - Gorenja vas Simon 
Fortuna. Program sta dopolnila mlada 
glasbenika iz Podgore Krištof in Maruša 
Frelih na kitari in cajonu ter vse bolj 
prepoznavna zasedba treh vzgojiteljic – 
Šefle – z domoljubnimi pesmimi.

Slavnostni govornik v Poljanah dr. Vasko 
Simoniti FOTO: ARHIV KS POLJANE

Na slovesnosti v Novi Oselici so med drugim nastopile pevke Grabljice.  
FOTO: ROBERT ČADEŽ
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V Sloveniji na leto zabeležimo okrog 60 
tisoč udarov strel. Na Telekomu Slovenije 
zato uporabnikom svetujejo, da ob napo-
vedani nevihti in pred odhodom na dopust 
elektronske naprave izklopijo iz telekomu-
nikacijskega in električnega omrežja ter 
jih tako zaščitijo pred udari strel.
»S toplimi dnevi se možnost močnejših 
neviht z udari strel poveča, tako da je 
udarov strel poleti lahko tudi do šestkrat 
več kot v preostalih mesecih. Zato je 
pomembno, da pred nevihto ali odhodom 
na dopust uporabniki elektronske naprave 
izklopijo iz vseh vtičnic – tako klasičnih 
za električno napajanje kot iz telekomu-
nikacijskega omrežja,« poudarjajo na Te-
lekomu Slovenije in dodajajo, da je izklop 
naprav iz omrežja najzanesljivejša zaščita 
pred udari strel, kar velja tudi v primeru 
uporabe prenapetostne zaščite. Obenem 
pa nudijo tudi brezplačno SMS-obvešča-
nje o možnosti udara strel. »Uporabnikom, 
ki so hkrati naročniki mobilnih in fiksnih 
storitev Telekoma Slovenije, je na voljo 
brezplačna storitev Strela alarm, ki temelji 
na sistemu Scalar. Gre za sistem, ki ga 

je posebej za spremljanje strel v realnem 
času razvil Elektroinštitut Milan Vidmar.« 
Kot so pojasnili, z vklopom storitve 
uporabniki prejmejo SMS-sporočilo, ki jih 
vnaprej opozori na možnost udara strel na 
območju, kjer imajo fiksni priključek, tako 
da lahko naprave pravočasno izklopijo 

iz omrežja. Na prejemanje brezplačnih 
SMS-opozoril se je mogoče naročiti tako, 
da na številko 041 145 000 pošljejo SMS 
s ključno besedo STRELA, naredijo pres-
ledek in navedejo svoje uporabniško ime 
za fiksne storitve Telekoma Slovenije, na 
primer: STRELA novakj.

Zaščita električnih naprav pred udarom strele
Nekatere dele Slovenije so v zadnjem obdobju prizadele močne nevihte z udari strel, poletne nevihte pa nas 
bodo spremljale tudi v prihodnje. Posledica udarov strel so pogosto tudi poškodovani ali popolnoma uničeni 
modemi, televizorji, igralne konzole in računalniki, opozarjajo na Telekomu Slovenije.

Mateja Rant

Obenem nudijo brezplačno SMS-obveščanje o možnosti udara strel. FOTO: TELEKOM 
SLOVENIJE

V športnem parku na Trebiji so na 
asfaltnem igrišču obnovili tankoslojne 
označbe za košarko, ki so zarisane v 
rumeni barvi. Na novo so zarisali tudi 
označbe za mali nogomet v beli barvi.
V nadaljevanju je predvidena še obnova 
objekta v parku, na katerem bodo izvedli 
slikopleskarska dela, pleskanje napušča, 
oken in vrat ter popravilo poškodb na 
fasadi. V sklopu del bodo zamenjali tudi 
poškodovane talne plošče ob objektu. 
Upamo, da bodo dejavnosti na in ob parku 
prinesle veliko zabave, veselja in druženja 
vsem prebivalcem vasi Trebija.

Barvanje črt na igrišču na Trebiji
V drugi polovici junija je Krajevna skupnost Trebija v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane obnovila in 
na novo izdelala talne označbe na igrišču na Trebiji.

Lucija Klemenčič,  
Občina Gorenja vas - Poljane

Urejeno igrišče na Trebiji FOTO: ARHIV OBČINE
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Na Bledu so se popeljali z vlakom okrog 
jezera, uživali v letnem sankanju na 
sankališču Straža, za zaključek so si 
privoščili še dobro kosilo. Vsi so bili nad 
izletom navdušeni, bilo je veliko dobre 
volje in smeha. Za pozornost in poseben 

dan sta se županu zahvalili tudi Metka 
Debeljak, ravnateljica Osnovne šole Po-
ljane, in Jana Rojc, pomočnica ravnatelja 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, 

ki sta se z učenci udeležili izleta.
Ob koncu je župan vsem zaželel uspeh 
pri nadaljnjem šolanju in vse dobro na 
vseh področjih.

Najuspešnejši 
devetošolci  
z županom na 
izletu
Župan Milan Čadež vsako leto 
najuspešnejše devetošolce obeh 
osnovnih šol v občini za nagrado 
za trud in uspeh v osnovni šoli 
pelje na zaslužen izlet.

Lucija Klemenčič 
Občina Gorenja vas - Poljane

Župan Milan Čadež je tudi letos najuspešnejše devetošolce obeh osnovnih šol  
v občini peljal na zaslužen izlet. FOTO: ARHIV OBČINE

Za obnovo ceste Stara Oselica–Podlani-
šče sta župana občin Cerkno in Gorenja 
vas - Poljane Gašper Uršič in Milan Čadež 
že v začetku maja podpisala sofinancer-
ski sporazum, ki je predvidel razdelitev 
stroškov glede na dolžino odseka v 

posamezni občini. Pogodbena vrednost 
gradbenih del je znašala skupaj 96 tisoč 
evrov, Občina Gorenja vas - Poljane pa je 
krila 55 odstotkov naložbe.
Dela, ki so jih zaključili v preteklih dneh, 
je opravilo podjetje Raspet, ki so ga 
izbrali na razpisu, je pojasnil Boštjan Ko-
čar, ki je na občini pristojen za investicije 

v cestno infrastrukturo. »To je bil še edini 
makadamski del te ceste v naši občini, 
in sicer se je uredilo 231 metrov dolg 
odsek.« Ob celotni dolžini ceste so po 
novem uredili tudi robnike in zagotovili 
odvodnjavanje, na določenih odsekih pa 
so poskrbeli tudi za oporne in podporne 
zidove.

Uredili še zadnji makadamski odsek
Občini Gorenja vas - Poljane in Cerkno sta poskrbeli za ureditev 420 metrov dolgega odseka lokalne ceste 
Stara Oselica–Podlanišče.

Mateja Rant

Občini Gorenja vas - Poljane in Cerkno sta poskrbeli za asfaltiranje lokalne ceste 
Stara Oselica–Podlanišče. FOTO: ARHIV OBČINE

Razvojna agencija Sora pripravlja 
osemdnevno brezplačno delavnico z 
naslovom Inovativno na pot podje-
tništva. Udeležence bodo popeljali 
skozi različna področja delovanja 
podjetja, ki jih mora poznati vsak, 
preden stopi na samostojno podje-
tniško pot oziroma morajo biti z njimi 
seznanjena tudi vsa že delujoča pod-
jetja. Delavnico bodo izvajali dvakrat 
na teden v septembru in oktobru od 
17. ure do 20. ure na Upravni enoti v 
Škofji Loki, začnejo 27. septembra. 
Podrobnejše informacije in povezava 
do prijavnih obrazcev bodo na spletni 
strani na voljo v začetku avgusta.

Inovativno na pot podjetništva
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Razstava dokumentov in ostalin iz časa 
gradnje utrdb Rupnikove linije je bila obi-
skovalcem prvič predstavljena novembra 
2013. Predmeti so shranjeni v velikih 
vitrinah, večji kosi zbirke (npr. samokol-
nice, maltarke, vedra) pa so na ogled na 
mizah, nad katerimi so za zaščito pred 
vlago nameščena stekla.
Predmete iz zbirke je treba primer-
no vzdrževati, da se prepreči njihovo 
razkrajanje in da jih ohranjamo tudi za 
prihodnje generacije. Ker zaščitni sloji 
s časom zbledijo, smo vse razstavljene 
predmete ponovno premazali z zaščitnim 
premazom za kovino ali les, očistili smo 
tudi vse vitrine in druge steklene površine 
ter panoje z ohranjeno dokumentacijo. 
Restavratorka Zdena Kramar in Jožef 
Tavčar sta ob tej priložnosti v zbirko 
dodala še nekaj predmetov, nekaj pa jih 
imata še doma v restavriranju in jih bosta 
izročila, ko bodo ustrezno zaščiteni ter 
primerni za razstavljanje.

Če imate tudi vi doma predmete iz ob-
dobja gradnje Rupnikove linije in ste jih 
pripravljeni odstopiti za ogled obiskoval-

cem, nam to prosim sporočite na tel. št. 
031 720 573 ali pišite na info@poljanska-
dolina.com.

Akcija čiščenja zbirke v utrdbi na Golem vrhu
Konec junija smo pod strokovnim vodstvom Zdene Kramar, upokojene konservatorke-restavratorke, izvedli 
čiščenje muzejske zbirke v utrdbi na Golem vrhu.

Marjeta Šifrar, Kristina Bogataj

Čiščenje muzejske zbirke v utrdbi na Golem vrhu FOTO: KRISTINA BOGATAJ

Mlinarska obrt je bila na Slovenskem splošen pojav, zlasti na kme-
tijskih območjih. Običajno so bili lastniki fevdalni veleposestniki, 
manjši obrtniški in kmečki mlini pa so mleli za lastne potrebe.
Mlin v Hotovlji je prvikrat omenjen okoli leta 1570, danes pa je 
eden redkih delujočih potočnih mlinov. Leta 2001 je bil razgla-
šen za spomenik lokalnega pomen, leta 2015 pa so ga obnovili. 
Prikazuje mlinarsko tradicijo z dvema paroma mlinskih kamnov 
in stopami. Beli mlinski kamen je namenjen mletju pšenice, 
črni pa za mletje koruze in rži. Poleg tega pa ima še stope, ki so 
namenjene obdelovanju ječmena. Ob prihodu vas bodo sprejeli 
gostoljubni lastniki, ki vam bodo z veseljem povedali marsika-
tero zgodbo, kako so včasih v mlinu delali, kako so živeli itd. Po 
ogledu mlina pa je na voljo na ogled še video Od zrna do kruha, 
ki prikazuje postopek od sejanja žita pa vse do postrežbe kruha. 
Poleg tega si boste lahko ogledali še fresko Maje Šubic, ki je na 
hišo zraven mlina naslikala zavetnika sv. Martina. Za mlinom pa 
je postavljen značilen kozolec, imenovan kozolec na psa ali z 
»birtahom«. Ima tri »okna« ter štiri lesene in dva kamnita stebra.
Mlin si lahko ogledate vsak dan po predhodni najavi na 041 625 
861 (Slavc Demšar).

Fartunov mlin vabi
V Hotovlji si lahko ogledate Fartunov mlin z mlinarsko tradicijo, ki je imela nekdaj na Škofjeloškem velik 
gospodarski pomen.

Kristina Bogataj

Fartunov mlin FOTO: KRISTINA BOGATAJ
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Ta čas prikazovalniki stojijo pri Osnovni šoli (OŠ) Poljane (v 
lasti DRSI), v Srednji vasi in pri OŠ Sovodenj, obenem pa so še 
prikazovalniki, ki se selijo in so ta čas na Trebiji, na Hotavljah in 
na Volči. Prvi prikazovalnik je bil v Srednji vasi postavljen poleti 
2011. Istega leta je občina na razpisu GoodYear – ambasador 
varnosti pridobila še en prikazovalnik hitrosti, ki ga je delno 
financirala Sava Kranj. V letu 2017 smo pridobili pametni prika-
zovalnik v akciji Triglav – vi vozite, kjer je Zavarovalnica Triglav 
sofinancirala prikazovalnik, ki je daljinsko povezan in v šoli 
prikazuje podatke o hitrostih. V letu 2018 je bil kupljen še en 
prikazovalnik hitrosti, ki stoji na Volči. Zadnji prikazovalnik je bil 
kupljen v letu 2021 in je ta čas na Hotavljah, je pojasnil Boštjan 
Kočar, ki je na občini zadolžen za cestno infrastrukturo.
V primeru okvare prikazovalnikov ali poškodb vandalov občina 
poskrbi za njihovo popravilo. Kot je še dodal Kočar, se največ-
krat pri prikazovalniku izrabi akumulator, enega pa so celo 
ukradli. Prikazovalniki hitrosti dokazano zmanjšujejo hitrost 
mimovozečih vozil. Na občini spremljajo gibanje prometa na 
treh prikazovalnikih, ki imajo daljinsko spletno povezavo, ki na 
15 minut sporočajo podatke o času in hitrosti vozil. Te podatke 
posredujejo na redarstvo in policijo. Opažajo pa, da je prikazo-
valnik najučinkovitejši v mesecih takoj po postavitvi, potem pa 
začne s časom odstotek voznikov, ki upočasnijo ob izpisu opo-
zorila, padati. Z namenom večje učinkovitosti prikazovalnike 
selijo po lokacijah, ki jih predlaga občinski Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ali občina. Načrtovana je selitev 
prikazovalnikov na Trebiji in Volči. Ta čas ni v načrtu nakup 
novih prikazovalnikov. So pa nakupi odvisni od dela redarstva, 
saj sredstva, pridobljena od prometnih prekrškov, namenjajo za 
prikazovalnike. Na vprašanje, ali občani sami dajejo pobude za 
nove prikazovalnike, Kočar odgovarja pritrdilno. V posameznih 

primerih jih predlagajo tudi krajevne skupnosti. Občani pravilo-
ma zahtevajo prikazovalnik pred svojo hišo. Pred postavitvijo 
prikazovalnika ali grbine Občina Gorenja vas - Poljane pridobi 
tudi soglasje krajevne skupnosti za postavitev.
Ob državni cesti je treba pred postavitvijo prikazovalnika prido-
biti soglasje DRSI, saj so vse državne ceste v njihovi pristojno-
sti. Prikazovalnik hitrosti je po zakonu prometna oprema, ena-
kovredna cestnemu varnostnemu ogledalu ali odbojni ograji, in 
je del javne ceste. Kot je še dodal Kočar, so pred leti uspešno 
izvedli sodelovanje s Policijsko postajo Škofja Loka, ko so jim 
posredovali podatke s prikazovalnika na Dolenji Dobravi pri vrt-
cu. Prikazovalnik je beležil vozilo, ki je v petek in soboto ponoči 
mimo prikazovalnika peljalo tudi do 130 kilometrov na uro. V 
tem času so kršitelja počakali in ga oglobili.

Jure Ferlan

Premični prikazovalnik hitrosti na Trebiji FOTO: JURE FERLAN

Po Sloveniji že kar nekaj let na posamezne prometne točke nameščajo elektronske prikazovalnike hitrosti, ki 
voznike opozarjajo na primerno hitrost na vozišču in jim jo pomagajo prilagoditi. V gorenjevaški občini je ta 
čas postavljenih šest prikazovalnikov, pet jih je v lasti občine, eden pa v lasti Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo (DRSI).

Voznike opozarjajo na primerno hitrost

Dela so začeli pred enim mesecem, najprej pa so poskrbeli za 
ureditev nasipa, spodnjega ustroja in gradnjo opornega zidu.
Do konca avgusta bodo poskrbeli še za zgornji ustroj parkirišča, 
z asfaltiranjem pa bodo po besedah Igorja Kržišnika z Občine 
Gorenja vas - Poljane počakali do prihodnjega leta, da se zemlji-
šče, ker gradijo na nasipu, ustali. Za ureditev 19 novih parkirišč 
bo občina skupaj namenila okrog 60 tisoč evrov, pri čemer bodo 
letos izvedena dela vredna okrog 40 tisoč evrov.

Urejajo nova parkirišča
Občina Gorenja vas - Poljane ureja dodatna parkirišča 
pri pokopališču v Stari Oselici, kjer jih je zaradi 
razgibanega terena doslej primanjkovalo.

Mateja Rant

Ob pokopališču v Stari Oselici bodo uredili devetnajst novih 
parkirišč. FOTO: ARHIV OBČINE
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Na omenjeni razpis se lahko prijavijo 
športna društva in klubi iz občine Gorenja 
vas - Poljane, športna društva in klubi zu-
naj občine, druga društva, organizacije in 
skupine ter druge fizične in pravne osebe.
Za najem športne dvorane so na voljo 
termini od ponedeljka do petka od 16. 
do 22. ure, v soboto od 9. do 22. ure in v 
nedeljo po dogovoru. Za namen vadbe, 
tekmovanj in ostalih dogodkov je možno 
najeti celotno igralno površino, dve tretjini 
ali pa samo eno tretjino igralne površine 
s pripadajočimi prostori po dogovoru z 
upraviteljem športne dvorane. Cenik naje-
ma Športne dvorane Gorenja vas z vsemi 
postavkami je prenovljen in je objavljen 
na spletni strani Zavoda Poljanska dolina. 
Rok za prijavo na javni razpis je 31. julij 
2022, obrazec vloge pa je objavljen na 
spletni strani Zavoda Poljanska dolina v 
rubriki Razpisi in na spletni strani Občine 
Gorenja vas - Poljane v rubriki Javne 

objave. Razpored dodeljenih terminov bo 
znan najkasneje do 8. avgusta 2022. Za 
več informacij o javnem razpisu in športni 

dvorani je na voljo upravitelj športne dvo-
rane na Zavodu Poljanska dolina.

Javni razpis za najem športne dvorane

Zavod Poljanska dolina je objavil javni razpis za najem Športne dvorane Gorenja vas 
za prihodnje šolsko leto. FOTO: MIHA PUSTAVRH

Dogodek, imenovan Romarski vrtec – Marijine vrtenice, je 
organizala JSKD, Območna izpostava Škofja Loka, v sodelova-
nju z Župnijo Poljane in KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Obiskovalci 
so lahko spremljali vokalni, instrumentalni in plesni nastop, ki 
ga je izvedla Capella Carniola, ki so se jim kot pevci in plesalci 
pridružili nekateri člani Akademskega pevskega zbora Tone 
Tomšič iz Ljubljane.
Slišati je bilo moč zgodovinska glasbila: kljunaste flavte, strun-
sko lajno, dude, fidel in portativ. Program po izboru Janeza 
Jocifa je bil povzet po delu Kodeks Libre Vermell, nastalem leta 
1399 na Montserratu v španski Kataloniji. Gre za enega najbolj 
poznanih srednjeveških glasbenih kodeksov. Poleg drugih litur-
gičnih besedil vsebuje deset skladb v latinščini, provansalščini 
in katalonščini. Tako na Montserratu kot v drugih krajih, kjer 
so gojili kult Črne Marije, so bili glasba, poezija in ples v sre-
dnjem veku dojemani kot enotno izrazno sredstvo. Ti liturgični 
plesi so podobni slovenskim Marijinim romarskim vrtcem ali 
vrtenicam, ki jih imajo koreologi za edino slovensko avtohtono 
plesno izročilo. Ponekod na Dolenjskem so se ohranili do druge 
svetovne vojne. Kot je povedal Janez Jocif iz JSKD Škofja 
Loka, je cerkev na Malenskem vrhu izjemen ambient, ki nudi 

idealne pogoje za izvedbo takšnih dogodkov, saj poleg dobre 
akustike obiskovalce nagovarja tudi s svojo zgodovinsko in 
likovno pričevalnostjo.

Romarski vrtec na Gori
V začetku junija se je v Marijini božjepotni cerkvi na Gori na Malenskem vrhu v okviru širšega projekta 
Crngrob naokrog odvil poseben kulturno-duhovni večer.

Jure Ferlan

Izvedba skladb iz srednjeveškega kodeksa je navdušila 
poslušalce. FOTO: JURE FERLAN

Zavod Poljanska dolina je konec junija na svoji spletni strani objavil javni razpis za najem Športne dvorane 
Gorenja vas za šolsko leto 2022/23.

Miha Pustavrh
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Za uvod v kulturno-kulinarični večer je 
mojstrica Andreja Stržinar predstavila 
oblačilno dediščino škofjeloškega obmo-
čja. Kostumsko podobo je pripravila tudi 
za folklorno skupino Turističnega društva 
Žirovski Vrh, ki je zaplesala na dogodku. 
Andreja Stržinar je pojasnila, da je oblačil-
no dediščino podrobneje začela spozna-
vati na seminarjih z Bojanom Knificem 
in šele takrat ugotovila, koliko različnih 
narodnih noš obstaja in kako bogato de-
diščino imamo na tem področju. Žal ji je, 
da gre bogato znanje nekdanjih mojstrov 
hitro v pozabo. Zato poudarja, da sama 
svojega znanja nikakor ne skriva, ampak 
ga z veseljem prenaša naprej.
Narodna noša se je po besedah Andreje 
Stržinar pojavila med bogatimi meščani, 
pri njeni uveljavitvi pa je pomagala tudi 
Franja Tavčar, ki jo je oblekla za različne 
priložnosti. Več podrobnosti iz življenja 
Franje Tavčar pa je na dogodku razkrila 
Biljana Ristić iz Loškega muzeja Škofja 
Loka na predavanju z naslovom Franja 
Tavčar osebno. Žena pisatelja Ivana 
Tavčarja je imela tudi sama vplivno vlogo 
v takratnem javnem življenju, zato jo 
poimenujejo tudi velika "narodna dama". 
Aktivna je bila zlasti v številnih društvih 

tistega časa, prek katerih je širila svoje 
poslanstvo pomoči otrokom, materam 
in sirotam, večini društev je tudi predse-
dovala. Za svoje delo je prejela številna 
priznanja in odlikovanja, med drugim 
najvišje državno odlikovanje reda sv. 
Save. Biljana Ristić je spomnila še na njen 

naziv dvorne dame, to pomeni, da je bila 
kraljičina spremljevalka in zaupnica. »Ob 
svoji šestdesetletnici je bila imenovana 
tudi za častno meščanko Ljubljane.« 
Franja Tavčar je tako po njenih besedah 
močno zaznamovala prehod iz 19. v 20. 
stoletje in prvo polovico 20. stoletja in 
pustila precejšnjo sled v ženskem gibanju 
v naših krajih.
Po kulturnem dogodku so se obiskovalci 
preselili na dvorišče dvorca, kjer je sledil 
kulinarični del s predstavitvijo visoškega 
lonca. »Z omenjeno jedjo smo se preselili 
v čas Kalanov na Visokem, saj je bila ta 
jed ena izmed njihovih kulinaričnih poseb-
nosti,« je pojasnila vodja kavarne Martina 
Ambrožič Tušar. Pripravljali so vsakdanji 
in praznični lonec – za praznike so v 
lonec dodali tudi meso. V loncu je sicer 
po besedah Martine Ambrožič Tušar pet 
vrst zelenjave in tri vrste mesa: govedina, 
svinjina in teletina. Gospodinja Ana Kalan 
je vedno pripravila tri enake lonce, in sicer 
posebej za družino, dninarje in posle. »Lo-
nec, ki so ga po štirih urah vzeli iz krušne 
peči, so nato dali v leseno skrinjo in ga 
obložili s slamo, pokrovko pa so zatesnili 
s testenim svitkom, da jed ni kipela ozi-
roma se je počasi ohlajala, s čimer so se 
okusi spojili in je jed postala še boljša,« je 
še pojasnila Martina Ambrožič Tušar.

V Dvorcu Visoko se je v začetku julija odvijal kulturno-kulinarični večer, na katerem je bilo mogoče spoznati 
oblačilno dediščino škofjeloškega območja, pripravili so tudi predavanje o Franji Tavčar, večer pa zaokrožili z 
visoškim loncem.

Mateja Rant

Mojstrica Andreja Stržinar je predstavila oblačilno dediščino škofjeloškega območja. 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Martina Ambrožič Tušar ob visoškem loncu FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Večer kulture in kulinarike
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V dogovoru med Okrajno zadružno zvezo 
v Kranju in Kmetijskim inštitutom Slo-
venije v Ljubljani je bilo sklenjeno, da bo 
nova selekcijska postaja v Poljanski doli-
ni, ker so bili tam ugodni pogoji za pride-
lovanje zdravega semenskega krompirja. 
Kot izhodišče so bile izbrane Poljane nad 
Škofjo Loko. Kmetijska zadruga Poljane 
je za ta namen odstopila v Javorjah/
Podvrhu okrog sedem hektarov zemlje 
splošnega ljudskega premoženja, ki jo je 
do tedaj upravljala. Selekcijsko delo so 
začeli tam, hkrati pa so proučevali še al-
ternativne možnosti v bližnji okolici, tako 
da naj bi se selekcijska postaja dokonč-
no ustalila tam, kjer bi bili pogoji za njeno 
delovanje najbolj primerni.
Selekcijska postaja je začela delovati 
1. marca 1955, temeljne naloge so bile 
naslednje:
a) vzgoja osnovnega semena – elite naj-
pomembnejših sort krompirja pri nas;
b) vzgoja novih sort krompirja;
c) znanstvenoraziskovalno delo v ob-
segu, ki naj zagotovi uspešno izvršitev 
prvih dveh nalog, in
d) razne občasne naloge v zveznem, re-
publiškem, okrajnem in krajevnem merilu.
Delo je bilo treba začeti praktično iz 
nič. Po treh letih dela je Kus v članku v 
Loških razgledih zapisal: »Za selekcijsko 
polje je bilo treba preorati osem let staro 
ledino. Bili smo brez živine, brez hlevske-
ga gnoja, brez gospodarskih in upravnih 
poslopij, brez izkušenih strokovnjakov 
in delavcev, skratka, razen zvrhane mere 
dobre volje ni bilo ničesar. Vse težave, ki 
jih, povsem razumljivo, ni bilo malo, smo 
z voljo premagovali v teku same proizvo-
dnje. Vzporedno smo nabavljali material 

in ostale pripomočke za delo ter inventar, 
obnavljali skladišče, strokovno usposa-
bljali delavce, urejali poslovni prostor v 
Poljanah in podobno. Pri tem sta nam nu-
dila materialno pomoč Okrajna zadružna 
zveza Kranj in Okrajni ljudski odbor Kranj. 
Kmetijski inštitut Slovenije pa nam je 
sprva pomagal zlasti strokovno, po svojih 
možnostih pa tudi materialno. Končno 
moramo poudariti še veliko razumevanje 
in pomoč kmetijskih zadrug v Poljanah in 
Javorjah."
Vzgojo osnovnega semena – elito in 
vzgojo novih sort krompirja so začeli 
takoj, že leta 1955 v skladu z navedenimi 
temeljnimi nalogami. Povezali so se tudi 
z domačimi kmetijskimi pridelovalci, ki so 
že imeli nekaj izkušenj s pridobivanjem 
semenskega in jedilnega krompirja. To se 
je kmalu odrazilo na količini pridelanega 
krompirja, kakovosti pridelave in večjem 
številu gojenih sort. Poljanska dolina je 
bila prepoznana kot območje z izrednimi 
možnostmi za pridelavo ter tudi vzgojo 
novih sort krompirja, ki so jo tudi začeli 
izvajati na selekcijski postaji. Vendar ci-
lja, da bodo vzgojili elitno seme krompir-
ja, žal niso uresničili; spoznali so, da jim 
za to primanjkuje še kar nekaj znanja.
Leta 1959 je bila postaja ukinjena 
in prestavljena v okolico Šenčurja, v 
okrilje Semenarne Ljubljana. Ing. Kus je 
odšel na večmesečno specializacijo na 
Nizozemsko in potem raziskovalno delo 
nadaljeval v Gorskem kotarju. Leta 1963 
se je zaposlil v Kmetijskem gospodar-
stvu Kranj (pozneje KŽK) in nadaljeval 
sodelovanje s Semenarno. Leta 1965 je 
na podlagi dotedanjega raziskovalnega 
dela in praktičnih preizkusov v Sloveniji 
in na Hrvaškem zagovarjal doktorsko 
disertacijo. Istega leta je njegovi skupi-

ni, ki je nadaljevala vzgojo osnovnega 
semena krompirja, uspelo pridobiti t. i. 
elitno seme krompirja. S tem je za nekaj 
časa odpadla potreba po uvozu semena 
nekaterih vrst krompirja, kar je takrat 
pomenilo velik uspeh ne le za Slovenijo, 
ampak tudi za takratno Jugoslavijo. Za 
svoje raziskovalno delo je bil večkrat 
nagrajen.
Ing. Kus je poleg svojega dela na selekcij-
ski postaji poučeval na novoustano-
vljeni Kmetijski šoli v Poljanah, kjer so 
poleg njega učili še učitelji tamkajšnje 
nižje gimnazije na čelu z ravnateljem g. 
Gabrijelom Žemljo. V sklopu takratnih 
širših kulturno-prosvetnih aktivnosti je 
predaval o pridelavi krompirja kmetom 
v Poljanski dolini in po radiju v oddaji o 
kmetijskih nasvetih. Bil je tudi pobudnik 
enega izmed prvih krompirjevih balov – 
11. novembra 1956 v Poljanah.
V času bivanja v Poljanah se je seznanil 
tudi z Ivetom Šubicem in Jožetom Ciuho, 
ki je večkrat prišel k Šubicu na daljše 
obiske. Ob obisku leta 1958 je nastala 
barvna risba Diploma, ki sta jo umetni-
ka podarila ženi g. Kusa. Dr. Kus se z 
veseljem spominja let, ki jih je z družino 
preživel v Poljanah. Tu sta se leta 1956 
našla z g. Pavletom Krajnikom, s katerim 
sta s krajšo prekinitvijo sodelovala skoraj 
30 let. Delovanje g. Krajnika v Poljanah je 
bilo opisano v prejšnji številki časopisa.

Goran Šušnjar

Miloš Kus FOTO: OSEBNI ARHIV

Miloš Kus je prišel v Poljane leta 1955 s pomembno nalogo: ko so jeseni leta 1954 odkrili bolezen krompirjev 
rak v Planini pod Golico, je bilo treba preseliti višinsko postajo za selekcijo krompirja na Javorniškem Rovtu 
nad Jesenicami v drug kraj, ki bo dovolj oddaljen od žarišča te bolezni.

Poljanci za krajši čas – Miloš Kus

Miloš Kus je službo v Poljanah nastopil leta 1955, na 
novoustanovljeni selekcijski postaji za krompir, ki je delovala 
kot enota Kmetijskega inštituta Slovenije. Pred tem je dve leti 
po diplomi delal na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije v 
Ljubljani. Sicer rojen leta 1928 v Talčjem Vrhu pri Črnomlju je 
odraščal v Lomu nad Tržičem. Maturiral je v Kranju leta 1947. Kot 
štipendist vlade FLRJ je začel študij agronomije v Odesi v takratni 
Sovjetski zvezi, po prvem letniku je študij nadaljeval najprej 
v Ljubljani in potem v Beogradu, kjer je diplomiral leta 1953. 
Doktoriral je leta 1965 v Beogradu.
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Ob odprtju razstave so pripravili tudi 
kulturni program. Nastopila je pevska 
skupina Klas pod vodstvom Cecilije Bo-
hinc, spremljal jih je harmonikar Hieronim 
Šubic, zbrane je nagovorila predsednica 
društva Vida Šubic in razložila, kako so 
pripravljali razstavo in kaj je njen namen. 
Razstavo in prisotne je blagoslovil gore-
njevaški župnik Marjan Lampret.
Gre za redno letno razstavo društva, ki 
vsako leto nosi drug naslov, poskrbijo pa 
tudi za različne teme. Tako je bil letos 
poudarek na čipkah, narejenih po starih 
vzorcih, predvsem tistih z žigi Čipkarske 
zadruge Gorenja vas, ki jih hrani Loški 
muzej Škofja Loka. Zaradi zahtevnosti 
nekaterih vzorcev se jih dolgo nihče ni 
upal lotiti, klekljaricam iz Deteljice pa jim 
jih je uspelo izdelati za razstavo. Sicer 
jim stare vzorce, podedovane od pred-
nikov, posamezniki zadnja leta pogosto 
prinašajo in jih tako rešijo pred propadom 
ali zavrženjem. Poškodovane stare vzor-
ce popravi Zvonka Kogovšek. Klekljanje 
na Slovenskem je vpisano v Unescov 
register nesnovne kulturne dediščine in 
klekljarice jo z izdelovanjem čipk aktivno 
ohranjajo. Letošnjo razstavo so popestrili 

še s starimi šivalnimi stroji, radijskimi 
sprejemniki in drugimi manjšimi pred-
meti, ki so učinkovito dopolnjevali čipke. 
Kot je pojasnila Vida Šubic, je dva izmed 
razstavljenih radiev izdelal Leopold Pro-
stor, po domače Špiček, iz Gorenje vasi. 
Spominjajo na čase, ko so se klekljarice 
zbirale skupaj po hišah na tako imeno-
vane preje, kjer so skupaj klekljale in se 

družile, da pa je med tem opravilom čas 
tekel hitreje, so tudi pele. Pri Fortunu, kjer 
je bila doma Vida, jih je pri petju na citre 
spremljal njen oče Alojz. V dvajsetih letih 
dvajsetega stoletja so se v Gorenji vasi 
že pojavili prvi radijski sprejemniki, ki so 
jih poslušali tudi na prejah. Stari šivalni 
stroji so spomnili na čase, ko so z njihovo 
pomočjo všivali čipke na blago. Vida je 
razstavljala stroj znamke Ring Schiffe, 
ki ga je podedovala od svoje tete, ki se 
je učila izdelovanja cerkvenega perila pri 
uršulinkah v Škofji Loki, stroj je dobila 
leta 1904, ko ji ga je kupil oče, ima tudi 
poseben nastavek za všivanje čipk, kar je 
redkost.
Vsako leto na razstavi namenijo pozor-
nost eni izmed članic, letos so bili razsta-
vljeni izdelki Joži Prelog, ki jim je dodala 
še umetnokovaške izdelke svojega očeta. 
Kot je še dodala Šubičeva, je istočasno z 
njihovo potekala tudi klekljarska razstava 
v Idriji in je precej obiskovalcev prišlo 
od tam in so primerjali obe razstavi ter 
dali večjo pohvalo gorenjevaški. Tako so 
ustvarjalkam potrdili zavedanje, da so na-
slednice bogatega klekljarskega izročila 
v Poljanski dolini, saj so tukajšnje kleklja-
rice slovele daleč naokrog. Razstavljalo 
je 21 avtoric, obiskovalci pa so bili iz vse 
Slovenije in tudi tujine. Na ogled so bili 
tudi izdelki otrok iz klekljarskih krožkov 
osnovnih šol v Gorenji vasi in Poljanah, 
kar daje upanje klekljaricam, da se bo 
njihovo znanje prenašalo naprej.

Razstava je navdušila številne obiskovalce. FOTO: JURE FERLAN

Joži Prelog z vnukinjo Karmen pred svojimi izdelki FOTO: JURE FERLAN

Stari vzorci, nove čipke
Sredi junija je bila v mali dvorani gorenjevaškega Sokolskega doma na ogled razstava z naslovom Stari 
vzorci, nove čipke, ki jo je pripravilo Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas.

Jure Ferlan
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Trideset učencev od 4. do 9. razreda, 
ki zmorejo več in jih zanimajo številna 
področja, je odšlo na tridnevni raziskoval-
ni tabor v Fieso in Sečo raziskovat morje 
in obalo. Učenci 3. razreda so se učili 
v CŠOD Ajda v Libeličah na Koroškem. 
Raziskovali so kostnico, muzej kmečkega 
orodja in mlako, streljali z lokom, delali 
vozle, se preskusili v športnem plezanju, 
kurili ogenj, izdelali knjižico na ekološko 
temo in se sprehodili do avstrijske meje. 
Učenci 4. razreda so se potepali po 
Gorenjski. Najprej so obiskali Prešernovo 
hišo, nato so pot nadaljevali do letališča 
Lesce in slapa Savice.
Zvrstili so se še zadnji dnevi dejavno-
sti. Šestošolci so spoznavali prenose 
gibanja, v Idriji pa kamnine; sedmošolci 
so se seznanili z eksotičnimi živalmi in 
ustvarjali na tekstilnih delavnicah; osmo-
šolci so se učili o postopkih oživljanja 
in plavali v bazenu v Tržiču, devetošolci 
pa v Atlantisu in svoje znanje povzeli na 
naravoslovnem dnevu z matematičnimi 
vsebinami. Poleg rednega pouka šola 
ponuja učencem številne druge oblike 
sodobnega pouka in učenja v naravi. 
Znanje nabirajo na različne načine, kar se 
pokaže tudi v rezultatih na tekmovanjih iz 
znanja in športa.
Na državno tekmovanje iz logične poša-
sti je odšlo 15 učencev in vsi so prejeli 
bronasto priznanje. Na državno tekmo-
vanje se je uvrstilo pet tekmovalcev. Ula 
Možina, Katka Demšar in Neža Šturm so 
osvojile srebrno priznanje, učenka Tjaša 
Demšar pa zlato. Končna bera šolskega 
leta 2021/2022 je šest zlatih priznanj: 
dve iz matemčka, po eno pa iz logične 
pošasti, fizike, slovenščine in Slovenske 
glasbene olimpijade.
Junija so se odvila še zadnja športna 
tekmovanja. Na državnem prvenstvu v 
atletiki je naša učenka Sofija Benedičič 
prvič v zgodovini šole na 300 metrov 
pritekla zlato medaljo. Urban Buh je s 
skokom 5,7 metra dosegel odlično 10. 
mesto. Na državnem prvenstvu v košarki 
3×3 so OŠ Ivana Tavčarja zastopali Ožbej 
Oblak, Voranc Kržišnik in Jakob Kokalj. 
Osvojili so 15. mesto v državi, s čimer so 
za eno mesto popravili najboljšo dozdaj-

šnjo uvrstitev iz leta 2019. Na občnem 
zboru ŠD Blegoš so bili razglašeni naj-
boljši športniki šole. Za to šolsko leto sta 
največ točk zbrala Urban Buh med fanti 
in Ajda Drmota med deklicami.
Učenci 9. razreda so naslednikom predali 
tradicionalni »ključ« in se poslovili od 
osnovne šole na valeti, na kateri so pre-
jeli zaključna spričevala, številne pohvale 
in priznanja. Na podružnični šoli so s 
pestrim kulturnim programom poča-
stili 200-letnico šolstva na Sovodnju in 
uradno odprli energetsko sanirano šolsko 
stavbo.

Na zaključni dan so učenci prejeli »sado-
ve« svojega celoletnega dela, na šolski 
proslavi ob dnevu državnosti utrjevali 
domovinsko zavest in odšli počitniškim 
dogodivščinam naproti. Na predvečer 
praznika je bila na občinski proslavi v 
program vključena kratka predstavitev 
zbornika Šola na Trati ne sme zaostati, 
ki je zaokrožila praznovanje 50-letnice 
sedanje šolske stavbe.
Za konec čestitamo učencem, mentor-
jem, trenerjem, učiteljem in vodstvu šole, 
ki je pripeljalo to šolsko leto uspešno in 
srečno do konca.

V začetku junija so imeli učenci likovnega in fotografskega krožka umetniški tabor v okolici Cerknice in 
Rakovega Škocjana. Ogledali so si grad Snežnik, jamo potoka Obrh, se s čolnom popeljali po Kriški jami, 
uživali na ekstemporu v vasi Klance in se preskušali v upodobitvah detajlov vseh videnih lepot.

Nina Dolenc in novinarski krožek

Najuspešnejši učenci raziskujejo soline. FOTO: ARHIV ŠOLE

Udeleženci umetniškega tabora v Rakovem Škocjanu FOTO: BOJANA MIHALIČ 
STRŽINAR

Zadovoljni zaključili šolsko leto
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Muzejsko društvo Škofja Loka vsako leto 
razpiše natečaj Tole moram povedat. 
Podnaslov letošnjega natečaja je bil 
»Pa dober tek!« Učenke in učenci so v 
pogovorih s starejšimi odkrivali, kako je 
bilo s hrano nekoč. Napisali so kar nekaj 
zanimivih sestavkov in njihovi zapisi so 
se komisiji zdeli tako zanimivi, da jih je 
pet prišlo v ožji izbor in so objavljeni v 
Loških razgledih. Ti zapisovalci so Janja 
Bonča, Ema Klemenčič, Nik Pintar, Anita 
Tratnik in Lovro Tušek. Lovrov prispe-
vek je bil izbran za najboljšega in ga je 
prebral na predstavitvi Loških razgledov 
ter kot nagrado prejel dve vstopnici za 
Pustolovski park GEOSS.

MEPI in ekskurzija na avstrijsko Koroško
Program MEPI mlade spodbuja k 
ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu 
preživljanju prostega časa, katerega 
način izkoriščanja močno vpliva na to, v 
kakšno osebo se bo mladostnik razvil. Po 
tedenskih dejavnostih med letom pa vrh 
dogajanja zagotovo predstavlja odpra-
va, za katero so letos mepijevci izbrali 
pohod iz Poljan čez Brda, Malenski vrh in 
Goro do senožeti pod Koprivnikom, kjer 
so tudi prespali. Prvi dan je zaznamo-
valo deževno vreme, zato so bili zvečer 
prikrajšani za taborni ogenj in druženje 
izven šotorov. Drugi dan pa se je vreme 
nekoliko izboljšalo, tako da je bila pot čez 
Blegoš, Slugov grič do Kopačnice veliko 
bolj prijetna.
Učenke in učenci zadnjega triletja, ki 
so v letošnjem in prejšnjih šolskih letih 
pridno obiskovali obvezni izbirni predmet 

nemščina, pa so za uspešno in priza-
devno delo v šoli dobili nekaj posebnega 
– ekskurzijo na avstrijsko Koroško. V 
spremstvu vodiča so se najprej sprehodili 
po starem mestnem jedru Celovca ter 
izvedeli zanimive legende o nastanku 
mesta in bližnjega Vrbskega jezera. Nato 
so obiskali slikovit srednjeveški grad Lan-
dskron nad Beljakom, kjer so se nam z 
neverjetno zanimivo predstavo pokazale 
ptice ujede. Na Opičji gori so raziskovali 
življenje opic vrste japonski makaki, ki 
tam živijo. Opazovali so jih pri igri, hranje-
nju, plavanju in uganjanju vragolij. Zadnja 
postaja je bil obisk Minimundusa, kjer so 
v merilu 1 : 25 občudovali najlepše zgrad-
be iz 40 držav sveta. Izjemno zanimiv pa 
je bil tudi vlakec smrti v 4D-kinu, ostale 
interaktivne naprave ter vožnja s 50 me-
trov visokim panoramskim kolesom.

Še zadnji dve šoli v naravi
Sedmošolci so šolo v naravi preživeli 
v CŠOD Peca. Čudovit teden je bil poln 
raznolikih dejavnosti, zabavnih dogodi-
vščin in novih doživetij. Veliko športa, 
lov za zakladom z navigacijsko napravo, 
geološke delavnice, kjer so spoznavali ge-
ološke značilnosti Koroške in značilnosti 
Geoparka Karavanke, disko golf (metanje 
diskov v koš), izdelovanje vozlov, veščin 
prve pomoči, nogometni biljard, plezanje, 
lokostrelstvo … Večina je najbolj uživala 
v pustolovskem parku, pritegnile pa so 
jih še številne druge dejavnosti. Nejc Po-
ljanšek: »Najbolj mi je bilo všeč nabiranje 
kopriv in smuti iz kopriv.« Tinkara Guzelj 
Klemenčič: »Najbolj sem uživala v tekmo-
vanju v disko golfu.« Zarja Mlinar: »Najbolj 
sta mi bili všeč dirka enduro kolesarjev in 

zaključna zabava.« Krištof Pisk: »The best 
je bila dirka kolesarjev.« Blažka Jesenko: 
»Tekma in vlakec na zaključni zabavi.« 
Žan Božnar: »Najbolj mi je bil všeč večer 
za naj frizuro.« Jerca Gantar: »Najbolj všeč 
mi je bilo, ko smo gledali dirko s kolesarji 
in ko smo imeli zabavo, na kateri smo 
skoraj izgubili glas.«
Rogla je na naši šoli že dolgo sopomenka 
za zaključek šolanja in slovo od Osnovne 
šole Poljane. Ker v preteklih dveh letih de-
vetošolci niso imeli te priložnosti, je bila 
letošnja šola v naravi na Rogli še toliko 
težje pričakovana. Na Štajersko so jo 
mahnili po valeti in po treh prelepih dneh 
resnično pritisnili piko za vsemi osnov-
nošolskimi dogodivščinami. Spomini pa 
bodo seveda ostali.

Dan državnosti in zaključek pouka
Prireditev je občinstvu postregla z ubra-
nimi glasovi šolskih pevskih zborov, ple-
som in mojstrovinami telovadk. Osrednji 
del nam je prikazal nastanek slovenske 
tiskane besede. Skozi čas so nas po pre-
dlogi dela Reformatorji v stripu mojstrsko 
popeljale učenke 6. in 7. razreda. Gospa 
ravnateljica Metka Debeljak je skupaj z 
županom Milanom Čadežem in razredni-
čarkami podelila priznanja najprizadev-
nejšim učencem za izkazano znanje na 
tekmovanjih in vzorno vedenje.
Prav na koncu je izšel še letošnji šolski 
časopis Poljanščice, v katerem lahko 
poiščete razne zapisane utrinke, lite-
rarne prispevke, likovna dela in številne 
fotografije, ki vam bodo šolsko leto 
2021/2022 še nekaj časa ohranile v 
spominu. Poljanščice lahko prelistate na 
šolski spletni strani.

Učenci pravijo, da je v šoli najlepše na koncu, seveda če so za šolo opravili vse, kar je treba.  
Lahko se sprostijo in uživajo še v zadnjih dejavnostih.

Bernarda Pintar

Zaslužena priznanja FOTO: ARHIV ŠOLE

Brezskrbno v poletje
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V juniju je v organizaciji KUD Glasbene muze v čudoviti Kristalni 
dvorani Grand hotela Rogaška potekalo že 11. Mednarodno tek-
movanje za klavir Ivan Rijavec. Ivan Rijavec st. je bil vsestran-
ski glasbenik, učitelj, ravnatelj Glasbene šole Idrija, zborovodja 
in skladatelj. Njegova vnukinja, pianistka in profesorica Maja 
Tajnšek, že vrsto let skozi izdaje notnih zbirk, snemanja, orga-
nizacijo tekmovanj in Rijavčevih dni skrbi za njegovo glasbeno 
zapuščino.
Kot mentorica in profesorica deluje tudi v naših krajih, tako je 
na letošnje tekmovanje pripravila dve kandidatki, ki obiskujeta 
pouk na Sovodnju, in sicer Manco Kržišnik in Veroniko Rupnik. 
Obe sta bili v svoji starostni kategoriji zelo uspešni in sta prejeli 
prvo nagrado, 95 točk in zlato medaljo. Na tekmovanju je tokrat 
sodelovalo 32 kandidatov iz petih držav, potekalo pa je tako v 
živo v Rogaški Slatini kot po spletu. Za zelo lep uspeh čestita-
mo tako učenkama kot tudi mentorici!

Uspešni mladi pianistki
Manca Kržišnik in Veronika Rupnik sta na 11. 
pianističnem tekmovanju v Rogaški Slatini v svoji 
starostni kategoriji prejeli prvo nagrado.

Marija Rijavec 

Manca Kržišnik in Veronika Rupnik sta bili zelo uspešni na 
tekmovanju pianistov. FOTO: OSEBNI ARHIV

Končno je napočil težko pričakovani dan, ko smo se 27 otrok in 
štiri vzgojiteljice iz Vrtca Agata Poljane sredi junija z avtobusom 
odpeljali na tridnevni tabor na kmetijo pr' Ožbet na Četeni Ravni. 
Prijazno sta nas sprejela gospodar Janez in gospodarica Milena.
V treh dneh smo doživeli marsikaj – otroci so jahali konja, se 
vozili na vozu, pograbili travo, jo naložili na voz in z njo nahranili 

krave, se odpravili na pohod na Stari vrh ter vmes preizkusili 
svoj pogum še v adrenalinskem parku na Starem vrhu, spoz-
nali, kako se naredi kruh, in vsak svoj dišeči hlebček odnesli 
domov ... Ob večerih smo zakurili ogenj in zaplesali na pižama 
žuru. Gospodarja Janez in Milena sta v dejavnosti vložila veliko 
dobre volje in prijaznosti ter nam s tem še polepšala bivanje. 
Ne smemo pa pozabiti tudi na odlične domače jedi. V dolino 
smo se vrnili polni lepih vtisov.

Letovanje na kmetiji pr’ Ožbet
Aleksandra Frelih

Otroci iz Vrtca Agata so se sredi junija z avtobusom odpeljali 
na tridnevni tabor na kmetijo pr' Ožbet. FOTO: ARHIV VRTCA

Ob večerih so zakurili ogenj in zaplesali na pižama žuru. 
FOTO: ARHIV VRTCA
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Andrej Šifrer se je rodil novembra leta 
1892. V letih 1918–19 se je pod vod-
stvom generala Rudolfa Maistra bojeval 
za slovensko severno mejo. Usoda pa je 
hotela, da je umrl že po končanih bojih, 
20. junija 1919 zaradi tragične nesreče 
z orožjem v kraju Eppersdorf, ko ga je 
ustrelil soborec. Letos od njegove smrti 
tako mineva 103. leto.
Pokopan je bil na pokopališču pri cerkvi 
sv. Filipa v vasi Šentlipš, po avstrijsko 
Sankt Philippen, na Koroškem. Kraljevina 
Jugoslavija se mu je po smrti oddolžila 
s podelitvijo rdečega traku. Zapustil 
je nosečo ženo Marijo, tako da je bila 
njegova hči Otilija novembra leta 1919 
rojena kot sirota. Za postavitev plošče je 
poskrbelo Domoljubno društvo gene-
ral Rudolf Maister Žiri v sodelovanju z 
Občino Gorenja vas - Poljane in Krajevno 
skupnostjo Sovodenj. Kot je pojasnil 
predsednik društva Janez Jereb, je to že 
tretja plošča, postavljena v spomin Ma-
istrovim borcem, padlim na Koroškem v 
njihovi organizaciji, saj na tak način želijo 
poskrbeti, da spomin na njihovo žrtvova-
nje ne ugasne.
Svečanost dogodka so povzdignili 
častna straža slovenske vojske in pra-
porščaki. Številne zbrane so nagovorili 
predsednica Zveze društev general Ma-

ister Slovenije Lučka Lazarev Škerbec, 
župan Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež in predstavnica Šifrerje-
vih sorodnikov in njegova vnukinja Ida 
Filipič Pečelin, ki je povedala, da take 
zgodbe in usode, kot je bila Andrejeva, 
pišejo vojne ter da se dogajajo kar na-
prej, iz roda v rod in vsepovsod. Danes, 
ta hip, ne tako daleč od nas v Ukrajini. 

Prav tam, od koder je revolucija pred 
okroglimi sto leti v naše kraje pripeljala 
človeka, Timoteja Ponomarenka, ki si 
je tu ustvaril družino z vdovo Andreja 
Šifrerja, ko se ta ni vrnil iz Koroške. 
Omenila je, da gre pri vojnah za neki 
vzorec, ki se ponavlja, žal pa kaže, da se 
človeštvo iz preteklih dogodkov ni veliko 
naučilo. Zato je po njenem toliko bolj 
pomembno, da stalno opominjamo na 
grozljive in dolgoročne posledice vojnih 
spopadov in da ohranjamo spomin na 
travmatične vojne in druge dogodke iz 
preteklosti, ljudi, ki so jih zaznamovali, in 
njihove usode. V imenu sorodnikov An-
dreja Šifrerja se je zahvalila vsem, ki so 
omogočili postavitev spominske plošče 
njenemu dedu.
Kulturni program so oblikovali cerkveni 
pevski zbor iz Nove Oselice pod vod-
stvom Matjaža Slabeta, otroci iz vrtca 
in podružnične šole Sovodenj, recitator 
Lenart Šifrar in glasbenica, ki je zaigra-
la na flavto. Ploščo sta odkrila župan 
Milan Čadež in predsednik Krajevne 
skupnosti Sovodenj Stanko Bajt. Blago-
slov plošče je opravil duhovni pomočnik 
Župnije Trata - Gorenja vas Jakob Kralj. 
Za pogostitev udeležencev prireditve so 
poskrbeli na domačiji pr' Oblak.

Ob cesti nad domačijo pr' Oblak v Reber, ki spada še pod Staro Oselico, a leži tik nad Sovodnjem, so v juniju 
slavnostno odkrili spominsko ploščo, ki bo pričala, da je bil tu doma Maistrov borec Andrej Šifrer. Ob kamniti 
plošči, pritrjeni na nosilni kamen, se nahaja še informativni pano s podatki o njegovem življenju.

Jure Ferlan

Šifrerjeve potomke Ida Filipič Pečelin, Andreja Filipič in Irma Smeh FOTO: JURE 
FERLAN

Oseliški pevci so zapeli domoljubne pesmi. FOTO: JURE FERLAN

Maistrov borec Andrej Šifrer dobil spominsko ploščo
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Vse vpise so letos zbrali: Maja Ravnikar, 
Rafael Krvina, Melita Kokalj, Zmago Ber-
nik, Milan Vizjak, Jože Košir, Tone Verčič, 
Alojz in Luka Peternel ter Simon Ozebek. 
En vpis manj sta zbrala Andrejka Verčič 
in Pavle Razložnik, 55-krat pa se je na 
Jelence povzpel Lojze Kejžar.
Vsi, ki zberejo dvajset in več vpisov, so na-
grajeni z majico, najboljši pa še s kosilom 
na kmetiji odprtih vrat Andrejon v Golenji 
Žetini. Kot so povedali v Planinskem 
društvu Gorenja vas, ki organizira akcijo, 
je najbolj pomembno, da se ljudje gibajo, 
vpisi so postranska zadeva. Po drugi 
strani pa so velika spodbuda, da gredo od 
doma. Poleg gibanja je pomembno tudi 
druženje. Tokrat je bilo kar deset članov 
društva/obiskovalcev, ki so zbrali vseh 57 

vpisov. Prijatelj Jelenc je vsak, ki zbere 20 
vpisov, takih je v tej sezoni 80. Kot je po-
jasnil predsednik društva Rafael Krvina, se 
nekateri vpisujejo tudi v koči na Blegošu 
in postanejo Blegoške korenine. »Bilo je 
kar nekaj takih, ki zvesto hodijo v Jelence, 
a norme zaradi nevpisa ne izpolnijo.«
Zaključek akcije je bil prvo junijsko 
nedeljo pred zavetiščem na Jelencih: 

»Vse obiskovalce smo postregli z ričetom 
in odojkom, ki smo ga prvič pekli na za-
ključku šeste akcije leta 2017 in se se je 
izkazal za odlično kosilo. Tega se še ved-
no držimo. Zahvala vsem, ki so ob koncih 
tedna dežurali na Jelencih, pohodnikom 
in dejavnim članom društva.« Zavetišče 
bo ob koncih tedna odprto tudi julija in 
avgusta.

Akcija, ki spodbuja gibanje in druženje
Enajsta izvedba akcije Prijatelji Jelenc se je začela 6. novembra preteklo leto in končala 2. maja letos. 
Vseh 57 vpisov je tokrat zbralo deset pohodnikov.

Lidija Razložnik

Prijatelji Jelenc, ki so zbrali vse možne vpise FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Turistično društvo Stari vrh 7. avgusta 
vabi na Grebljico pod Starim vrhom na 
etnološko prireditev Dan oglarjev, kjer 
bodo letos že enainpetdesetič prižgali 
kopo. Letošnje praznovanje bo še bolj 
slovesno, saj bodo počastili petdesetle-
tnico delovanja društva. Prireditev se bo 
začela s pohodom ob 8. uri, ob 12. uri bo 
uvodni del prireditve z ansamblom Jaz-
beci. Sledilo bo tekmovanje v »pajsanju 
hloda« in zabavni del z ansamblom Dveh 
dolin in skupino Miran Rudan inDESIGN.

Dan oglarjev
Hermina Jelovčan

Dan oglarjev FOTO: HERMINA JELOVČAN

V društvu so pripravili akcijo, 
namenjeno mladim planincem, 
poimenovano po Jelenčkovi 
poti. Markirana pot se začne v 
Leskovici ali Ogradih. Vse tiste, 
ki bodo do konca novembra 
zbrali vsaj osem žigov, bo 
Jelenček nagradil. Žig jelenčka 
bo na voljo v srebrni skrinjici 
pred vhodom v zavetišče, 
kartonček pa je možno prevzeti 
v trgovini Anja ali zavetišču na 
Jelencih.
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Pištolaši so v 1. B ligi osvojili deseto me-
sto. Zelo spodbudne rezultate so dosegli 
tudi člani mladinske lige, sestavljene iz 
šestih kol: Manja Slak je s pištolo v kon-
kurenci kadetinj osvojila drugo mesto, 
prav tako je drugo mesto osvojila Manca 
Košir v drugem kolu v mladinski konku-
renci. Člani društva se že tradicionalno, 
vsako sezono, udeležijo mednarodnih 
tekmovanj. Manca Košir je bila na med-
narodnem tekmovanju v Zagrebu, klub pa 
na tekmovanju Trzin Walther Cup, kjer so 
članice Olga Justin, Silva Jeram in Betka 
Mlakar zaostale le za reprezentanco 
Slovenije in se uvrstile na drugo mesto. V 
posamezni konkurenci se je Olga Justin 
uvrstila v finale in osvojila 7.–8. mesto, je 
pojasnil predsednik društva Aleš Košir.
Mednarodne tekme v Trzinu se je prvič 
udeležila tudi 16-letna Manja Slak. Glede 
na pretekle odlične uvrstitve je bila spre-
jeta v mladinsko državno reprezentanco, 
kar ji je omogočilo nastop na tekmi 
svetovnega pokala v Nemčiji. »Tam sem 
se uvrstila na 43. mesto med mladinka-
mi. Ekipno smo dekleta dosegla deseto 
mesto, v mešanih parih sem bila 17,« je 

pojasnila. V začetku junija je bila še na 
mednarodnem tekmovanju na Češkem, 
kjer je z osvojenimi 552 krogi dosegla 
nov osebni rekord in se uvrstila na 18. 
mesto. Tako v Nemčiji kot na Češkem je 
bila najbolje uvrščena Slovenka. Manja 
Slak je z zračno puško začela streljati v 

šestem razredu osnovne šole in je najbolj 
ponosna, da zastopa Slovenijo v državni 
reprezentanci.
Klubska sezona v zračnem orožju se 
zaključi z državnim prvenstvom, kjer 
si je klub pristreljal kar nekaj uspehov. 
Manja Slak je v kadetski konkurenci 
osvojila drugo mesto, Manca Košir se 
je med mladinkami uvrstila v finale ter 
osvojila šesto mesto. Med mlajšimi člani 
je Noti Justin dosegla peto, ekipa deklic 
v sestavi Živa Volarič, Ajda Drmota in 
Zala Likar pa četrto mesto. Posamično 
je najboljšo uvrstitev, 14. mesto, dosegla 
Ajda Drmota. Na državnem prvenstvu sta 
v mešanih parih Manja Slak in Gašper 
Božič osvojila članski bron. »Olga Justin 
in David Cankar sta v boju za drugi bron 
žal morala priznati premoč paru iz Trzina. 
Imeli smo tudi mladinski par pri puški, 
ki je osvojil solidno deveto mesto,« je 

dodal Košir. Dobre rezultate so strelci 
dosegli tudi na šolskem državnem pr-
venstvu, kjer tekmovalci zastopajo barve 
svoje šole. »Iz našega kluba sta v dveh 
kategorijah tekmovala Manca Košir, ki je 
dosegla sedmo in četrto mesto, ter Nace 
Bogataj, k je bil 14. Manja Slak je postala 
državna šolska prvakinja v streljanju z 
zračno pištolo. Dober rezultat je dosegla 
tudi mešana ekipa dečkov in deklic (Ajda 
Drmota, Zala Likar in Marko Oblak), ki je 
tekmovanje zaključila na petem mestu,« 
je še pojasnil predsednik društva.
Društvo si tudi v prihodnje želi uspešne-
ga delovanja in doseganja še boljših re-
zultatov. Več časa nameravajo nameniti 
mladim ter jih navdušiti za strelski šport. 
Vsi, ki bi se radi preizkusili v tem športu, 
se septembra lahko vpišejo v klub. Več 
informacij je na voljo pri Alešu Koširju na 
telefonski številki 031 364 858.

Lidija Razložnik

Manja Slak na mednarodni tekmi na Češkem, kjer je dosegla osebni rekord in 
18. mesto FOTO: ANDREJ BRUNŠEK

Za gorenjevaškimi strelci je izjemno delovna in uspešna sezona. Zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, 
je od njih terjala kar nekaj prilagajanj: mladinska liga je tako potekala po regijah, državna članska liga pa po 
sistemu dvobojev.

Najboljša slovenska strelka v Nemčiji in na Češkem

V začetku junija je bila Manja 
Slak še na mednarodnem 
tekmovanju na Češkem,  
kjer je z osvojenimi 552 krogi 
dosegla nov osebni rekord 
in se uvrstila na 18. mesto. 
Tako v Nemčiji kot na Češkem 
je bila najbolje uvrščena 
Slovenka. Manja Slak je z 
zračno puško začela streljati 
v šestem razredu osnovne 
šole in je najbolj ponosna, da 
zastopa Slovenijo v državni 
reprezentanci.
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Sredi aprila pa smo tisti, ki Petra spre-
mljamo na socialnih omrežjih, zasledili 
njegovo kratko objavo, ki je nakazala le 
to, da je nekje na Nizozemskem in da ima 
za sabo prvi dan in v tem dnevu 103,83 
prehojenega kilometra. Peter se je spo-
prijel z izzivom. Po dvajsetih dneh hoje 
in po 1145,45 kilometra sem ga obiskala 
na domačem Starem vrhu. Ponovno sva 
se srečala v gostišču Stari vrh, kamor 
je Peter seveda prišel  peš, v športnih 
copatih, ki so ga po Evropi »nosili« vseh 
dvajset dni. Copati so bili sicer malce 
načeti in obrabljeni, a je priznal, da se je 
kar nekako navezal nanje. Kar vsekakor 
lahko verjamemo.
Glede na to, da si že prej delal zelo dolge 
pohode, posebnih fizičnih priprav najbrž 
nisi potreboval. Kaj pa drugo, najbrž se je 
za tako dolgo pot treba drugače pripra-
viti?
Glede same razdalje me ni skrbelo, da 
fizično ne bi zmogel, čeprav je takšno pot 
treba vzeti z vso resnostjo. Predvsem je 
treba pripraviti glavo, tako kakor pri vsaki 
stvari. Tudi oprema, ki sem jo vzel s seboj, 
je bila zelo premišljena. Nahrbtnik ni smel 
preseči desetih odstotkov moje teže, 
in ko sem v ozir vzel še možno izgubo 
kilogramov na poti, sem prišel do teže 8,5 
kilograma, kar je za vso opremo na taki 
poti zelo malo. A se je izkazalo, da nisem 
potreboval ničesar več kot le tistih nekaj 
osnovnih kosov perila, dodatne majice in 
hlač ter pelerine. Seveda pa še dva litra 
tekočine, čelno svetilko, dodatno baterijo 
in še nekaj osnovnih predmetov.
Zakaj ravno Nizozemska oziroma vrnitev 
iz Nizozemske domov?
V načrtu sem imel pohod tja, na Nizozem-
sko, a se je kasneje izkazalo, da bo bolje, 
če bom šel v nasprotno smer, torej iz 
Venla, kjer živi sestra, do doma v Zapre-
val. Na Nizozemsko na obisk k sestri so 
z mano z letalom potovali tudi starši in 
tako je postala odločitev povsem logična, 
da se bom vračal peš. Seveda je bila tudi 
motivacija z vsakim dnem, ko sem se 
bližal domu, večja.
Med potjo si moral dvajsetkrat nekje pre-
spati, se umiti, jesti … Kako si to urejal?

Vsak dan sproti. V dopoldanskem času, 
ko sem že videl, kako bom napredoval 
in do katerega mesta bom lahko prišel, 
sem po telefonu rezerviral prenočišče. 
Rezerviral sem hostle ali cenejše hotele; 
nočitev z zajtrkom, saj je bil edini obrok 
na poti zajtrk. In običajno sem si res 

privoščil obilen zajtrk. Kasneje čez dan pa 
še kakšno energijsko tablico, sladkarijo in 
kakšen sendvič.
Kakšne ljudi si srečeval na poti?
Zelo različno – kolesarje, pešce, doma-
čine. Posebnih stikov nisem navezoval, 
le pozdrav in beseda ali dve. Je pa bila 

Petra Krajnika smo spoznali že v eni od prejšnjih izdaj Podblegaških novic, ko smo opisali, kako ga je hoja na 
daljše razdalje zasvojila in so mu skorajda vsakdanjost postali izzivi, ki so nam, »navadnim« hodcem, že skoraj 
nedosegljivi. Že takrat sva se s Petrom, s katerim se že dolgo poznava in se zato tikava, na kratko dotaknila 
načrtov in omenil je, da bo morda peš odšel k sestri na Nizozemsko.

Hermina Jelovčan

S poti v Nemčiji, kjer je arhitektura še vedno podobna kot na Nizozemskem  
FOTO: OSEBNI ARHIV

Na starem mejnem prehodu na Ljubelju ob vrnitvi v Slovenijo FOTO: OSEBNI ARHIV

Iz Nizozemske peš domov
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razlika med mesti in podeželjem. V me-
stih potuješ dokaj neopaženo, medtem ko 
na podeželju ljudje že bolj z zanimanjem 
gledajo tujca, ki pešači mimo njih. Tudi če 
se nismo razumeli, saj angleško sploh na 
podeželju slabo govorijo, smo se spora-
zumeli.
Si kdaj na poti želel zaviti na železniško 
ali avtobusno postajo in prekiniti poto-
vanje?
Ne, nikoli. Tako sem se odločil in vedel 
sem, da bom pot končal, razen če bi se 
res zgodilo kaj nepričakovanega. Osmega 
dne me je vso pot močil dež in mi zmočil 
tudi telefon. Ostal sem brez navigacije, 
brez povezave z družino. Stal sem pod 
nekim nadstreškom in sušil telefon. K 
meni je nekdo pristopil in me vprašal, kaj 
počnem. Ko sem mu razložil, kdo sem in 
kam grem in da sem ostal brez navigacije, 
ker se mi je zmočil telefon, mi je do tiste-
ga kraja ponudil prevoz. A sem ga zavrnil 
in mu rekel, da bi potem moral vso pot 
ponoviti. Zahvalil sem se mu in nadaljeval 
v smeri, ki mi jo je pokazal. Seveda še 
vedno v dežju.
Si imel težave le s telefonom ali tudi 
kakšne druge, morda utrujenost?
S telefonom sem imel morda največ te-
žav, saj sem moral kasneje kupiti novega, 
ker kljub ustrežljivemu krupjeju v hotelu, 
ki mi ga je sušil v rižu, in njegovem prijate-
lju, ki je bil nekakšen serviser za telefone, 
ta še vedno ni delal. Še najbolj mi je bilo 
hudo, ker se nisem mogel oglasiti doma-
čim, kakor smo bili dogovorjeni. A tudi to 
se je uredilo. Nekaj časa vmes sem imel 
rahle težave in bolečine v stopalih, najprej 
na desnem, a so bolečine kmalu izginile, 
kasneje pa še na levem stopalu, kjer je 
bolečina kar ostala, a me to ni oviralo pri 
zastavljenem cilju. Najbrž posledica hoje 
po asfaltu.
Etape so bile res dolge, v povprečju okoli 
60 kilometrov, kar je zneslo od dvanajst 
do tudi več kot petnajst ur hoje. Kako si 
izbiral poti, Googlova navigacija ne kaže 
vedno ravno »najlepše« trase?
Seveda, včasih me je usmeril čez pašnike, 
drugič skozi zaraščene gozdove, niti ni 
bilo vedno poti. Če se je le dalo, sem pa 
rad izbral poti, kjer je bilo čim manj as-
falta, a to seveda ni bilo vedno mogoče. 
Sploh v začetnih dneh, ko je pot potekala 
po ravninskem delu severne Evrope, je 
bilo asfaltiranih kilometrov veliko.
V dobrih tisočih kilometrih se narava in 
okolica zelo spreminjata. Si ju opazoval?
Seveda, zelo mi je bilo zanimivo, kako 
se je spreminjala najprej sama narava. 
Iz ravninskega dela in dolgih, neskonč-
nih polj do lepih gora bliže doma. Zelo 

zanimivo mi je bilo opazovati arhitekturo 
mest in vasi. Od mlinov na veter in nizo-
zemskih nizkih hiš do bavarskega in ka-
sneje nam domačega avstrijskega stila 
zgradb. Zanimivo je bilo tudi opazovati, 
kako je po nekaterih deželah bolj urejeno 
glede lastništva, in zgodilo se je, da me 
je aplikacija usmerila po skorajda zara-
ščeni poti skozi gozd, in ko sem na drugi 
strani gozda stopil na pot, me je že čakal 
lastnik ali pa morda čuvaj gozda in me 
opozoril, da sem na zasebni zemlji. Tudi 
hoja povprek po gozdu in po travnikih 
ni dovoljena. Aplikacija me je neko noč, 
ko sem hodil z lučko, peljala čez polje in 
prečkati sem moral električnega pastirja. 
Nedaleč proč je bila hiša in malce sem 
sumil, da so nalašč priklopili pastirja, 
saj me je pošteno stresel, ko sem ga 
prečkal. Takih zanimivih dogodkov se je 
nabralo res veliko.
Kako se je bilo vrniti domov?
Vrnil sem se sredi noči. Domov sem prišel 
ob enih zjutraj in zelo sem bil presene-
čen, ker sem doma doživel lep sprejem. 
Sestra me je pričakala na Golici in me 
spremljala do doma, kjer so me pričakali 
starši, prijatelji in sosedje. Kasneje sem 
lep in nepričakovan sprejem doživel tudi v 
službi, česar sem bil res vesel.
Sledil je počitek ...
Seveda, najprej sem mislil, da bo dovolj 
dan ali dva, a sem šele potem doma 
spoznal, da bo počitek malo daljši. Med 
potjo sem izgubil deset kilogramov in telo 

je bilo utrujeno. Med potjo, sploh proti 
koncu, sem seveda bil utrujen, a kako zelo 
sem potreboval počitek, sem spoznal šele 
doma.
Kakšni so načrti za naprej?
Niti nimam nobenih načrtov, najbrž pa 
bom v naslednjih koncih tedna pohodne 
palice zamenjal za cestno kolo, ki sem ga 
pred kratkim kupil. Za druge pohodne cilje 
pa puščam času čas.
Kakšno sporočilo imaš za nas na koncu?
Ko se odločiš za karkoli, kar ni ravno v 
»človeških« standardih in za kar je treba 
stopiti krepko iz cone udobja, kot pravijo, 
takrat se odprejo druga, nova obzorja. 
Pomembno je, da sam sebi dokažeš, kaj 
lahko storiš. Pomembno je, da karkoli 
počneš, počneš zase. Kadar se želiš 
dokazati drugim, boš le redko dovolj 
vztrajen, da bi stvar uspešno izpeljal do 
konca.
Na koncu opisa potovanja na družbenem 
omrežju je Peter zapisal: »Prispel sem 
(domov) v soboto ob 1.00. Tako da je cela 
pot trajala 20 dni in eno uro, v tem času 
sem marsikaj zanimivega doživel, se na-
učil in razširil svoja obzorja ter si ustvaril 
neko predstavo o ljudeh in krajih, skozi 
katere sem hodil. Naredil sem skupaj 
1145,45 kilometra, to je bila doslej zame 
najtežja preizkušnja vzdržljivosti za telo 
in glavo. Pripravil sem se na to in vmes 
nisem nikoli pomislil, da mi ne bi uspelo.«
Na vseh nadaljnjih poteh ti lahko zaželi-
mo le: srečno, Peter!

Na poti iz Tržiča proti Podnartu sta ga pričakala dolgoletna pohodna »kompanjona« iz 
Naklega. FOTO: OSEBNI ARHIV
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Rekreativno-družabni športni dogodek, ki 
ga organizira floorball sekcija ŠD Poljane 
Polanska banda, se je odvil prvo soboto v 
juniju. Nastopilo je 18 priložnostnih ekip. 
Kot je povedal Nejc Šega iz Polanske 
bande, je bilo med tekmovalci opaziti 
navdušenje nad turnirjem, saj so ga po 
dveh letih že močno pogrešali.
Tekmovalci so prišli skoraj iz vseh krajev 
v Sloveniji, kjer se igra floorball, pa tudi 
ekipa iz hrvaške Donje Stubice. Tako za 
tekmovalce kot tudi številne gledalce je 
bilo na vroč sončen dan dobro poskrblje-

no, saj je bilo na voljo dovolj osvežilnih 
pijač, hrane in dva bazena z vodo. Kdor 
je želel, se je lahko preizkusil tudi v beer 
pongu. Vodja organizacije Gašper Mesec 
je še dodal, da je bila kakovost igre viso-
ka pri vseh ekipah in s tem konkurenca 
za prva mesta visoka. Zmago je slavila 
ekipa z imenom Hlodki iz Škofje Loke, 
na drugem mestu so pristali Vampki iz 
Borovnice, na tretjem pa Koze s člani 

od Škofje Loke do Žirov in Borovnice. 
Ime vsakoletnih zmagovalcev vgravirajo 
na prehodni pokal. Tekmovanja so se 
udeležili tudi nekateri floorbalisti, ki so se 
sicer že prenehali aktivno udejstvovati v 
tem športu. V Polanski bandi že načrtu-
jejo ŠvicBol za prihodnje leto, upajo pa, 
da bodo lahko znova organizirali tudi veli-
konočni floorball turnir, ki je že večkrat 
odpadel zaradi pandemije.

»Sezona 2021/22 je bila za FBK Po-
lanska banda zelo uspešna,« ocenjuje 
trener Nejc Šega. Z veseljem še dodaja, 
da so v članski kategoriji osvojili drugo 
mesto v državnem prvenstvu in drugo 
mesto v mednarodni ligi, kar je največji 
uspeh kluba v mednarodni ligi.
Treningi in tekme so bili nekaj časa 
v primežu covida-19 in so zato več-
krat igrali v okrnjeni zasedbi. So pa v 
pretekli sezoni naredili velik napredek 
v rezultatskem smislu. V mladinskih 
kategorijah so osvojili naslov državnega 
prvaka v kategoriji U9, naslov državne-
ga prvaka v U11 in z drugo ekipo iste 
kategorije tretje mesto. V kategoriji U13 
so s praktično isto ekipo kakor v U11 
osvojili naslov podprvaka. Z ekipo so se 
v kategoriji U16 na koncu junaško uvr-
stili na zaključni turnir najboljše četve-
rice, kjer pa so doživeli dva poraza za 
samo en gol in na koncu osvojili četrto 
mesto. Šega še dodaja: »Lahko rečemo, 
da smo dokazali, da imamo najboljšo 
šolo floorballa v Sloveniji. Praktično 
vse ekipe otrok so v moji domeni, tako 
da sem jaz njihov trener in koordina-

tor. Poleg mene je v pomoč še Primož 
Drnovšek, ki se tudi aktivno vključuje 
v delovanje mladinskega pogona.« Ne 
nazadnje velja omeniti še udeležbo na 
svetovnih igrah v Celovcu, kjer so z eki-

po U13 na koncu osvojili peto mesto. V 
prihodnjih sezonah načrtujejo udeležbo 
na še drugih turnirjih v dosegljivem delu 
Evrope, kjer bodo lahko pokazali svoje 
sposobnosti.

Jure Ferlan

Jure Ferlan

Zmagovalci ŠvicBola FOTO: POLONA DAKSKOBLER

Po dvoletni prekinitvi zaradi 
pandemije covida-19 je na 
športnem igrišču ob osnovni šoli 
v Poljanah spet potekal floorball 
turnir, znan pod imenom ŠvicBol.

V Poljanah 
znova ŠvicBol

Poljanski floorbalisti uspešno zaključili sezono

Telekom Slovenije, ki je bil s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev 
Slovenije na javnem razpisu izbran za izvajanje projekta ministrstva za zdravje 
E-oskrba na domu, je v dobrem mesecu prejel že več kot tri tisoč vlog, za zdaj 
pa storitev v okviru projekta uporablja okoli šeststo upravičencev, so sporočili iz 
Telekoma Slovenije. Uporabniki omenjene storitve lahko kadarkoli, 24 ur na dan, po-
kličejo asistenčni center s preprostim pritiskom na gumb varovalnega telefona, ki je 
nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zape-
stnici. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, 
ki samodejno zazna padec in ob tem sproži klic v asistenčni center. Za začetek 
uporabe je potrebna namestitev opreme, ki jo izvede tehnik Telekoma Slovenije. 
Uporabo storitve v okviru omenjenega projekta sofinancira Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada za pet tisoč upravičencev, e-oskrba pa ni vezana na to, pri 
katerem operaterju upravičenci sicer uporabljajo mobilne ali fiksne storitve. »Vedno 
več starejših, invalidov in kroničnih bolnikov si želi čim dlje bivati v svojem doma-
čem okolju, obenem pa so pri tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če padejo ali se 
počutijo zelo slabo ali jih zadene možganska kap, pogosto ne zmorejo do telefona 
ali soseda, da bi poklicali na pomoč. Pri tem je lahko v izjemno pomoč E-oskrba. Na 
ta način v skrbi za starejše vsaj delno razbremenjujemo tudi svojce, ki tako vedo, 
da bo za organizacijo pomoči takoj poskrbelo usposobljeno zdravstveno osebje,« je 
poudaril Peter Pustatičnik, vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije.

Interes za e-oskrbo presegel pričakovanja
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Letošnje poletje smo za otroke pripravili 
res veliko aktivnosti, poleg tega pa jih še 
nagradimo. Vse do sredine septembra 
poteka poletni bralni izziv. Otroci imajo 
pri izboru pravljic različne interese. Neka-
tere navdušujejo pravljice o čarovnicah, 
drugi se radi potopijo v svet medvedjih 
zgodb, spet tretje zanima vse, povezano 
z vitezi in kraljičnami, eni se navdušujejo 
nad pustolovkami, drugi nad športnimi 
knjigami … Prav vse pa povezuje to, da 
radi berejo in mi jih za to nagradimo s 
sladoledom. Med ponujenimi knjigami 
otroci izberejo tiste, ki jih navdušujejo, 
sproščajo, nasmejijo. V zgibanki izpolnijo 
okvirčke in v knjižnici jih čaka kuponček 
za sladoled. Pridružite se izzivu, ni še 
prepozno.
Letošnja novost so tudi poletni bralni pa-
keti. V vsakem paketku presenečenja vas 
čaka zanimiv izbor knjig. Lahko odpotu-
jete v vesoljski svet, mogoče vas knjige 
v paketu nasmejijo do solz ali pa boste 
samo uživali v dogodivščinah pravljičnih 
junakov. Prepustite se presenečenju … 
Pripravili smo jih za vse starostne skupi-
ne otrok.
Izbiramo tudi naj knjigo poletja. V raz-
stavnem kotičku, ki ga med letom zase-
dajo dela otrok iz Vrtca Zala Gorenja vas, 
zbiramo vaše predloge. Na ribico otroci 
zapišejo svoj izbor in izobesijo. Povablje-
ni, da med priporočili najdete naslov, ki 
ga boste prebrali.

V mesecu avgustu, natančneje 22. in 23. 
avgusta, bomo v dopoldanskem času 
izvedli dneva poletne robotike v knjižnici. 
Otroci bodo ob podpori mentorja sestavlja-
li najzahtevnejše robotske modele in naj-
naprednejše programe. Delo bo potekalo 
z orodjem Lego Education EV3, ki vsebuje 
majhen računalnik, ki omogoča kontrolo 
motorjev in odziv senzorjev (senzorji za 
svetlobo, dotik, ultrazvočne in infrardeče 
signale itd.), in z zelo širokim naborom 
posebej prilagojenih robotskih sestavnih 
delov. Po izgradnji robotov, ki izpolnjujejo 
določene naloge, sledi programiranje. Tu 
učenci uporabljajo grafični programski 

jezik (EV3), ki je narejen tako, da omogoča 
enostavno učenje, uporabo in razumeva-
nje. Omenjeni programski jezik omogoča 
zelo širok nabor uporabe – učenci lahko 
z njim ustvarijo enostavne ali zahtevne 
programe. Število otrok je omejeno, zato si 
rezervirajte mesto na delavnici.
V sodelovanju z Društvom prijateljev 
mladine Škofja Loka smo v juliju izvedli 
dve delavnici za otroke. Izdelke si lahko 
ogledate v otroškem kotičku Krajevne 
knjižnice Gorenja vas. Kotiček je povsem 
morsko obarvan.
Naši obiskovalci pa niso le otroci, tudi 
odrasle to poletje nekoliko »pocrklja-
mo«. Med knjigami, ki so na voljo v akciji 
Fletno Poletno branje, preberejo dve in 
si prislužijo kavico. Pa naj še kdo reče, 
da se ne splača brati! Vedno vam je na 
voljo trimesečna članarina, ki znaša le pet 
evrov, knjige pa lahko 24/7 prevzamete 
tudi v naših paketnikih. Privoščite si torej 
dobro branje.
Nekaj novosti z naših knjižnih polic:
Bernard  Cornwell: Poslednje kraljestvo
Alma Maksimilijana Karlin: Malik
Herve Le Tellier: Anomalija
Marc  Levy: Zaljubljeni duh
Roisin Meaney: Obletnica
Uroš Buh: MOHOpedija
Amelie Nothomb: Smrdokavra
Gabriella Saab: Zadnji šah mat
Irena Svetek: Beli volk
Nejc Zaplotnik: Alpinistični dnevnik 
196–1971

Bernarda Buh

Poletni bralni paketi FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Poletje se počasi preveša v drugo polovico, počitnice prav tako, v knjižnici pa se kljub vročini dogaja 
mnogo stvari.

Dneva robotike, sladoled in kava

Otroški kotiček je ta čas povsem morsko obarvan. FOTO: ARHIV KNJIŽNICE
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Znanstvena dejavnost je v smislu 
geologije, biologije, iskanja vodnih virov, 
ekologije. Podobno je alpinizmu, le da je 
alpinistov svet površina, jamarjev svet pa 
prostornina. Jame so zelo različne – vo-
doravne, navpične, ozke, široke, dolge in 
kratke. Tako lahko obisk neke jame traja 
od nekaj minut pa do več dni. V Sloveniji 
je več kot 13 tisoč različnih zabeleženih 
jam. Najgloblje so na območju Kanina in 
Rombona. V njih so bili doseženi nekateri 
pomembni in v svetovnem pogledu izje-
mni jamarski dosežki. V teh in podobnih 
akcijah so sodelovali tudi člani Jamar-
skega društva Gorenja vas.
Spuste v podzemlje sta začela Marjan Ši-
frar in Ludvik Broder. Člani danes povedo, 
da so med letoma 1971 in 1983 delovali 
kot sekcija Jamarskega društva Kranj. 
Članstvo v sekciji je raslo, zato so se od-
ločili, da leta 1983 v Gorenji vasi ustano-
vijo lastno društvo, ki je na začetku štelo 
enajst članov. »Skozi leta se članstvo 
nenehno spreminja, pridejo obdobja, ko 
je aktivnosti malo, saj imajo člani druge 
obveznosti, zato jim zmanjkuje časa za 
raziskovanje podzemlja,« povedo v dru-
štvu. »Dodobra se nam pozna situacija 
zadnjih dveh let, ker nismo smeli delovati 
med občinami,« povzemajo zadnjo težko 
situacijo.
Člani, ki so dobro opremljeni ter pri-
merno usposobljeni, sicer prispevajo k 
odkrivanju in raziskovanju novih kot tudi 
že odkritih jam, vključeni so v organe 
in dejavnosti Jamarske zveze Sloveni-
je. Obvladujejo določene tehnike, zato 
pomagajo pri naravnih nesrečah, izvajajo 

višinska dela, sodelujejo z gasilci … »Na 
področju Civilne zaščite občine imamo 
podpisano pogodbo o sodelovanju na 
področju reševanja iz globin in z višin. 
Za zdaj nam še ni bilo treba sodelovati 
na kakšni reševalni intervenciji. So pa 
naši člani kot reševalci dokaj aktivni 
pri posredovanjih Jamarske reševalne 
službe Slovenije. Tako da na osnovi 

take pogodbe lahko pomagamo JRS pri 
logistiki in morebitnem vodenju po bolj 
razvejanih jamah, ki jih dobro poznamo. 
Seveda preko občinske Civilne zaščite,« 
pojasnijo svojo vlogo, ki jo z veseljem in 
odgovornostjo opravljajo.
Hvaležni pa so tudi za podporo, ki jo 
javnost in posamezniki izkazujejo 
društvu.

Damjana Peternelj

Jamarji obvladajo določene tehnike, zato so primerno izurjeni za reševanje ob 
naravnih nesrečah. FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Jamarstvo lahko jemljemo kot zahtevno športno udejstvovanje, a je kljub vsemu več kot to. Je raziskovanje 
prvobitne narave, znanstvena dejavnost in še marsikaj.

Od prvobitnih raziskovalcev do izurjenih reševalcev

Takole lepe cvetove so pognali 
nageljni, ki jih gojijo na kmetiji pri An-
drejon v Gorenji Žetini. Anka Vodnik 
je ob tem zapisala:
To tradicija je naša,
naše veselje in zanos,
za oči čudovita paša,
za gospodinjo pa ponos.

Nageljni na kmetiji pri Andrejon 
FOTO: OSEBNI ARHIV

Ponosni na svoje nageljne
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Dne 26. julija goduje sveta Ana, ki je bila po izročilu Marijina 
mati in Jezusova stara mama. Zato je zavetnica starih star-
šev, pa tudi proti zapletom pri porodu in za srečno zadnjo uro. 
Marsikatera pokopališka cerkev je posvečena njej. Velja tudi za 
pomembno kmečko zavetnico.

V Sloveniji je nekaj božjih poti k sv. Ani, med drugim na Ledini-
ci pri Žireh. Tudi v cerkvi na Trati je njena upodobitev na vrhu 
oltarja v kapeli svetega Antona Padovanskega. Gre za sliko na 
platnu, narejeno z oljno barvo, izvirala naj bi iz Šubičeve podo-
barske delavnice v Poljanah, ki jo je vodil Štefan Šubic. Na njej je 
kot osrednji lik upodobljena sveta Ana, ki v desni roki drži palico 
s predivom, z levico pa čez ramo objema svojo hčer Marijo v 
belo-rdeče-modri obleki, ki drži odprto knjigo. Prizor simbolizira 
vzgojo matere Ane. V ozadju ju spremlja bradati Joahim, Anin 

mož in oče Marije ter s tem Jezusov stari oče. Sliko je zob časa 
že precej načel, saj najbrž ni bila deležna obnove že vse od 
nastanka sredi 19. stoletja. Prav na sredini slike, na desni rami 
svete Ane, je luknja, ki naj bi jo po pripovedovanju nekaterih 
naredila strelna krogla v času oboroženih spopadov med drugo 
svetovno vojno. Nemci in domobranci so namreč utrdili Gorenjo 
vas in Trato, še posebej okolico cerkve in župnišča. Posebno 
hud spopad se je vnel decembra leta 1944, ko so jih partizani 
neuspešno poskusili pregnati. Uničenih in poškodovanih je bilo 
več hiš, precej poškodb je utrpela tudi cerkev, še posebej na 
strehi, orglah in zvoniku. Po vojni so poškodbe postopno popra-
vili, kot ena zadnjih sledi teh dogodkov pa ostaja – če seveda 
drži, da je nastala takrat – luknja v sliki svete Ane.

Jure Ferlan

Luknjo v sredini slike naj bi povzročil izstrelek skozi okno 
nasproti oltarja. FOTO: JURE FERLAN

Strel predrl Šubičevo sliko

Priljubljeni pisatelj 
Ivan Sivec je knjigo 
posvetil Sloveniji, ki 
jo ima neizmerno 
rad in ji želi vse 
najboljše. Prebrali 
boste zgodbe 
o dveh mladih 
zdravnikih, ki 
povsod naletita 
na ovire, o eni 
od številnih 
radijskih postaj 
na naših tleh, o 
pasjem prijatelju, 
katerega družba je 
velikokrat boljša 
od človeške, o 
zakoncih, ki se 
jima šele v času 
covida-19 odprejo 
oči …
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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.

                        + poštnina

15 200 strani, trda vezava

EUR
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27. julija ob 20. uri
Koncert skupine Gugutke na Domačiji Tešnak
Kraj: Domačija doživetij Tešnak. Organizira: Ptičji studio. 
Več informacij: pticji.studio@gmail.com, 040 123 490 
(Nejc Poljanec).

29. julija, 19. avgusta in 16. septembra ob 20. uri
Plesno doživetje pod kozolcem na Visokem
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Plesni klub ART. Več informacij 
in prijave: info@plesniklub-art.com.

30. julija ob 16. uri
Praznik žetve
Kraj: Žirovski vrh. Organizira: TD Žirovski vrh. Več informacij: 
031 693 731, lucija@tdzirovskivrh.si.

31. julija ob 17. uri
Gasilska veselica z Dejanom Vunjakom
Kraj: Poljane. Organizira: PGD Poljane. Več informacij: Damjan 
Vidmajer, 040 607 306.

Avgust ob 10. uri
Pokal polanskih puklov – Pasja ravan
Kraj: Gorenja Dobrava–Pasja Ravan. Organizira: ŠD Špik Lučine. 
Več informacij: info@pokalpolanskihpuklov.si, blaz_oblak@
hotmail.com, 040 187 095 (Blaž Oblak).

Od 5. do 7. avgusta
Gorska hitrostna dirka GHD Lučine
Kraj: Todraž–Lučine Organizira: AMD Zvezda. Več informacij: 
info@ghdlucine.si.

6. avgusta ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu
Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.

7. avgusta ob 8. uri
Pohod Med Gorami
Kraj: Družinski park (Grebljica). Organizira: TD Stari vrh. Več 
informacij: 040/190-701 (Janez Šturm), www.tdstarivrh.si.

11. avgusta ob 20. uri
Poletje v Sokol'cu: Peter Hudnik in Matic Ajdič
Kraj: terasa bara Sokol'c. Organizira: Sokol'c gym in bar. 
Več informacij: info@sokolc.si, 031 871 283 (Aleksandra).

12. avgust bo 20. uri
Koncert Slišala sem ptičko pet
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Maja Triler, Jan in Janez Triler, 
Zavod Poljanska dolina. Kontakt: 041/409-946 (Janez Triler)

13. avgusta ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Kraj: Visoko Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

13. avgusta od 10. do 12. ure
Predstavitev Vesne Pagon
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

14. avgusta ob 20. uri
Večer slovenskih podoknic – kulturni program in veselica 
z ansamblom Prebrisani muzikanti

Kraj: Hotavlje. Organizira: TD Slajka Hotavlje. 
Kontakt: 031 719 900 (Metod Buh).

15. avgusta ob 11. uri
Semanji dan – nedeljska maša, druženje na Šinkovcovem 
travniku
Kraj: Hotavlje. Organizira: TD Slajka Hotavlje. 
Kontakt: 031/719-900 (Metod Buh).

15. avgusta ob 10. uri (pohod) in ob 14. uri (srečanje)
Pohod in srečanje z razgledom
Kraj: Kladje, Organizira: TKŠD Kladje. Več informacij: 
040 841 510 (Beti Miklavčič).

18. avgusta ob 20. uri
Poletje v Sokol'cu: Bert Sotlar: Acoustic Ballads
Kraj: terasa bara Sokol'c. Organizira: Sokol'c gym in bar. 
Več informacij: info@sokolc.si, 031 871 283 (Aleksandra).

20. avgusta ob 10. uri
Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Kraj in organizira: Kmetija Pustotnik. Več informacij: 
04/510 73 10.

20. avgusta ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Kraj: Poljane. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

20. avgusta ob 10. uri
Pokal polanskih puklov – Javorč
Kraj: Gorenja Dobrava – Javorč. Organizira: ŠD Sveti Urban. Več 
informacij: info@pokalpolanskihpuklov.si, sdsvetiurban@gmail.
com, 031 383 324 (Blaž Možina).

25. avgusta ob 20. uri
Poletje v Sokol'cu: Štedientje
Kraj: terasa bara Sokol'c. Organizira: Sokol'c gym in bar. Več 
informacij: info@sokolc.si, 031 871 283 (Aleksandra).

26. avgusta bo 15. uri
Glasbena pravljica Mlin
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Ptičji studio, Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij: pticji.studio@gmail.com, 040 123 490 
(Hana).

26. avgusta ob 17. uri
Tavčarjev večer
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177 
(Martina).

26. avgusta ob 20. uri
Predstava v izvedbi KUD Sovodenj
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177 
(Martina).

28. avgusta ob 7.30
Pohod Cvetje v jeseni
Kraj: Poljane–Blegoš. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573 (Jera).

3. septembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu
Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

Julij–september 2022
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* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite 
pri organizatorjih.

** Za še več dogodkov, spremljajte spletno stran  
www.poljanskadolina.com (zavihek dogodki) ali pa 
poskenirajte QR kodo za koledar dogodkov.   

3. septembra
Festival praženja krompirja
Kraj: Bled. Več informacij: 041 438 883 (Jože Čepin – TD 
Gorenja vas).

4. septembra ob 14. uri
Srečanje citrarjev in harmonikarjev
Kraj: pred planinsko kočo na Ermanovcu. Organizira: PD 
Sovodenj. Več informacij: info@pd-sovodenj.si, 031 769 121 
(Milka Burnik).

9. septembra ob 17. uri
Oktoberfejst
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177 
(Martina).

10. septembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Kraj: Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

10. septembra od 10. do 12. ure
Predstavitev Čebelarstva Mur
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

10. septembra od 8. do 12. ure
Tržnica lokalnih izdelkov, pridelkov in predstavitve
Kraj: pred Info točko in KGZ-jem v Gorenji vasi. Organizira: Zavod 
Poljanska dolina. Več informacij: info@poljanskadolina.com, 
030 485 600 (Kristina).

11. septembra od 10. do 19. ure
Rokodelski dogodek na Visokem
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Rokodelski center DUO Škofja 
Loka (RAS). Več informacij: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si, 
040 769 521, www.centerduo.eu

11. septembra ob 10. uri
Pokal polanskih puklov – Lubnik
Kraj: Škofja Loka–Lubnik. Organizira: T4M – ŠZ Škofja Loka. 
Več informacij: info@pokalpolanskihpuklov.si, igor@drakulic.eu, 
041 344 138 (Igor Drakulič).

17. septembra ob 10. uri
Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Kraj in organizira: Kmetija Pustotnik. Več informacij: 04/510 73 10.

17. septembra ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Kraj: Poljane. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

18. septembra ob 10. uri
Pokal polanskih puklov – Blegoš
Kraj: Hotavlje–Blegoš. Organizira: ŠD Marmor Hotavlje. 
Več informacij: info@pokalpolanskihpuklov.si, info@sdmh.si, 
051 214 751 (Niko Stržinar).

24. septembra ob 9. uri
Jesenski pohod
Kraj: Gostišče Kveder. Organizira: TD Stari vrh. Več informacij: 
040 190 701 (Janez Šturm), www.tdstarivrh.si.

Vsako sredo v juliju in avgustu od 10. do 12. ure  
v Šubičevi hiši

Otroške delavnice
Kraj: Poljane. Organizira: Lucija Kavčič, Zavod Poljanska dolina. 
Več informacij: 031 720 573, 031 693 731.

Vsako soboto juliju in avgustu od 10. do 12. ure na 
Dvorcu Visoko

Otroške delavnice
Kraj: Dvorec visoko. Organizira: Lucija Kavčič, Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij: 031 720 573, 031 693 731.

Vsak torek in četrtek v juliju in avgustu od 12.20 
do 19. ure

Naj knjiga poletja in poletni bralni izziv
Kraj: Gorenja vas. Organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas. 
Več informacij: 04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@
knjiznicaskofjaloka.si.

Vsako sredo v juliju in avgustu od 13. do 19. ure
Naj knjiga poletja in poletni bralni izziv (do 15 let)
Kraj: Poljane. Organizira: Krajevna knjižnica Poljane. 
Več informacij: 04/518 33 80, poljane@knjiznicaskofjaloka.si.

Po predhodnem dogovoru
Ogled in delavnice v Fartunovem mlinu
Kraj: Hotovlja. Organizira: Slavc Demšar. Več informacij: 
041 625 861, slavc.fartuna@gmail.com

Od 8. julija do 3. avgusta
Nedeljski pogovor
Kraj: Sokolski dom Škofja Loka. Organizira: Združenje umetnikov 
Škofja Loka.
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Trenirala jih je Ingrid Čemas, ki je povedala, da so letos pomladi 
še posebno intenzivno tekmovale. Marca so se udeležile držav-
nega tekmovanja v twirling abecedi, kjer sta v kategoriji osnov-
ni twirl nastopili Iva Čemažar in Lucija Kokelj in dosegli srebrno 
medaljo. V kategoriji začetni twirl so nastopile Ana Omejc in 
Taniša Gabrovec, ki sta dosegli srebro, ter Daša Bizovičar in 
Lara Jeram, ki sta domov prinesli bron.
V kategoriji mini freestyle sta nastopili Daša Bizovičar in Lara 
Jeram in se uvrstili na tretje mesto. V marcu so potekale tudi 
kvalifikacije za državno prvenstvo MTZS v disciplini twirling 
baton. V kategoriji freestyle so nastopila naslednja dekleta: 
Taniša Gabrovec, Ana Omejc, Lučka Peternelj, Zala Eržen 

in Katja Tavčar. Aprila je v Benediktu potekalo 21. Državno 
prvenstvo Mažoretne in twirling zveze Slovenije za kategorijo 
twirling baton. Dekleta so osvojila naslednje rezultate: 2. me-
sto v freestyle C senior Zala Eržen, 4. mesto team C junior pa 
skupina, ki so jo sestavljale Taniša Gabrovec, Daša Bizovičar, 
Lara Jeram, Ana Omejc, Zala Eržen, Katja Tavčar in Lučka Pe-
ternelj. V juniju so se dekleta udeležila mednarodnega twirling 
tekmovanja Samoborfest na Hrvaškem, kjer je Katja Tavčar 
osvojila 3. mesto v kategoriji solo dance junior beginner, prav 
tako na 3. mesto v kategoriji twirling team cadet lower level 
se je uvrstila zgoraj omenjena skupina. Septembra in okto-
bra vabijo k vpisu vse, ki si želijo gimnastike, plesa in vrtenja 
palice.

Jure Ferlan

Gorenjevaške udeleženke v Samoboru FOTO: INGRID ČEMAS

V športni dvorani Gorenja vas je v pretekli sezoni twirling treniralo petnajst rekreativk in deset tekmovalk, 
ki so pod okriljem Mažoretnega in twirling kluba Kranj tudi tekmovale na državnem in mednarodnem 
tekmovanju.

Dosegle lepe uvrstitve doma in v tujini

ZAPOSLUJEMO

ČISTILEC/KA NOTRANJIH PROSTOROV  
Lokacija delovnega mesta: GORENJA VAS

OPIS DELOVNEGA MESTA:
   dnevno čiščenje pisarniških prostorov, ambulant, 

delovnega okolja
 pometanje, pomivanje, sesanje, čiščenje stekel
 delo poteka v popoldanskem času
 izkušnje niso potrebne

NAŠA PRIČAKOVANJA:
 občutek za red in čistočo
 natančnost in zanesljivost
 samostojnost

Vabljeni, veselimo se vaših prijav na:  
dolinar.clean@gmail.com oz. tel. 041-886-976
Kolektiv: ČVD d.o.o., Podgora 42, 4224 Gorenja vas

Septembra in oktobra vabijo k vpisu vse, ki si 
želijo gimnastike, plesa in vrtenja palice.
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PE LJUBLJANA  01 58 18 510  
PE KRANJ  04 281 71 70 
PE ŠKOFJA LOKA  04 502 40 00 H VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

Ergonomski aktivni sedeži s certifikatom AGR1

Pure Panel® digitalna armaturna plošča

Značilni Vizor® z najnovejšimi IntelliLux® LED matričnimi žarometi

OPEL ASTRA
NAJBOLJŠA OD VSEH 

NOVA

Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 1,1 – 5,8 l/100km, izpusti CO₂: 24 – 131 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0215 – 0,0558 g/km. Trdi delci: 0,00026- 0,00046 g/km
in število delcev 0,17 - 0,90 *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.
1 Certifikat je pečat kakovosti, ki ga podeljuje neodvisni testni odbor, sestavljen iz strokovnjakov različnih medicinskih strok.
Slika je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. V oglasu je lahko opisana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

Zapeljite jo na testno vožnjo v Avtotehni VIS.

SLUŽBENI avto leta


