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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: 24. junija 2022

Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do petka, 3. junija 
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!

 `  19. 4. I Na uradnem odprtju prizidka 
Vrtca Agata v Poljanah. Dogodek je s 
svojim obiskom počastila ministrica za 
šolstvo gospa Simona Kustec z državnim 
sekretarjem gospodom Dolinškom.

 `  20. 4. I Sestanek z MORS, da bi tudi letošnje 
leto izvedli vojaško vajo v Poljanski dolini

 `  20. 4. I S pomočjo Pošte Slovenije in našega 
državnega sekretarja gospoda Mahniča 
smo v Leskovici dobili defibrilator in sem se 
udeležil uradne predaje.

 `  23. 4. I Na občnem zboru gasilcev PDG 
Trebija in KUD Sovodenj

 `  3. 5. I Sestanek z GGD Kranj zaradi povišanja 
cen energentov in s tem tudi njihovega 
končnega produkta asfalta, usklajevanja še 
potekajo.

 `  5. 5. I Na redni letni skupščini Radia Sora

 `  8. 5. I Na praznovanju 40-letnice delovanja 
Folklorne skupine Sovodenj, predstavili so 
tudi film o starih kmečkih običajih.

 `  9. 5. I Z županom iz Cerknega sva podpisala 
pogodbo za izvedbo del na meji med 
Vrhovcem in Burjem.

 `  10. 5. I Naš javni zavod redno organizira 
srečanja s turističnimi delavci v naši občini, 
tokrat sem se udeležil in zapisal veliko dobrih 
predlogov.

 `  12. 5. I Ob 10. obletnici odprtja vrat na 
Dvorcu Visoko sem na tiskovni konferenci 
predstavil mojo Visoško kroniko.

 `  14. 5. I Udeležil sem se odprtja blagoslova 
naših koles in kolesarjev ter kolesarske 
sezone, podali smo se na prvo etapo.

Iz 

županovega  
dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega  
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Kolofon: Podblegaške novice (ISSN 1408 – 3086) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, 
pravice izdajatelja opravlja: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, elektronski naslov: info@g-glas.si, telefon: 
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Krajevna skupnost Trebija obvešča, da prodaja del objekta Dom pod 
Planino s pripadajočim zemljiščem na naslovu Trebija 19, 4224 Gorenja 
vas, v k.o. 2056 Trebija, ki obsega nepremičnini parc. št. 50/12 in parc. 
št. 50/11. Celotno besedilo javnega razpisa za prodajo nepremičnine z 
javnim zbiranjem ponudb bo objavljeno na spletni strani občine, zavi-
hek Razpisi in objave.

Prodaja nepremičnine
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Finančno pomoč jim je podjetje poklonilo na pobudo državnega 
sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade 
in občinskega svetnika Žana Mahniča. »Pomoč nam sicer na-
menjajo vsa podjetja, ki kakorkoli delujejo na našem območju,« 
je ob tem pojasnil Boštjan Reberšek, poveljnik PGD Gorenja vas, 
ki je poudaril, da bodo s prejetimi sredstvi laže pokrili posojilo 
pri banki, ki so ga najeli za dokončanje del na domu, v katerega 
so se preselili lani.
V zameno so tudi sami nekaj prispevali, in sicer so na lastno 
pobudo v skladu s podpisano pogodbo poskrbeli za oglaševa-
nje podjetja na socialnih omrežjih. Odločili so se, da posnamejo 
promocijski filmček. »Glede na to, da so v naših vrstah tudi 
poštarji, se je ideja ponudila tako rekoč na pladnju,« je pojasnil 
Reberšek. »Filmček je posnet za promocijo poštarskega poklica 
in seznanitev širše javnosti, da so tudi oni del gasilskih enot.« 
Tako so v posnetku, ki je na ogled na Facebooku in Instagramu, 
podrobneje prikazali, kako poteka poziv posamezne gasilske 
enote in odhod na intervencijo. Pri pripravi je sodelovalo 11 
članov društva, za snemanje in montažo je poskrbel mladi 
pripadnik njihove gasilske enote Jakob Jezeršek s pomočjo 
kolegov.
Sredstva je gorenjevaškim gasilcem ob obisku v aprilu sim-

bolno predal generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot. 
Načrtujejo, da bodo nov gasilski dom letos tudi uradno predali 
namenu, in sicer po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zadovolj-
ni bodo, če jim bo to uspelo do tradicionalne gasilske veselice 
v juliju, sicer pa jeseni, saj bo 4. oktobra minilo 120 let od 
prevzema prvega gasilskega doma v Gorenji vasi. »Slovesnost 
prevzema bomo verjetno zaradi simbolike povezali s tem datu-
mom,« je še pojasnil Reberšek.

Čas hitro teče in že smo v maju, ki pa je po zaslugi prebujajoče se 
narave najlepši mesec v letu. V Sloveniji teden od 8. do 15. maja 
že nekaj desetletij zaznamujemo kot Teden Rdečega križa. Letos 
poteka pod sloganom Skupaj smo neustavljivi.  Praznujemo ga 
od leta 1948 na rojstni dan (8. maja) ustanovitelja gibanja Henryja 
Dunanta. Njemu se je, ko je bil očividec bitke pri Solferinu v Italiji, 
kjer je videl ranjene vojake, ki niso imeli nobene pomoči, porodila 
zamisel, da bi ustanovil organizacijo, ki bi nevtralno pomagala 
vsem ranjenim vojakom. Ta njegova ideja se je 1863. leta uresni-
čila v podobi Rdečega križa. V tem tednu javnosti sporočamo, da 
vsaka, tudi najbogatejša družba potrebuje prostovoljce in humani-
tarne organizacije, ki jih povezujejo, saj smo prav mi, sodržavljani, 
sosedje in naključni mimoidoči, nepogrešljivi, ko je treba pomaga-
ti nekomu med nami.
Tudi v našem okolju se je v zadnjih letih že večkrat izkazala 
potreba po pomoči Rdečega križa. Kljub navideznemu miru smo 
bili že večkrat soočeni z raznoraznimi nesrečami. Spomnimo se 
recesije 2009, ko smo zaradi stečajev podjetij imeli več kot tisoč 
prejemnikov pomoči mesečno. Leta 2014 nas je presenetil žled 
in nato poplave, ki so močno prizadele tudi našo občino. Leta 
2015 smo bili v primežu migracij, zadnji dve leti se soočamo z 
epidemijo covida in od konca februarja letos še z vojno v Ukrajini. 
Ta je velika preizkušnja, ne samo za Evropo, pač pa za ves svet. 
Napovedi niso obetavne; napovedujejo se velike podražitve in 
celo pomanjkanje hrane. V zadnjem času se na nas obrača vedno 
več beguncev iz Ukrajine, ki so se zaradi vojne zatekli k nam. Na 
hitro so morali oditi od doma, niso imeli časa, da bi s seboj vzeli 
kaj več kot samo najnujnejše. Pomagamo jim, kolikor je v naši 
moči, saj so ti begunci, tudi zaradi administrativnih zadev pri nas, 
odvisni le od naše pomoči. Skupaj s Civilno zaščito, Karitasom in 
nekaterimi osnovnimi šolami smo zbrali več kot tri tisoč kilogra-
mov hrane, higienskih pripomočkov in čistil ter jih odpremili v 
Ukrajino.
Ob vsem tem se sprašujem, kako je možno, da se v teh časih 
voditelji vpletenih držav sestajajo, pogajajo in nič ne sklenejo, da 
bi se ta morija končala. Jim življenja nedolžnih ljudi nič ne pome-
nijo? Večkrat mi pride na misel anekdota o pastirju, ki je pasel ži-
vino v hribih. Ko ga je mimoidoči planinec vprašal, kako obvladuje 
vse te živali na paši, mu je odgovoril: »Saj niso ljudje.«
Kljub vsemu so še vedno med nami ljudje, ki so pripravljeni 
pomagati. Pri našem RKS – OZ Škofja Loka imamo več kot 
dvesto aktivnih prostovoljcev, ki so lani opravili več kot 13.200 
ur prostovoljnega dela. Od teh jih je šestdeset iz naše občine. 
Pohvalimo se lahko z velikim številom krvodajalcev. Lani smo na 
naših krvodajalskih akcijah zabeležili 3637 prijav, kar nas uvršča 
med vodilne na Gorenjskem in na drugo mesto v Sloveniji. Ravno 
v naši občini imamo krvodajalca Jerneja Kosa, ki je kri daroval že 
več kot 230-krat.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem prostovoljcem, krvodajal-
cem, občini in donatorjem za izkazano pomoč pri našem delu. 
Skupaj smo neustavljivi.

Donacija za dograditev 

doma

Skupaj smo neustavljivi

Pošta Slovenije je v začetku aprila gasilcem iz 
Gorenje vasi donirala pet tisoč evrov za dokončanje 
gasilskega doma.

Damjana Peternelj

Fani Mikš

Ob donaciji Pošte Slovenije (z leve): Anton Debeljak, Ciril Alič, 
Žan Mahnič, Milan Čadež, Boštjan Reberšek, Tomaž Kokot, 
Jure Trlep in Domen Božičnik FOTO: ARHIV POŠTE SLOVENIJE

Podblegaške novice št.4 | maj 2022
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»Pred desetimi leti je bil ravno tako lep dan, kot je danes. 

Odpravili smo se na kolesarjenje ob odprtju občinskega 
kolesarskega kroga in se sredi dneva ustavili na Visokem, kjer 
smo ravno takrat po približno treh desetletjih ponovno odprli 
vrata dvorca, v katerem smo v dogovoru z gostincem z Vidma 
zagotovili gostinsko ponudbo,« se začetkov svoje "visoške 
kronike" spominja župan Milan Čadež. Odločitev, da je treba 
"ponosu Poljanske doline" ponovno vdahniti življenje, je padla 
že leto prej: »Dne 29. avgusta 2011 smo podžupan Tomaž Pin-

tar, predsednik Kulturnega društva Ivan Tavčar Poljane Izidor 
Jesenko, predsednik KS Poljane Tone Debeljak in jaz položili 
venec pri kapelici ob 160. obletnici rojstva našega rojaka 
Ivana Tavčarja. V toplem vremenu smo obsedeli na stopnicah 
dvorca. Mimo so se sprehajali domačini in spraševali, ali se 
bo že kaj premaknilo … Takrat smo enotno rekli: Drugo leto pa 
moramo tukaj sami kaj premakniti!«
Po letih propadanja se je tako leto kasneje začela po majhnih 
korakih pisati nova zgodovina dvorca. Najprej so odkupili dele-

že preostalih treh občin na Škofjeloškem, ki so bile manjšinske 
lastnice dvorca, da je bilo lažje sprejemati odločitve, ki jih je 
potrjeval občinski svet, prenova pa je potekala pod budnim 
očesom pristojnih z ljubljanskega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, je pojasnil župan. »Jeseni 2017 je vlada ambient 
visoške in Debeljakove domačije s spomenikom pisatelju 
Ivanu Tavčarju in Tavčarjevo grobnico z odlokom razglasila za 
kulturni spomenik državnega pomena. To je bilo zame in za so-

delavce veliko priznanje in spodbuda za nadaljnje delo, cilj prve 
etape,« je poudaril Čadež. V desetih letih so v obnovo dvorca 

skupaj vložili že 1,7 milijona evrov, leta 2018 pa je upravljanje 
obeh objektov in opreme Dvorca Visoko prevzel javni zavod 
Poljanska dolina. Leta 2019 so prejeli prva nepovratna sredstva 
ministrstva za kulturo, s pomočjo katerih so na novo prekrili 
streho s špičakom. »Dne 17. maja je začela obratovati kavarna 
Visoko, cilj moje druge etape.« Danes Dvorec Visoko s kavarno 
in urejenimi prostori z razstavami daje pomemben pečat Po-

ljanski dolini, še poudarja Čadež in dodaja, da so tako energijo 
kot sredstva v preteklih letih vlagali premišljeno, po kratkih, am-

pak zanesljivih korakih. In po desetih letih imajo kaj pokazati, je 
zadovoljen župan, ki že snuje smele načrte tudi za prihodnost. 
Ta čas urejajo še sosednje gospodarsko poslopje, za kar so 
prav tako pridobili sredstva ministrstva v višini slabih 200 tisoč 
evrov, še približno toliko sredstev bodo primaknili tudi sami. V 
prihodnje naj bi tu v sodelovanju z medicinskim centrom Medi-
cor zaživel rehabilitacijski center za bolnike po operaciji srca in 
ožilja. »Za vračanje življenja na dvorec pa je izredno pomemben 
tudi lastni dostop, zato načrtujemo tudi postavitev mostu na 
mestu, kjer je nekoč že bil. To bi bil pa lahko zaključek tretje 
etape oživljanja dvorca,« je sklenil župan.
Na koncu se je zahvalil vsem sodelavcem v občinski upravi, 
pa tudi javnemu zavodu Poljanska dolina, Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Ljubljana, Loškemu muzeju, ministrstvu 
za kulturo, Restavratorskemu centru Ljubljana, Občini Škofja 
Loka, domačim društvom in drugim organizatorjem prireditev, 
sosedu Mateju Demšarju in še mnogim, ki »jim je mar za našo 
bogato in lepo dediščino, ki so nam jo v varstvo zapustili naši 
predniki« .

Pred desetimi leti spet odprli vrata dvorca

Na Visokem je župan Milan Čadež s svojo ekipo pred desetimi leti začel pisati novo zgodbo v kroniki 
visoškega dvorca. Ob tej priložnosti so predstavili doslej opravljeno delo na dvorcu in načrte za prihodnost.

Mateja Rant

Župan Milan Čadež s svojo ekipo sodelavcev, ki so  
najbolj zaslužni za ponovno oživljanje Dvorca Visoko.  
FOTO: MATEJA RANT

Občina Gorenja vas – Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA 
O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV 
ZA IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 

V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2022

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogo-

je iz 4. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 

sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v 

Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 121/03, 23/11, 

22/13 in 43/18). Več v razpisni dokumentaciji.

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija 

sta objavljena na spletni strani www.obcina-gvp.si pod rubriko 

Razpisi in objave.

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. junija 2022 ob 12. uri.

Informacije v zvezi z javnim razpisom dobite pri Kristini 
Knific, telefon 04/51-83-122 ali e-naslov kristina.knific@
obcina-gvp.si.
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Občini Škofja Loka in Gorenja vas - 
Poljane ter Smučarska zveza Slovenije 
(SZS) so pred časom podpisale dogovor 
o prihodnjem medsebojnem sodelova-
nju, da bi omogočile razvoj in napredek 
smučišča Stari vrh. Dogovorile so se za 
ustanovitev zavoda, na katerega bodo 
prenesle dejavnosti smučišča Stari vrh, 
kar je načrtovano že za prihodnjo smu-
čarsko sezono, je pojasnil župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež.
Direktor SZS Uroš Zupan je poudaril, 
da so na Starem vrhu postavljeni dobri 
temelji, saj imajo dober sistem zasne-
ževanja in vzdrževane žičniške naprave. 
Verjame, da bi s kombinacijo njihovih 
aktivnosti na Starem vrhu in družinskega 
turizma zavod lahko posloval uspešno. S 
pomočjo državnih in evropskih sredstev 
na Starem vrhu načrtujejo številne inve-
sticije. Za direktorja novoustanovljenega 
zavoda predlagajo Luko Vrančiča, ki je 
svetnikom zatrdil, da že zdaj intenzivno 
razmišljajo o prihodnji smučarski sezoni, 
dolgoročno pa si na smučišču Stari vrh 
želijo sinergije med vrhunskim športom 
in turizmom.
Nekaterih svetnikov kljub obljubam o 
razvoju smučišča niso prepričali, pomi-
sleke so imeli predvsem zaradi nizke 
lege smučišča. Zupan je pojasnil, da so 

opravili analizo povprečnih temperatur in 
se jim ne zdijo kritične, zlasti ker sodob-
na tehnologija zasneževanja omogoča 
izdelavo snega tudi pri temperaturah 
nad ničlo. Župan je ob tem poudaril, da 
je sodelovanje s smučarsko zvezo edina 
pot za preživetje smučišča. Po besedah 

direktorja Smučarsko-turističnega centra 
Stari vrh Tomaža Trobiša so sicer v pre-
tekli smučarski sezoni, ki je bila še vedno 
zaznamovana s covid ukrepi, našteli  88 
obratovalnih dni. Prepeljali so več kot 
37 tisoč smučarjev in ustvarili 514 tisoč 
evrov prihodkov.

V primerjavi z letom 2020 so se prihodki zvišali za 2,67 odstot-
ka. Davčnih prihodkov je bilo realiziranih za 7.453.245 evrov, 
nedavčnih za 1.738.421 evrov, kapitalskih za 411.191 evrov, 
transfernih prihodkov pa za 1.552.167 evrov.
V okviru transfernih prihodkov smo prejeli sredstva od države in 
EU za sofinanciranje prizidka Vrtca Agata, za ureditev priredi-
tvenega prostora Poljane, za sanacijo plazov Malenski Vrh, za 
investicijo na področju gasilstva, projekt E-nostavno na kolo, 
IT opremo ekip mobilnih enot v ZD Škofja Loka ter sredstva za 
razvitost občin in ostala sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo porabo
Odhodke pa smo realizirali v višini 11.594.480 evrov oziroma 
s poplačilom dolga v višini 11.921.133,74 evra, kar prestavlja 

89,74 odstotka glede na veljavni proračun. Za investicijske od-
hodke in transfere je bilo namenjenih 5.807.636 evrov oz. 48,72 
odstotka, za tekoče odhodke in transfere pa 5.786.843 milijo-
nov evrov oz. 48,54 odstotka celotnega zaključnega proračuna 
2021. Za odplačilo dolga je bilo namenjenih 326.653 evrov. 
Med tekočimi odhodki in transferi so predstavljali največji 
delež: dnevno varstvo v višini 1.326.053 evrov, zimska služba 
622.923 evrov, odplačilo dolga 326.653 evrov, prevozi otrok v 
šolo 302.878 evrov. V okviru investicijskih odhodkov se je v 
letu 2021 največ sredstev porabilo za naslednja investiranja: 
prizidek Vrtca Agata 1.229.242 evrov, vodovod Todraž - Lučine 
in Vršajn - Brda – EU v višini 804.943 evrov, investicijsko vzdr-
ževanje cest – preplastitve v višini 606.398 evrov in ukrepi za 
povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan 
v višini 406.441 evrov.

Omogočili nadaljnji razvoj smučišča

Sprejeli zaključni račun

Občinski svetniki Občine Gorenja vas - Poljane so na zadnji seji podprli ustanovitev novega 
Zavoda STC Stari vrh, smučarsko-turističnega centra.

Zaključni račun izkazuje, da smo v letu 2021 prihodke realizirali v višini 10.932.843 evrov, kar je slabih 93 
odstotkov glede na veljavni proračun.

Mateja Rant

Katarina Dolenc

Občinski svetniki so podprli ustanovitev novega zavoda, na katerega bodo prenesli 
dejavnosti smučišča Stari vrh. FOTO: GORAZD KAVČIČ
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»Gradimo za naše otroke, za naš in njihov 

boljši jutri in vsak cent, ki ga vlagamo v 

takšne namene, je večkratno obogaten,« 
je ob odprtju prizidka poudarila ministri-

ca za izobraževanje, znanost in šport 
Simona Kustec. Naložba je bila vredna 
2,5 milijona evrov, pri čemer je 761 tisoč 
evrov prispevalo ministrstvo za izobra-

ževanje, znanost in šport, še 280 tisoč 
evrov Eko sklad, ostalo je krila občina.
Z novim prizidkom, ki se navezuje na 

prostore obstoječega vrtca in z njim 
oblikuje zaključeno celoto, so v Poljanah 
pridobili šest novih igralnic za potrebe 

vrtca, dve nadomestni učilnici za potrebe 
šole, dodatno otroško igrišče ter preno-

vljeno in razširjeno parkirišče. V sklopu 
projekta so že leta 2020 preuredili in 
razširili tudi centralno šolsko kuhinjo in 

jedilnico. Tako so pridobili dodatnih tisoč 
kvadratnih metrov uporabne površine. 

Kot so ob tem še poudarili na občini, 
prizidek vrtca izkazuje visoko energetsko 

učinkovitost. »Objekt se ogreva z lesno 
biomaso oziroma lesnimi sekanci preko 

obstoječe centralne kotlovnice, ki je bila 
obnovljena v sklopu prve energetske sa-

nacije Osnovne šole Poljane leta 2012.« 
V prizidku je vgrajen sistem talnega 
ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Vsa 
vgrajena svetila so LED izvedbe, da bi se 

tudi raba električne energije zmanjšala 
na najmanjšo možno mero, so pojasnili 

na občini in dodali, da je bil za krmilje-

nje vgrajenih naprav izdelan nadzorni 

sistem, ki omogoča spreminjanje in 
nastavitve urnikov in drugih parametrov 

ter alarmiranje po osebnem računalniku 
in prenosnem telefonu.

Kot je spomnila ravnateljica Osnovne 
šole Poljane Metka Debeljak, je prostora 
za vrtčevske otroke v tedanjem vrtcu 
zmanjkalo že v šolskem letu 2008/2009. 
Začasno rešitev so našli v selitvi dveh 
oddelkov starejših otrok v Lovski dom. 

"Začasna rešitev pa je trajala precej dlje, 

kot smo sprva pričakovali, saj smo v 
prostorih Lovskega doma gostovali vse 

do letos." Pravnomočno uporabno do-

voljenje za nove prostore vrtca so dobili 

tik pred iztekom preteklega leta, tako da 

so zaposleni med novoletnimi prazniki 

poskrbeli, da so lahko že takoj po novem 
letu otroke sprejeli v novem vrtcu, je še 

poudarila Metka Debeljak. Župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež raču-

na, da bodo z novimi prostori vrtca za-

dostili potrebam po vrtčevskem varstvu 
vsaj za naslednjih pet ali celo deset let.

Praznovali odprtje novih prostorov Vrtca Agata

V Poljanah so se konec aprila razveselili uradnega odprtja prizidka Vrtca Agata, ki se ga je udeležila tudi 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Mateja Rant

Otroke je ob odprtju prizidka Vrtca Agata nagovorila ministrica Simona Kustec. 

FOTO: TINA DOKL

Župana občin Cerkno in Gorenja vas - Poljane Gašper Uršič in 
Milan Čadež sta v začetku maja podpisala sofinancerski spo-

razum za ureditev 420 metrov dolgega odseka na cesti Stara 
Oselica–Podlanišče.
Na javnem razpisu so za izvedbo gradbenih del izbrali podjetje 

Raspet, pogodbena vrednost del pa znaša 96 tisoč evrov, so po-

jasnili na občini. Sofinanciranje se bo izvedlo glede na dolžino 
ceste v posamezni občini. Gradbena dela, ki bodo končana do 
poletja, bodo zajemala pripravo podlage ceste, ureditev odvo-

dnjavanja in asfaltiranje, so še navedli na občini.

Sofinancerski sporazum 
za ureditev ceste

Mateja Rant

Župana občin Cerkno in Gorenja vas - Poljane Gašper Uršič in 
Milan Čadež ob podpisu pogodbe o sofinanciranju FOTO: ARHIV 

OBČINE



Na Pošti so se za donacijo odločili po 
posredovanju državnega sekretarja za 
nacionalno varnost v kabinetu pred-
sednika vlade in občinskega svetnika 
Žana Mahniča. V krajši slovesnosti so 
defibrilator na prizorišče ob leskovški šoli 
dostavili z dronom, saj pri Pošti nada-
ljujejo aktivnosti uvajanja brezpilotnih 
letalnikov v poslovanje ter vzpostavitev 
sistema operaterjev za upravljanje in le-
tenje. S testnim poskusom dostave med 
dvema lokacijama so tako preizkusili 
dostavo, ki bi v resnični situaciji utegnila 
rešiti življenje.
 Defibrilator sta na prizorišču prevzela 
generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž 
Kokot in svetnik KS Gorenja vas Damjan 
Košir, tudi predstavnik leskovške mladi-
ne, ki je za obnovo prostorov, kamor so 
namestili defibrilator, prispevala lastna 
sredstva. Pridobili so jih z organizacijo 
zabav s plesom. Naprava je tako odslej 

nameščena na fasadi šole v Leskovici, 
kar se je izkazalo za najprimernejšo 
lokacijo. Dostopna je z vozili, opremljena 
z električnim priključkom in enakomerno 
oddaljena od vseh potencialnih uporabni-
kov, je poudarila predsednica KS Gorenja 
vas Mirjana Možina, ki je ob županu Mila-
nu Čadežu in državnem sekretarju Žanu 
Mahniču tudi nagovorila občane. Slav-
nostni govornik, generalni direktor Pošte 
Slovenije Tomaž Kokot, pa je v nagovoru 
poudaril, da je vesel, da lahko prispevajo 
tudi za kraje, ki so oddaljeni od mestnih 
središč, in da je dostopnost do storitev 
vsem krajanom ena od njihovih strategij.
Ob tej priložnosti je Kokot poveljniku 
PGD Hotavlje Blažu Potočniku predal bon 
v višini 2500 evrov. Hotaveljski gasilci 

so bili donacije za nakup defibrilatorja 
izjemno veseli, na ogled so krajanom 
pripeljali tudi novo gasilsko vozilo. 
Poveljnik PGD Trebija Tomaž Jereb pa 
je s še dvema članoma društva, tudi 
prvima posredovalcema Mojco Trček in 
Jakom Erženom predstavil namen upo-
rabe defibrilatorja, ki so ga nadgradili s 
praktičnim prikazom postopka oživljanja. 
Na Hotavljah namreč med gasilci ni prvih 
posredovalcev, zato so trebijski tisti, ki 
v primeru srčnega zastoja posredujejo v 
vaseh Leskovica, Laze, Robidnica, Krnice, 
Lajše, Kopačnica in Srednje Brdo. Kraja-
nom bodo v prihodnje na izobraževanjih 
z veseljem predstavili način uporabe 
naprave, ki lahko v marsikaterem primeru 
ob dovolj hitrem ukrepanju reši življenje.

Defibrilator 
dostavili kar 
z dronom

Vaščanom Leskovice in okoliških 
vasi je Pošta Slovenije donirala 
defibrilator, ki so ga na slovesnost 
20. aprila dostavili z dronom.

Damjana Peternelj

Generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot (levo) in svetnik KS Gorenja vas 
Damjan Košir ob predaji defibrilatorja v Leskovici FOTO: ARHIV KS GORENJA VAS

V Sokolskem domu v Škofji Loki je aprila potekala prireditev s 
podelitvijo priznanj zvestim krvodajalkam in krvodajalcem.
Krvodajalci na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Polja-
ne, Žiri in Železniki glede darovanja krvi sodijo v vrh krvodajal-
cev tako na Gorenjskem kot v Sloveniji, letos pa je prav poseb-
no priznanje za kar 230 odvzemov polne krvi, plazmafereze in 
trombofereze dobil Jernej Kos.
»Mislim, da je lepo in prav, da se nas krvodajalcev kdaj spomni-
jo tudi s priznanji,« je povedal Jernej Kos, sicer poštar v Gorenji 
vasi. »Podatki iz priznanja so že stari, tako da sem kri, plazma-
ferezo in tromboferezo sedaj dal že večkrat, dvesto osemde-

setkrat. Drugo leto bo že štirideset let, odkar sem kri dal prvič. 
Dolgo sva hodila skupaj s pokojnim bratom, ki je imel že okoli 
tristo odvzemov krvi,« je pojasnil 57-letni Jernej Kos in dodal, 
da bo kri daroval toliko časa, kolikor časa jo bo lahko.

Rekorder med krvodajalci

RKS – Območno združenje Škofja Loka je podelilo 
zaslužena priznanja krvodajalcem, rekorder med 
vsemi pa je Jernej Kos iz Gorenje vasi.

Vilma Stanovnik

Jernej Kos je rekorder med letošnjimi dobitniki priznanj. FOTO: 

TINA DOKL
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V drugi polovici aprila je Kazjansko 

Events organiziralo dva velika koncerta, z 

Raubarji in Zvito feltno ob njeni 15-le-

tnici delovanja ter za zaključek aprila še 
tradicionalno kresovanje, po nekaj letih 

premora, v organizaciji PGD Poljane. 

Mladi so si v tem koncu tedna »napolnili 

baterije«, da se bodo lahko spopadli z 

izpitnim obdobjem.

V veselje nam je bil tudi obisk ministrice 

Kustec in ministrov Vizjaka in Simonitija, 

ki smo jih pogostili z lokalnimi dobro-

tami. V soboto, 7. maja, so se v Dvorcu 

Visoko zbrali člani DU za Poljansko 

dolino Gorenja vas in drugi obiskovalci 

na literarnem srečanju, ki ga je zaokro-

žila glasba, petje, recital, skeč in skupna 
ljudska pesem. Pomlad je prebudila tudi 

zeliščni vrt, ki ga bomo letos urejali v 

sodelovanju s članicami klekljarskega 
društva Deteljica iz Gorenje vasi. Posadili 
in posejali bomo še prazne gredice z 
zelišči in cvetlicami, ki so bile že nekdaj 
prisotne na vrtovih domačij.

Pomlad na Dvorcu Visoko

V letošnjo pomlad smo zakorakali z velikim optimizmom in res smo veseli, ker smo po epidemiji  
ponovno gostili veliko osnovno- in srednješolskih skupin ter drugih obiskovalcev, željnih ogleda zbirk  
in samega Dvorca.

Martina Ambrožič Tušar 

Zeliščni vrt ob Dvorcu Visoko FOTO: 
ARHIV ZAVODA POLJANSKA DOLINA

Pogostitev ob odprtju prizidka Vrtca 
Agata FOTO: ARHIV ZAVODA POLJANSKA 
DOLINA

Literarno srečanje v Dvorcu Visoko FOTO: 
ARHIV ZAVODA POLJANSKA DOLINA

Vsako drugo soboto v mesecu poteka vo-

denje po dvorcu, obenem pa se predstavi 

še lokalni ponudnik. V soboto, 14. maja, 
se je predstavila kmetija Budl iz Žiro-

vskega Vrha, v naslednjem mesecu, 11. 

junija, pa se bo kmetija Jurnčk iz Dolenje 
Dobrave. Dne 22. maja od 10. do 17. ure 

RAS organizira Dan prijateljstva, druže-

nje za naše najmlajše, 29. maja Zavod 
Poljanska dolina organizira dan kulture 

in kulinarike, 10. junija Zavod Poljanska 

dolina  organizira nadaljevanje petkovih 

večerov, izdelavo in degustacijo drob-

njakovih štrukeljcev s spremljevalnim 
programom, 17. junija pa koncert Nine 

Pušlar na prostem.

Napoved dogodkov v Dvorcu Visoko

Martina Ambrožič Tušar

Na Zavodu Poljanska dolina so sredi maja organizirali letno srečanje s turistični-
mi ponudniki Poljanske doline. Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež 
je na začetku poudaril pomen srečanja za izmenjavo izkušenj in medsebojno spo-

znavanje, direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž Trobiš pa je poudaril težnjo po 
trajnostnem in butičnem turizmu. Kristina Bogataj je v nadaljevanju udeležencem 
predstavila še zavezo Manj plastike, več trajnosti, ki sloni na pomenu izločanja 
plastike za enkratno uporabo – plastenke, plastični kozarci, plastična embalaža 
za hrano in plastična embalaža v hotelskih sobah s ciljem odstraniti vse proble-

matične in nepotrebne plastične embalaže ter prehod na modele za večkratno 
uporabo oz. embalažo, ki jo je možno reciklirati ali kompostirati. Zavezo sta na 
dogodku podpisala župan Milan Čadež in direktor Tomaž Trobiš.

Manj plastike, več trajnosti
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11:00  PERESA IZ SREČNE
                   DEŽELE

DAN KULTURE IN KULINARIKE

Dvorec Visoko 

N E D E L J A ,  2 9 .  5 .  2 0 2 2

25. PRIPOVEDOVALSKI FESTIVAL 

 Nepozabna pripovedovalsko glasbena

predstava za otroke in odrasle.

Gledališko koncipiran in v 'stand-up'

maniri moderiran koncert glasbe tako

klasičnih kot sodobnih slovenskih

skladateljev.

17:00  ZMENEK S SLOVENSKIMI 
                   SKLADATELJI

Praznični jedilnik Visoške kuhinje

v duhu lokalnega, sezonskega,

sodobnega.

12:00          KALANOVO        

Nakup vstopnic: Kavarna Visoko, INFO točka Gorenja vas
Informacije: 031 720 573 (predstava, koncert), 030 489 177 (kosilo)

Foto: Luka DakskoblerVstopnice: 4 EUR

Vstopnice: 5 EUR

Cena menija: 35 EUR

PREDBINKOŠTNO KOSILO
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Četrto soboto v aprilu so krajani čistili lokalne in javne poti v 
Volaki, Čabračah, Debeneh, Studoru, Leskovici, Lazah, Robi-
dnici, Lajšah, Krnicah, Kopačnici in na Gorenji Dobravi. Delovna 
akcija je potekala tudi 30. aprila, in sicer na javni poti Hotavlje–
Slajka. Udeleženci, ki jih je bilo več kot 190, so čistili prepuste, 
jaške, mulde, pometali cesto, urejali bankine, pobirali smeti ter 
obsekovali vejevje ob cesti. "Krajevna skupnost Gorenja vas je v 
sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane za vse udeležence 
pripravila malico ter pijačo. Vsem se lepo zahvaljujemo, da je 
akcija zelo dobro uspela ter se podobnih akcij nadejamo še v na-
slednjih letih. Čar vsega je tudi, da se krajani malo poveselijo in 
podružijo," so ob zaključku delovnih akcij strnili v KS Gorenja vas.

Čistilna akcija v Kladju
Društvo podeželja Kladje (DPK) je v sodelovanju z vaškim 
odborom Kladje in KS Trebija v soboto, 23. aprila, organizi-
ralo že tradicionalno čistilno akcijo. Vabilu se je odzvalo 35 
udeležencev, in sicer krajani Kladja in člani DPK. Očistili smo 
smeti ob cesti Fužine–Kladje in na isti relaciji pregledali vodne 
propuste in jih očistili. S ceste smo odstranili pesek in druge 
nanose. Ugotavljamo, da novih divjih odlagališč smeti na relaci-

ji Fužine–Kladje ni. Žal pa smo opazili vzorec onesnaževanja z 
metanjem smeti iz avtomobilov, kar se nam zdi izredno neodgo-
vorno početje. Po koncu čistilne akcije smo se okrepčali s toplo 
malico, ki so nam jo skuhali v Gostilni Lipan, sponzorirala pa jo 
je KS Trebija, za kar se jim prav lepo zahvaljujemo. Upamo, da 
bo smeti naslednje leto še manj kot letos.

Čistili poti in se družili 
Kar dve soboti v aprilu je v krajevni skupnosti Gorenja vas potekala delovna akcija. Tradicionalna čistilna 
akcija je potekala tudi v Kladju.

Damjana Peternelj, Beti Miklavčič

Udeleženci akcije na Gorenji Dobravi FOTO: ARHIV KS GORENJA 
VAS

Zaključek delovne akcije s pogostitvijo in druženje pri Metki 
v Studoru FOTO: DAMJANA PETERNELJ

Čistilna akcija v Kladju FOTO: ARHIV KS TREBIJA

V Robidnici so preverili tudi stanje hidrantov. FOTO: ARHIV KS 
GORENJA VAS

Krajani v Debeneh ob čiščenju poti v Studor FOTO: ARHIV KS 
GORENJA VAS
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Upravne enote (UE) so ustanovljene za 

opravljanje nalog državne uprave, ki jih je 
treba organizirati in izvajati enotno na ka-

terikoli od 58 upravnih enot po Sloveniji. 
Območja enot so določena tako, da se za-

gotovi racionalno in učinkovito opravljanje 
upravnih nalog. Od leta 1995 opravljajo 
naloge državne uprave. Območje UE pravi-
loma obsega območje ene ali več lokalnih 
skupnosti oziroma občin. Občina Gorenja 
vas - Poljane poleg občine Škofja Loka, 
Železniki in Žiri tvori UE Škofja Loka, ki je 
tako imenovana podaljšana roka države in 
jo vodi načelnik Bojan Miklavčič.
Področja dela UE so družina, otroci in 
zakonska zveza, zaposlovanje, delo, 
upokojitev, kmetijstvo, gozdarstvo, hrana, 
socialna varnost, država in družba, prav-

na država in pravosodje, promet in ener-
getika, izobraževanje, znanost in šport, 
kultura, zdravje, finance in davki, podje-

tništvo in gospodarstvo, okolje in prostor, 
obramba, varnost in javni red ter zunanje 
zadeve. To pomeni, da lahko posame-

znik tam uredi večino dokumentov, saj 
izdajajo osebne izkaznice, potne listine, 
vozniška dovoljenja, urejajo prijavo biva-

lišča, opravljajo registracije vozil, prijave 
ali sklenitve zakonskih/partnerskih zvez. 
Možna je sprememba osebnega imena, 
izdajajo izpiske in potrdila iz matičnega in 
drugih registrov (zemljiška knjiga, geodet-
ski podatki …), overjajo podpise oziroma 
prepise, sprejemajo vloge za digitalna 
potrdila. Na UE se prijavi rojstvo ali smrt, 
prizna očetovstvo; na UE izdajo dovolje-

nja za javne prireditve in orožje, potrdijo 
podporo volivca, odločajo o statusu in 
pravicah vojaških in civilnih invalidov, 

vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja; 
izdajo gradbena in uporabna dovoljenja, 
dovoljenja za legalizacijo objektov, za 
poseg v naravo, odločbe o razlastitvi in o 
omejitvi lastninske pravice, o vrnitvi razla-

ščenih nepremičnin, odločajo o zaščitah 
kmetij, statusu kmeta ... Del storitev za 
državljane opravljajo tudi na krajevnih 

uradih, ki so statusno-organizacijska 
oblika dela upravne enote, ki omogoča 
približevanje javne uprave občanom. 
Krajevni urad v Gorenji vasi je eden izmed 
treh krajevnih uradov (Žiri, Železniki) na 
območju UE Škofja Loka in vodi matični 
register in register stalnega in začasne-

ga prebivalstva ter izdaja izpiske. Nudi 
pojasnilo in pomoč občanom v zvezi s 
postopki pri upravni enoti, vodi uradne 
evidence za potrebe državnih organov, 
postopke za izdajo osebnih izkaznic in 
potnih listin ter zbira podpise za podporo 
referendumskim pobudam.
Občina je temeljna lokalna samoupravna 
skupnost, ki samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena za zadovolje-

vanje potreb svojih prebivalcev. Upravlja 
občinsko premoženje, omogoča in ustvar-
ja pogoje za gospodarski razvoj občine, 
gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj, 
ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne 
službe, pospešuje službe socialnega 
skrbstva za predšolsko varstvo, osnovno 
varstvo otroka in družine, za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele. Skrbi za 
varstvo zraka, tal, vodnih virov, pred 
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpad-

kov in opravlja druge dejavnosti varstva 
okolja, ureja in vzdržuje vodovodne in 
energetske komunalne objekte. Pospešu-

je vzgojno-izobraževalno, informacijsko, 
dokumentacijsko, društveno, turistično, 
kulturno in drugo, dejavnost na svojem 
območju ter šport in rekreacijo. Gradi, 
vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, 
javne poti, rekreacijske in druge javne po-

vršine, opravlja nadzorstvo nad krajevni-
mi prireditvami, organizira komunalno-re-

darstveno službo in skrbi za red v občini, 
požarno varnost ter organizira reševalno 
pomoč. Zagotavlja izvensodno poravnavo 
sporov, organizira pomoč in reševanje za 
primere elementarnih in drugih nesreč, 
opravlja pokopališko in pogrebno službo. 
Določa prekrške in denarne kazni za pre-

krške, s katerimi se kršijo predpisi občine, 
sprejema statut občine in druge splošne 
akte, organizira občinsko upravo ter ureja 
druge lokalne zadeve javnega pomena. 
Občina Gorenja vas - Poljane je ena izmed 
212 občin v Sloveniji, njen župan pa je 
vse od leta 2006 Milan Čadež.

Po osebno izkaznico ne na občino
Ponjo bo treba na upravno enoto ali krajevni urad. Občina ni upravna enota in upravna enota ni občina.  
Gre za dve povsem ločeni instituciji – ne glede na to, da sta v Gorenji vasi v isti stavbi.

Lidija Razložnik

Krajevni urad v Gorenji vasi FOTO: LIDIJA RAZLOŽNIK

V zadnji številki Podblegaških novic 
nam je ponagajal tiskarski škrat. 
Na strani 11, na kateri smo pisali o 
laboratoriju v zdravstvenem domu v 
Gorenji vasi, nam je pri podpisu pod 
fotografijo ušla zadnja črka priimka 
Svetlane Jelić iz Holmeda. Za nena-

merno napako se ji opravičujemo.

Opravičilo

Uradne ure Krajevnega urada 

Gorenja vas - Poljane so vsak 

torek med 8.00 in 15.30. Za 

vprašanja so dosegljivi tudi na 

mobilni številki 041 741 738. 

Krajevni urad bo v mesecu 

juliju in avgustu zaprt. Od 1. 

septembra dalje bo posloval po 

ustaljenem urniku.
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Letošnje leto je za kolesarski krog ob-

čine Gorenja vas - Poljane jubilejno, saj 
mineva deset let od njegovega odprtja, 
je pojasnil predsednik kolesarskega dru-

štva Belaunce Aleš Mrak. Na kolesarjenje 
po prvi etapi se je ob odprtju kolesar-
ske sezone odpravilo skoraj štirideset 
kolesarjev, od tega devet otrok. Letošnja 
novost je namreč kolesarski krog tudi za 
najmlajše, je razložil Mrak.
Kartončke za zbiranje žigov je že ob od-

prtju prevzelo 22 kolesarjev, še vedno pa 
so po simbolični ceni na voljo v kavarni 
Ajda v Gorenji vasi ali na sedežu društva. 
Udeleženci, ki zberejo žige z vseh 16 
kontrolnih točk, se namreč na koncu lah-

ko potegujejo za bogate nagrade v višini 
od sto do tristo evrov, za katere denar 
prispeva občina. "Vsak udeleženec, ki 
vrne izpolnjen kartonček, pa prejme 
tudi bidon." Ob odprtju sezone kolesar-
skega kroga so prevozili prvo etapo, ki 
je speljana iz Gorenje vasi na Javorč in 
Goli vrh do Lučin in Zadobja, od koder se 
spustijo do Visokega in se nato vrnejo 
v Gorenjo vas. "Za najmlajše smo traso 
nekoliko prilagodili, in sicer so kolesarili 

iz Gorenje vasi do Visokega, kjer jih je 
čakalo sladko presenečenje, ob vrnitvi 
v Gorenjo vas pa tudi nagrada," je dejal 
Mrak.
Kolesarski krog občine Gorenja vas 
- Poljane poteka približno po mejah 
občine in išče najlepše in najatraktivnej-
še točke ter točke z najlepšim razgledom, 
kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, 

spočije in okrepča. Celotna trasa je po 
Mrakovih besedah dolga 115 kilometrov 
in ima 3400 višinskih metrov vzponov in 
spustov. Razdeljena je v tri etape, dolge 
približno od 40 do 50 kilometrov, te pa 
še v podetape, ki se lahko samostojno 
zaključijo. Kot je še pojasnil, vsaj deset, 
pa celo do dvajset kolesarjev na leto, 
celotno traso prevozi v enem zamahu.

Letos kolesarili tudi najmlajši

Kolesarsko društvo Belaunce je minulo soboto pripravilo odprtje kolesarske sezone občinskega 
kolesarskega kroga ter blagoslov kolesarjev in koles.

Mateja Rant

Blagoslov koles in kolesarjev pred odprtjem nove kolesarske sezone občinskega 
kolesarskega kroga FOTO: GORAZD KAVČIČ

Odprtje pohodne sezone občinskega kroga
Jure Ferlan

Preteklo soboto so odprli že 7. sezono pohodnega kroga občine 
Gorenja vas - Poljane. Pohod, ki sta ga pripravila Zavod Poljan-

ska dolina in Planinsko društvo Gorenja vas, se je začel ob 8. 
uri s startom na Grebljici.
Pot je pohodnike vodila preko Podvrha čez prelaz med Mladim 
in Starim vrhom. Po približno dveh urah hoje so prispeli do koče 
na Starem vrhu, kjer jih je čakalo okrepčilo v obliki enolončnice, 
kar je omogočila Občina Gorenja vas - Poljane. Pohod je vodila 
Božena Pisk iz PD Gorenja vas. Kot je povedal Tone Debeljak, 
gonilna sila pohodnega kroga in vodja skupine, ki ga je trasi-
rala, je do sedaj kartonček za zbiranje kontrolnih žigov, ki so 
razporejeni po osemnajstih točkah, dvignilo že skoraj 1800 
ljudi. Kartonček se dobi v gostilni Jager na Dolenji Dobravi, prav 
tako pohodno karto. Kot običajno bodo tudi letos pohodnikom, 
ki bodo zbrali vse kontrolne žige, podeljene praktične nagrade, 
tokrat torbice za okoli pasu. Kot zanimivost velja omeniti še 
to, da je v soboto, 30. aprila, skupina šestih občanov prehodila 
celoten krog v enem dnevu.

Pohodniki so krenili na pot na Grebljici pod Starim vrhom. 

FOTO: JURE FERLAN
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Društvo Gorske reševalne službe (GRS) 
Škofja Loka, ustanovljeno leta 1978, je 
prostovoljna in humanitarna organiza-
cija, ki deluje na osnovi nepridobitnosti 
in prostovoljnosti ter opravlja dejavnost 
iskanja in reševanja oseb v gorah, hribo-
vitem svetu in na drugem težko dosto-
pnem terenu. Njihovo območje je precej 
obsežno in zajema celotno Škofjeloško 
hribovje, precejšen del Polhograjske-
ga hribovja, na območju Ratitovca in 
Jelovice pa se dotakne tudi Julijskih Alp. 
Škofjeloški gorski reševalci pokrivajo ob-
močje občin Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri, ki obsega 512 
kvadratnih kilometrov, več kot 180 naselij 
ter približno 45 tisoč prebivalcev. Svoje 
prostore imajo v stavbi Gasilske zveze na 
Trati pri Škofji Loki.
Značaj hribov na območju GRS Škofja 
Loka ni takšen, da bi bilo na njem veliko 
klasičnih gorskih nesreč. Prednjačijo 
nesreče, ki so značilne za sredogorje in 
predalpska hribovja, medtem ko so plezal-
sko-alpinistične nesreče možne predvsem 
v stenah Ratitovca, smučarske pa tudi na 
pobočjih Blegoša in Porezna. Kljub temu 
jim ne manjka zahtevnih intervencij, saj 

med drugim velikokrat posredujejo tudi pri 
hudih gozdarskih in drugih delovnih nesre-
čah na težko dostopnih območjih. Kot je 
povedal načelnik GRS Škofja Loka Jernej 
Ržen, poleg reševanja veliko pozornosti 
namenijo tudi preventivni dejavnosti ter 
izobraževanju in usposabljanju svojih 
članov in drugih obiskovalcev gora. Pri 
izvajanju humanitarnega poslanstva se 
srečujejo z omejenimi finančnimi sredstvi, 
zaradi česar morajo člani doplačevati 
osebno in tehnično opremo, ki jo potre-
bujejo na reševalnih intervencijah. Pred 
časom so sicer nabavili novo vozilo, ki je 
bilo kupljeno s prispevki občin.
Obenem je podal priporočila za hojo v 
sredogorju:
– Izbrati si moramo cilj, ki ustreza našim 
sposobnostim.
– Vzpon naj bo prilagojen zdravstvene-
mu stanju pohodnika.
– Za vzpon je bolje najprej izbrati težjo 
pot, za sestop pa lažjo.
– Hitenje ni priporočljivo.
– Uporabljajmo ustrezno obutev, oblačila 
in opremo.
– O nameravani poti in njenem trajanju 
obvestimo domače, saj lahko ti le tako 
pravilno ukrepajo, če nas ob dogovorjeni 
uri ni domov.

– Med turo stalno spremljajmo vreme in 
se mu prilagajajmo.
– Osnovni tempo pa tudi počitke in 
trajanje hoje naj določa najšibkejši član 
skupine.
– Na vsako uro hoje si privoščimo nekaj-
minutni počitek.
– Če gremo v hribe z otroki, jim moramo 
nameniti posebno pozornost in se jim 
povsem prilagoditi.
– V predalpskem hribovju in sredogorju 
je predvsem jeseni in zgodaj spomladi 
veliko odpadlega listja, zato je treba ho-
diti previdno, saj nam na takšni podlagi 
lahko hitro zdrsne.
– Posebna previdnost je potrebna v osoj-
nih legah, kjer je pogosto zmrznjen sneg, 
nevaren za zdrs.
– Pred odhodom v gore moramo vedno 
preveriti snežne razmere in stanje 
nevarnosti proženja snežnih plazov, tudi 
na Blegošu je znanih več primerov, ko je 
pohodnike in smučarje zajel snežni plaz.
Ržen opozarja še, da hribov na Škofjelo-
škem ne smemo podcenjevati. V oblač-
nem in meglenem vremenu je orientacija 
na Blegošu zahtevna, znanih je veliko 
primerov, ko so se pohodniki na Blegošu 
izgubili. V primeru, da v hribih potrebuje-
te pomoč, pokličite na številko 112.

Med tistimi, ki jih to moti in jim ni vseeno, kakšna je okolica v 
naselju, v katerem živijo, je tudi Janez Čadež z Dolenje Dobrave. 
Odvržene odpadke občasno pobira in odloži v svojih zabojnikih 
za smeti. Včasih mu pomaga tudi vnuk. Sprašuje se, kdo bi lah-
ko stalno smetil. Glede na pogostost sklepa, da kdo iz bližine.
Embalaža manjših tetrapakov sadnih napitkov in ovoji sladkarij 
dajejo slutiti, da jih odmetavajo mlajši mimoidoči. Višek obje-
stnosti neznanca, ki smeti v njegovi okolici, pa se je zgodil sredi 
aprila. Ko je Janez šel preverit, če so rože v cvetličnem koritu 
ob vaškem znamenju ob mostu čez potok Mihevk na Dolenji 

Dobravi potrebne zalivanja, je na brežini in v potoku zagledal 
odvržene štiri vreče, iz katerih se je razsula vsebina: prazne 
pločevinke od piva in mačje hrane. Seveda jih je pospravil. Kot 
kaže, ljubitelj mačk in piva svojega bremena ni mogel odložiti 
na ustrezno mesto. Še posebno pa je, kot meni Janez, nekultur-
no to, da je vsul smeti poleg znamenja. Zato apelira na neznane 
onesnaževalce Dolenje Dobrave, da s tem prenehajo.

Previdno v gorah in hribih

Odpadki na  

Dolenji Dobravi

V letošnjem letu sta se v Škofjeloškem hribovju na območju gorenjevaške občine smrtno ponesrečila že dva 
planinca. Zato iz Društva Gorske reševalne službe Škofja Loka pozivajo k previdnosti pri planinarjenju.

Ob cesti med Gorenjo vasjo in Dolenjo Dobravo se 
že nekaj časa pogosto pojavljajo različni odpadki, 
od pločevink ter plastične in papirne embalaže do 
reklam in celo razbitega stekla.

Jure Ferlan

Jure Ferlan

Janez med pospravljanjem nesnage, ki jo je v potok Mihevk 

odvrgel neznani ljubitelj piva in mačk. FOTO: JURE FERLAN
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"Zadnji dve leti je bilo za kulturne sekcije 

zelo težavno, saj so bile vaje zaradi 
številnih omejitev praktično nemogoče. 
Delo na daljavo pa je zahtevalo veliko več 
truda, kot bi si prej predstavljali. Ohraniti 
plesno in pevsko kondicijo ter ostati v 

stiku in dobrih odnosih je bila zahtevna 

naloga. Zavedanje, da je naše izročilo 
pomemben del kulture našega naroda, je 
prevladalo in vse naše kulturne sekcije 

so se ohranile in delo nadaljujejo. Zadnje 
mesece smo pospešeno vadili program 
in s folklorno skupino se nam je uspelo 

predstaviti tudi na območnem srečanju 
folklornih skupin v Škofji Loki, kjer smo 
predstavili odrsko postavitev Lucije Kav-

čič z naslovom Na bajtarja ste pozabil!"

Časovno ter vsebinsko zahteven pa je bil 
projekt kulturnega večera, ki so ga sek-

cije pripravile združeno. Vsaka zase je 
aktivno delala na programu za koncert. 
Folklorna skupina je pod mentorstvom 

Lucije in Romana Kavčiča vadila plese, 
in sicer kar dve odrski postavitvi naen-

krat. Moška vokalna skupina Zala je pod 
vodstvom Janeza Čadeža za koncert 
pripravila šest skladb, poleg tega pa 
še eno skladbo, ki je bila vpletena v 
zgodbo folklorne skupine. V zadnjem 
letu pa je nastala tudi mladinska pevska 

zasedba deklet, ki prepevajo predvsem 
ljudske pesmi. Njihovo veliko veselje 
so tudi slovenske moderne skladbe, 
gradijo pa si tudi repertoar za petje na 
porokah. Mlada osnovnošolska dekleta 

družijo ambicije, veselje do petja ter 
prijateljstvo. Petje jih poučuje prof. Pavel 
Dolenc, v komponiranju pa se dobro 
znajdejo tudi same, saj so pridne učenke 
Glasbene šole Škofja Loka. Kot gostje 
večera pa so letošnji koncert obarvali 
člani pevske skupine Cantabile iz KUD 
Ivan Regen pod vodstvom zborovodje 
Romana Ažbeta.
V prijetnem vzdušju se je zaključil še en 
lep sobotni večer, ki nam je dal zagon za 
delo v prihodnje. Ob tej priložnosti vas 
poleti vabimo na dva kulturna večera v 
Dvorcu Visoko, ki bosta 8. in 9. julija. V 
gosteh bo tudi slovensko društvo iz Srbi-
je, ki bo v organizaciji TD Žirovski Vrh in 
KUD Ivana Regna pripravilo pevski večer 
na Visokem.

Večer 

slovenskih 

pesmi in plesov

Člani Turističnega društva (TD) 
Žirovski Vrh so spet dokazali, da 
jim je še kako mar za ohranjanje 

ljudske dediščine. Kljub težkim 
časom jim je uspelo pripraviti 
program za letni koncert Večer 
slovenskih pesmi in plesov v 

začetku maja v Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja Gorenja vas.

Lucija Kavčič

Večer slovenskih pesmi in plesov v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas FOTO: ARHIV 
DRUŠTVA

Želja in ideja za razstavo del v galeriji Šubičeve hiše je v slikarju 
Zvonku Kernu tlela že kar nekaj časa. V Pulju rojen umetnik, 
zdaj pa že dobri dve desetletji Gorenjevaščan, je svoji razstavi 
nadel pomenljivi naslov Miljenko in Edo.
Posvetil jo je namreč svojemu prvemu mentorju Edu Murtiću 
ob stoti obletnici njegovega rojstva in svojemu mentorju v 
Sloveniji Miljenku Liculu, znanemu grafičnemu oblikovalcu in 
profesorju na ALUO. Zaradi razmer s koronavirusom pa je bila 
– v želji, da doseže čim večje število obiskovalcev – razstava 
prestavljena iz jesenskega v pomladni čas.

Galerija odeta v pisane barve
Galerija v Šubičevi hiši je v aprilu in maju gostila že 
drugo likovno razstavo. Tokrat je svoja dela na ogled 
postavil slikar Zvonko Kern, naslovil pa jo je Miljenko 
in Edo.

Jera Miklavčič

V galeriji v Šubičevi hiši je svoja dela na ogled postavil slikar 
Zvonko Kern. FOTO: JERA MIKLAVČIČ



Nabor programov v LUS-ih se vsako leto 

širi. Tako trenutno poteka na pobudo ob-

čanke v Gorenji vasi v Sokolskem domu 
tečaj znakovnega jezika. Za tečaj je bilo 
po razpisu veliko interesa, tudi zunaj 
meja občine. Zdaj tečaj obiskuje deset 
udeleženk iz Gorenje vasi in Žirov.
Med udeleženci so osebe, ki se že sre-

čujejo z gluhimi ali naglušnimi osebami, 
drugim so zanimiva nova znanja in po-

večanje njihovih kompetenc. Ocenjujejo, 
da je učenje podobno kakor pri vsakem 
jeziku: da moraš sproti in redno ponavlja-

ti; da je veliko kretenj, ki jih mi, slišeči, 
uporabljamo v vsakdanjem življenju; 
da so se naučili veliko stvari na zelo 
sproščen in prijeten način. Ena najmlaj-
ših udeleženk povabi k udeležbi vse 
občane, saj hkrati spoznaš nove ljudi, se 
zabavaš in se učiš zanimivega, drugač-

nega in dragocenega znakovnega jezika 
… In druga: »Tečaj je dobro zasnovan 
in obiskan, punce (ja, same 'babe' smo 
na kupu) že skupaj navijamo v upanju 
na nadaljevalni tečaj.« Osnovni tečaj 
obsega 30 ur in ima deset lekcij, s pre-

verjanjem usvojenega znanja pa si bodo 
udeleženke lahko pridobile certifikat o 
opravljeni prvi stopnji slovenskega zna-

kovnega jezika. Ob tečaju znakovnega 
jezika so v Gorenji vasi številne občanke 
pomladi obiskovale delavnice kvačkanja 
in šivanja, medtem ko je bila »mešana 

zasedba« na računalniškem tečaju in 
številnih jezikovnih tečajih, ki so potekali 
na Zoomu.
Vzporedno z izobraževanji, ki jih financira 
Občina Gorenja vas - Poljane, pa tudi v 
Gorenji vasi potekajo različni projekti v 
okviru LAS Loškega pogorja. V marcu je 
bil zaključen projekt Aktivno proti inva-

zivkam (API), do konca leta pa poteka 
projekt Vseživljenjsko varovanje narave 
(VVN). V okviru zadnjega projekta so v 
marcu iz manjvrednega lesa posamezni-
ki in družine z otroki na dveh delavnicah 
v maju izdelovali hotele za žuželke.
Na številnih tečajih občani izražajo zado-

voljstvo, da so izobraževanja brezplačna, 
in skupaj z organizatorji upajo, da se 
bodo ob finančni podpori občine nada-

ljevala, še z bogatejšim programom, tudi 
jeseni.

Pester program je za mlade, potencialne 
podjetnike, zaposlene, brezposelne ose-

be, podjetnike začetnike, delujoča podje-

tja in občine ponudil zanimive dogodke. 
Na Srednji lesarski šoli se je odvila 
delavnica Podjetništvo za srednješolce. 
Okrogla miza Nova poslovna realnost – 
izziv za podjetja na Škofjeloškem je bila 
tudi letos slišana na valovih Radia Sore. 

Na njej so mnenja soočili župan Občine 
Škofja Loka Tine Radinja, direktor RAS 
Gašper Kleč, Janez Misson iz OOZ Škofja 
Loka, Marko Lotrič – Lotrič Meroslovje, 
Simon Mesec iz Meborja, Marko Dolenc 
iz Žage Dolenc in Mitja Vodnjov, KGZ 
Škofja Loka.

O moči naših primarnih preživetvenih 
vzorcev in vplivu sodobnih tehnologij na 
naše odločanje, vzorcih delovanja, ki vo-

dijo v izčrpanost in izgorelost, odgovorni 
uporabi družbenih medijev in prikazu 
njihovih stranskih učinkov na politiko, 
ekonomijo, kreativnost in počutje je tekla 
beseda na predavanju Kako biti v redu 
z Aljošo Bagola. Predavatelj je sloven-

ski kreativni direktor desetletja in avtor 
knjižnih uspešnic Srečo, prosim ter Kako 
izgoreti in vzeti življenje v svoje roke.
V Sokolskem domu so že tradicionalno 
odprli razstavo in dijakom Šolskega 
centra Škofja Loka podelili nagrade. 
OOZ Škofja Loka že vse od leta 2010 
podeljuje tudi denarne nagrade. Letno 
podeli po tisoč evrov za dijake posame-

zne šole – Srednje šole za strojništvo in 
Srednje šole za lesarstvo. Na razstavi so 
izdelki dijakov poklicnega in tehniškega 
izobraževanja, ki so bili izdelani bodisi 
v procesu opravljanja zaključnih izpitov 
in poklicne mature bodisi so rezultat 
vključevanja dijakov v različne projekte. 
Poleg izdelkov dijakov Šolskega centra 
je vse do 29. maja na ogled tudi razstava 
fotografij Gozdno-lesna veriga.
Sklepni del tedna obrti in podjetništva 
je bilo srečanje obrtnikov in podjetnikov 
v Železnikih. Tam so obiskali podjetji 
Mebor in Lotrič Meroslovje ter samostoj-
nega podjetnika Darka Gateja. Srečanje 
so zaključili s pogovorom z županom 
Antonom Luznarjem o razvojnih izzivih 
podjetništva v občini Železniki.

Sporazumevanje 

brez glasu

Podjetniki pred novimi razvojnimi izzivi

Izteka se peta izobraževalna 
sezona v Lokalnih učnih središčih. 
Nadaljevanje izobraževanj, ki so 
se začela z vzpostavitvijo Lokalnih 
učnih središč (LUS) leta 2017 v 
okviru enoletnega istoimenskega 

projekta Ljudske univerze Škofja 
Loka, financiranih iz evropskih in 
državnih sredstev, od leta 2018 
sofinancirajo občine Gorenja vas - 
Poljane, Žiri in Železniki.

Razvojna agencija Sora in OOZ Škofja Loka sta v tednu od 12. do 19. maja organizirali Teden obrti in 
podjetništva na Loškem. Brezplačne delavnice, okrogle mize, razstave in druge dogodke so finančno podprle 
vse štiri občine na Loškem.

Jaka Šubic

Lidija Razložnik

Ustvarjalni nered na delavnici šivanja FOTO: ARHIV LU ŠKOFJA LOKA
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Na področjih likovnega in literarnega ustvarjanja so nas že 
kar razvadili s prelepimi izdelki, pa tudi z uspehi, priznanji in 
nagradami. Številni šolarji pa so odlični tudi na raznih tekmova-
njih, predvsem na področju turizma in raziskovanja. O športnih 
uspehih redno poročamo, o dosežkih na tekmovanjih iz znanja 
pa ne tako pogosto, čeprav jih je prav tako veliko.
Najvišja priznanja s tekmovanj naši otroci navadno dosegajo 
na naravoslovno-matematičnem področju, manj pa se jih udele-
žuje tekmovanj iz materinščine in tujih jezikov. Sredi aprila nas 
je zato zelo razveselila osmošolka Tara Kos, ki je na državnem 
tekmovanju iz angleščine dosegla zlato priznanje!

Natečaji
Prav v pomladnih mesecih so objavljeni nagrajenci številnih 
likovnih in literarnih natečajev. Likovnih izdelkov in literarnih 
besedil učenk in učencev je preprosto preveč, da bi si jih lahko 
ogledali na tem mestu. Ste pa bralci Podblegaških novic lepo 
vabljeni, da obiščete spletno stran naše šole, na kateri si lahko 
ogledate, kaj naši otroci ustvarjajo na likovnem in kaj na literar-
nem področju. Presenečeni boste!
Kulturno društvo dr. Ivana Tavčarja Poljane je razpisalo literarni 
in likovni natečaj Po motivih poljanskih likovnih ustvarjalcev. 
Nagrajenki poustvarjalnega literarnega natečaja sta Hana 
Debeljak in Sara Robba. Hana je po motivu Zamorke Antona Až-
beta napisala pesem, Sara pa se je po motivu slike Pred lovom 
Jurija Šubica vživela v misli lovca.
Na likovnem natečaju so nagrade prejele Tinkara Cankar, Žana 
Ržen, Tara Kos in Neža Stržinar, ki so za svoje umetnine prav 

tako izhajale iz del poljanskih likovnih ustvarjalcev. Osnovna 
šola Ane Gale iz Sevnice je razpisala natečaj Anica na temo 
To sem jaz. Tretješolka Maja Bonča je za svojo pesem Danes 
zidam hišico prejela priznanje in nagrado anica.
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Zavod Prijetno domače, 
Občina Ivančna Gorica, Zveza kulturnih društev Občine Ivančna 
Gorica in JSKD OI Ivančna Gorica so v letu Josipa Jurčiča 2021 
organizirali vseslovenski natečaj Deseta dežela. Naši učenci so 
z ilustracijami odlomka iz prvega slovenskega romana Deseti 
brat »prislužili« kar deset priznanj. Zlato priznanje sta prejela 
Zarja Mlinar in Krištof Pisk, srebrno priznanje pa so dosegle 
Sima Rupar, Ema Kržišnik, Jerca Tušek, Eva Debeljak, Kora 
Markelj, Nina Habjan in Žana Eržen. Osnovna šola Šturje je 
razpisala že 13. likovni natečaj Drevo. Delo Tadeje Kržišnik se 
je uvrstilo na razstavo in prejme bronasto priznanje. Uprava RS 

za zaščito in reševanje vsako leto razpisuje natečaj Naravne in 
druge nesreče – požarna varnost in prosti čas. V regijski izbor 
se je uvrstilo kar pet učencev: Eva Debeljak, Ema Krek, Gašper 
Markovič, Tina Novak in Jerca Tušek.
Prelep izdelek so mlajši učenci matične šole in podružnice v 
Javorjah (od 1. do 5. razreda) družno ustvarili v okviru pro-
jekta Ekobranje za ekoživljenje, ki poteka v okviru Eko šole. 
Ob slikanici Zvezdane Majhen Čas brez vode so razmišljali o 
pomenu vode za vsakega izmed nas. Od škrata Tulipe je nato 
vsak oddelek prejel čebulico tulipana, hijacinte ali žafrana, ki so 
aprila zacveteli. Učenci so opravili tudi eko bralno značko, nato 
so izdelali vsak svojo papirnato kapljico, na katero so ilustrirali 
potok ali reko v okolici svojega doma. Tako je nastalo več kot 
dvesto kapljic, ki so jih sestavili v eko bralni slap.

Šport
V Športni dvorani Trata v Škofji Loki je potekalo tekmovanje 
v ritmični gimnastiki – Pozdrav pomladi 2022, na katerem 
sta učenki Hana Debeljak in Ivana Krek pod vodstvom Maše 
Starman dosegli tretje mesto. Na državnem tekmovanju sta bili 
prav tako odlični ter tudi tam osvojili tretje mesto.
Učenci drugega in osmega razreda so nekaj časa posvetili 
športu. Drugošolci so uživali v kranjskem bazenu, učenci 8. 
razreda pa so tri dni preživeli v šoli v naravi v CŠOD Kavka v 
Livških Ravnah nad Kobaridom.
Petošolci so preživeli prav poseben dan, saj so izpeljali pre-
ventivni program Jumicar, ki poučuje otroke, kako se vesti v 
prometnem okolju, tako da so postavljeni v vlogo voznika in 
doživljajo dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem 
prometu. Ker pa so v Poljanah na delu arheologi, ki izkopavajo 
ostanke nekdanje cerkve, so obiskali tudi njih.

Ustvarjanje otrok razvaja oči in dušo
Naše učenke in učenci radi ustvarjajo in s svojimi izdelki sodelujejo na raznih natečajih.

Bernarda Pintar

Eko bralni slap FOTO: ARHIV ŠOLE

Najvišja priznanja s tekmovanj naši otroci 

navadno dosegajo na naravoslovno-

matematičnem področju, manj pa se jih 
udeležuje tekmovanj iz materinščine in tujih 
jezikov. Sredi aprila nas je zato zelo razveselila 

osmošolka Tara Kos, ki je na državnem 
tekmovanju iz angleščine dosegla zlato 
priznanje!
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Po svečanem programu so si gostje v šolski galeriji ogledali 
razstavo fotografij Kako je rasla naša šola. Avtorja fotografij 
o gradnji šole sta Vladimir Simončič Vlastja in njegova žena 
Hani.

Dnevi dejavnosti in drugi dogodki

Konec aprila so bili izvedeni tehniški dnevi, ki so imeli za posa-
mezne razrede različne vsebine – ekologija, svetloba in zvok, 
robotika in umetna inteligenca. Šolarjem razredne stopnje so 
učenci Glasbene šole Škofja Loka predstavili inštrumente – kla-
vir, harmoniko, violino, violo, violončelo, kitaro, flavto, klarinet, 
saksofon in trobento. Učenci, ki zmorejo več, so spoznavali 
čudesa znanosti v Tehnološkem parku v Celju.

Šolski in medobčinski otroški parlament
Na naši šoli je potekal šolski parlament na temo Moja poklicna 
prihodnost – podjetništvo. Zbrali so se predstavniki oddelkov 
od 4. do 9. razreda. Mentorici šolskega parlamenta Marta Kel-
ner in Andreja Uršič sta nekaj učencev pripravili za medobčin-
ski parlament, ki je bil 12. aprila na OŠ Poljane. Poleg predstav-
nikov naše šole so bili tam še učenci gostujoče OŠ Poljane in 
učenci OŠ Žiri.

Poskusna odprava MEPI
Devet učencev, ki so v tem šolskem letu vključeni v program 
MEPI, je nestrpno pričakovalo poskusno odpravo. Kljub slabe-
mu vremenu so krenili proti Javorču in Žirem. Naslednji dan jih 
je čakala podobno težka etapa, ki je iz Žirov vodila preko Brezni-
ce, Mrzlega Vrha in Jazen do Sovodnja.

Tekmovanja za osnovnošolce
Učenci od 1. do 3. razreda so imeli tekmovanje v znanju naravo-
slovja Kresnička.
Končano je tekmovanje iz matematike – mednarodni matema-
tični Kenguru. Na šolskem nivoju so tekmovali 204 učenci od 

1. do 5. razreda in prejeli 86 bronastih priznanj. Na višji stopnji 
je tekmovalo 36 učencev, od katerih je bilo 13 bronastih, Tajda 
Kržišnik pa je na državnem dosegla še srebrno priznanje. Znani 
so rezultati tekmovanja iz prostorske predstavljivosti Matem-

ček. Od 19 učencev na šolskem jih je 16 doseglo bronasta 
priznanja, Jakob Peternel in Ožbej Drmota pa še zlato na držav-
nem tekmovanju.
Državnega tekmovanja v streljanju z zračno puško so se ude-
ležili trije učenci naše šole. Marko Oblak je dosegel 18. mesto, 
Ajda Drmota 10. in Zala Likar 13. mesto. Ekipno so dosegli 5. 
mesto.  Živka Kuk iz 7. razreda trenira boks v Boksarskem klubu 
Kranj. Na državnem prvenstvu, ki je potekalo v Mariboru, je Živ-
ka dosegla 1. mesto. Člani kluba so osvojili sedem prvih mest 
in dve tretji mesti; kot že vrsto let so postali najboljši boksarski 
klub v Sloveniji.

Mladi raziskovalci 2022
Učenci so v sklopu projekta Mladi raziskovalci za razvoj Po-
ljanske doline naredili dve raziskovalni nalogi. Tjaša Demšar 
in Urban Slabe iz 9. razreda sta pod mentorstvom Irene Krmelj 
Krivec raziskovala svetlobno onesnaževanje v Poljanski dolini. 
Dokazala sta, da se ljudje zavedajo problema svetlobnega one-
snaženja, ki v veliki meri že negativno vpliva na določene popu-
lacije živali in nedvomno tudi na ljudi. Drugo nalogo z naslovom 
Šolski in vesoljski roboti je pod mentorstvom Bojane Mihalič 
Stržinar naredil učenec 7. razreda Jaka Selak. Osredotočil se 
je na uporabo robotov v Sloveniji in v slovenskem šolstvu. Obe 
nalogi sta bili predstavljeni na srečanju mladih raziskovalcev v 
BC Naklo in dosegli lep rezultat. Naloga Svetlobno onesnaže-
vanje v Poljanski dolini se je uvrstila v drugi krog tekmovanja, 
mogoče bo uvrščena na državno tekmovanje v Murski Soboti.
April je precej kratek delovni mesec, saj praznujemo velikonoč-
ni ponedeljek, zadnji teden pa se začnejo prvomajske počitnice, 
med katerimi si moramo nabrati moči za zaključek šolskega 
leta.

Kultura, šport, znanost, parlament ...
V začetku aprila je bila v športni dvorani pri OŠ Ivana Tavčarja slovesnost ob 50-letnici današnje šolske 
stavbe v Gorenji vasi. Predstavili so jubilejni zbornik Šola na Trati ne sme zaostati.

Nina Dolenc in novinarski krožek

MEPI-jevcev vreme ne moti. FOTO ARHIV ŠOLE

V tehnološkem parku FOTO: ARHIV ŠOLE
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V prvem tednu maja smo vse otroke in njihove starše, ki raz-

mišljajo o vpisu v glasbeno šolo v prihodnjem šolskem letu, 

povabili na obisk pouka inštrumentov med tednom odprtih vrat. 

Zaključili smo ga z odprtimi urami v gorenjevaškem Sokolskem 
domu in z Glasbenim večerom v Šubičevi hiši. Program smo 
sestavili iz skladb za različne glasbene inštrumente v izvedbi 
naših učencev z oddelka Gorenja vas - Poljane. Zelo nas veseli, 
da je možno na šolske nastope ponovno povabiti vse ljubitelje 
lepe glasbe in nastopati pred polno dvorano!

Sredi maja je nato sledil letni koncert Glasbene šole Škofja Loka 
v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki, na katerem 

so nastopili predvsem učenci naše šole, ki so v tem šolskem 
letu dosegli vidne rezultate na državnem tekmovanju mladih 
glasbenikov (TEMSIG). Pridružili so se jim učenci, ki šolanje v 
prihodnjem šolskem letu nadaljujejo na srednji stopnji. Plesni 
oddelek svoj zaključni nastop pripravlja 27. maja, ko bodo za vas 
na Loškem odru v dveh ponovitvah uprizorili čisto pravo baletno 
predstavo po znani Andersenovi pravljici Grdi raček.
V teh dneh začenjamo sprejemne preizkuse za vpis novih učen-

cev v prihodnjem šolskem letu, pred nami pa je še O'glasbena 
Loka 11. junija, ko bodo učenci vseh oddelkov naše šole z zvoki 
glasbe in plesnimi koraki do zadnjih kotičkov razvedrili staro 
mestno jedro Škofje Loke, preden se posvetijo letnim izpitom in 
se odvrtijo v brezskrbne poletne dni.

Koncerti za zaključek leta
V maju in juniju pripravljamo na Glasbeni šoli Škofja Loka številne koncerte in prireditve, s katerimi bomo na 
svoj najljubši način praznovali iztek šolskega leta.

Mateja Rant

Glasbeni večeri v Šubičevi hiši FOTO: ARHIV GS ŠKOFJA LOKA

O'glasbena Loka FOTO: PETER POKORN JR.

Najvišja priznanja s tekmovanj naši otroci 

navadno dosegajo na naravoslovno-

matematičnem področju, manj pa se jih 
udeležuje tekmovanj iz materinščine in tujih 
jezikov. Sredi aprila nas je zato zelo razveselila 

osmošolka Tara Kos, ki je na državnem 
tekmovanju iz angleščine dosegla zlato 
priznanje!
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Vadeče so lahko izbirale med vadbo za 
starejše, funkcionalno vadbo, "švic" vad-
bo, krožnim treningom, pilatesom, jogo 
in badmintonom. Vadbe so potekale v 
telovadnici Osnovne šole Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, razen pilatesa in joge, ki sta 
potekala v prostorih studia Polerina nad 
Kmetijsko zadrugo. Z udeležbo smo bili 
zadovoljni, vsega skupaj se jih je udeleži-
lo okrog osemdeset članic.
Za vadbe smo poskrbele inštruktorice 
Petra Frlan, Irena Gartner in Špela Knafelj 
Borovič, za badminton pa Barbara Radič. 
Kot vsako leto smo tudi letos imeli občni 
zbor. Povabili smo inštruktorico Emo De-
benc, ki nam je s predavanjem z naslovom 
Kako lahko z gibanjem in ozaveščanjem 
svojega telesa pridemo do boljšega 

počutja osvetlila pozitivne učinke gibanja 
za naše zdravje. Ob koncu sezone smo 
se odpravile tudi na zaključni pohod na Vr-
hovcov grič. Udeležilo se ga je 22 žensk. V 
koči na Ermanovcu sta sledila pogostitev 
in druženje. Ob koncu uspešne sezone so 
vadeče prejele tudi majice z našim novim 
logotipom ter napisom Gibanje osrečuje. 

Vse inštruktorice bi se rade iskreno zahva-
lile vsem pridnim vadečim za vesten obisk 
in vso pozitivno energijo, ki so jo z nami 
delile na vadbah. Ob tej priložnosti lepo 
vabimo nove članice, da se nam pridružijo 
jeseni, natančneje oktobra, ko se bodo 
vadbe zopet začele. Naj nas gibanje še 
naprej osrečuje!

V Športnem društvu Partizan so lani 
zaznamovali sto let delovanja. Društvo 
je namreč ponosni naslednik tradicije, ki 
so jo leta 1921 z ustanovitvijo društva 
Sokol Gorenja vas - Poljane začeli njihovi 
predniki v Gorenji vasi. Ob tej priložnosti 

so se odločili izdati zbornik in v njem 
popisati znana dejstva o delovanju 
Sokolov do druge svetovne vojne ter o 
društvenem delovanju po letu 1945 vse 
do danes. Uredniški odbor je v dveh letih 
skupaj z različnimi avtorji in številnimi pri-
čevalci zbral kar največ znanih podatkov, 
spominov ter dokumentov in fotografij. 

Zbornik bodo predstavili na slavnostni 
akademiji, ki so jo zaradi omejitev v pove-
zavi s covidom-19 prestavili na letošnje 
leto. Praznovali bodo v petek, 3. junija, ob 
19. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi. 
Praznovanje jubileja bodo zaznamovali 
s kulturnim programom ter podelitvijo 
priznanj in plaket najdejavnejšim članom.

Gibanje nas 

osrečuje

Vabijo na praznovanje stoletnice

Tudi v letošnji sezoni smo v sekciji 
ženske rekreacije Športnega 
društva (ŠD) Partizan organizirali 
izredno pester izbor vadb.

Špela Knafelj Borovič,  
inštruktorica pilatesa

Damjana Peternelj

Članice ženske rekreacije ŠD Partizan v majčkah z novim logotipom FOTO: ARHIV 
DRUŠTVA
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Smučarska sezona se je z majem končala, prav v teh dneh 
pa potekajo podelitve pokalov in priznanj v skupni razvrsti-
tvi – tako na državni kot regijski ravni. Starejši skupini U14 
in U16 sta se udeleževali tudi mednarodnih tekmovanj in tam 
želi vidne uspehe. Manca Dolinar je na mednarodni FIS tekmi 
na hrvaškem Sljemenu med tekmovalkami iz dvajsetih držav 
ugnala vso konkurenco in stopila na najvišjo stopničko, Julija 
Strel pa je na mednarodnem tekmovanju Alpe cimbra (nekdanji 
Topolino) v slalomu zasedla 4. mesto, Lina Šoštarko je bila 6. 
Svoje znanje, spretnost in pripravljenost so pokazali tudi na le-
tošnjem Pokalu Loka, kjer je Julija Strel v konkurenci tekmovalk 
iz 25 držav v veleslalomu osvojila 4. mesto, v slalomu pa 5., 
Manca Dolinar je bila 11., 12. mesto pa sta osvojila Ajda Dolinar 
in Louro Vehar.
Letošnjo sezono in udeležbo na tekmah so nekoliko krojile 
karantene in bolezni, sicer pa so jim bile snežne in vremenske 
razmere naklonjene. Tako je bilo tudi na državnem prvenstvo 
za U12 na smučišču Cerkno, kjer je Tadej Dolenc s številko 123 
najhitreje presmučal progo in postal državni prvak v velesla-
lomu. Eva Dolinar je za malo zgrešila stopničke in osvojila 4. 
mesto. Pionirji pa so se ta dan merili na Golteh, kjer je Lina 
Šoštarko postala državna podprvakinja v slalomu.

Dobro sodelovanje

Starejše skupine otrok trenirata Miha Ribarič in Primož Skerbi-
nek, ki tudi skrbita za dobro razpoloženje in odnose v skupinah. 
Udeležujejo se državnih in regijskih tekem, ki se konec sezone 
upoštevajo tudi v skupnem seštevku. V državnem pokalu v ka-
tegoriji U12 je Eva Dolinar tako dosegla skupno 4. mesto, Tadej 
Dolenc je bil 5. V starejših skupinah pa je bila Manca Dolinar 
skupno 6., Lina Šoštarko je zasedla 7. mesto, Julija Strel pa 8.
Na regijskih tekmovanjih pa so vsak v svoji kategoriji dosegli 
naslednje uvrstitve: Manca Dolinar je bila 3., tako kot sestra 
Eva, med deseterico pa so se uvrstili še Laura Zupan, ki je bila 
skupno 5., Ajda Dolinar je bila 9., 10. mesto pa so osvojili Izabe-

la Strel, Nace Božnar in Lina Šoštarko. Treningi in tekmovanja 
smučarjem vzamejo veliko časa, zato je bistvenega pomena 
tudi dobro sodelovanje z obema osnovnima šolama, gorenjeva-
ško in poljansko, kjer imajo posluh za športnike in jim omogo-
čajo, da kljub pogosti odsotnosti lahko nadoknadijo zamujeno 
snov in obveznosti.

Pokal ciciban otroci nestrpno pričakujejo
Najmlajši otroci in tisti do 12. leta starosti so tekmovali v 
Pokalu ciciban, ki ga SK Poljane skupaj s smučarskimi klubi Al-
petour, Domel in Medvode organizira že vrsto let. To so za mar-
sikoga prve vožnje med vratci in otroci vsako od štirih tekmo-
vanj nestrpno pričakujejo. Letos so tekmovalci SK Poljane na 
zaključni prireditvi v seštevku treh najboljših uvrstitev pobrali 
kar devet pokalov ter zabeležili vrsto drugih dobrih uvrstitev.

Zanesljiv člen pri organizaciji tekem
Aktivni so tudi člani SK Poljane, ki so postali nepogrešljiv člen 
pri organizaciji ali pomoči pri izvedbi mednarodnih FIS tekmo-
vanj in tridnevnega tekmovanja FIS Masters Cup. Znova so 
pomagali urejati progo svetovnega pokala za Pokal Vitranc in 
Zlato lisico, po več letih pa so ponovno izpeljali veleslalomsko 
tekmo na Blegošu in vsakoletno občinsko tekmo. »Smučarija 
je bila v naših koncih vedno pomembna disciplina in veseli me, 
da se število novovpisanih otrok povečuje. V mlajših skupi-
nah je naš poudarek predvsem na učenju pravilne tehnike in 
pridobivanju veselja do smučanja, tekmovanja se začnejo šele 
kasneje,« je še dodal predsednik SK Poljane Pavel Logar in že 
povabil k vpisu novih otrok, od 4. leta starosti dalje.

Sezono zaključili s polno bero odličnih rezultatov
Tekmovalci Smučarskega kluba (SK) Poljane so letošnjo sezono zaključili s polno bero odličnih rezultatov: 
imajo državnega prvaka in podprvakinjo, v skupni razvrstitvi državnega pokala so v različnih kategorijah 
zasedli od 4. do 8. mesta, navdušili so na mednarodnih tekmah v Italiji, na Hrvaškem in Pokalu Loka.

Tina Dolenc

Državni prvak Tadej Dolenc s trenerjem Miho Ribaričem in 
klubskimi prijatelji. FOTO: ARHIV SK POLJANE

Naročila sprejemamo v 

Cvetličarni Rožca Cerkno  

ali po telefonu  

M : 031 643 821. 

Po dogovoru dostavimo tudi na dom.

V ponudbi:

 trajnice, enoletnice

 zelenjavne sadike, dišavnice

 aranžmaji za različne priložnosti 

 velika izbira lončnic, rezanega cvetja

e-pošta: cvetlicarna.rozca@gmail.com : Cvetličarna Rožca Cerkno

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



Jutranja vremenska napoved ni kazala 
prav obetajoče, a so se pohodniki kljub 
temu v lepem številu zbrali na novi 
lokaciji društva, kjer so člani že začeli 
gradnjo doma nad Zalo. S pomočjo pro-
jekta Vseživljenjsko varovanje narave so 
lani obnovili tudi vsebine na animacijskih 
tablah ob poti, ki so jih tokrat prvič javno 
predstavili.
Jutranja kavica, čaj in šilce domačega so 
poskrbeli, da nikomur ni bilo prehladno. 
Za boljše razpoloženje so zapeli pevci vo-
kalne skupine Zala, kratek prizor pa je odi-
gral še lik Amandus. Nato so se pohodniki 
v strnjeni koloni odpravili na pot, ki jih je 

najprej vodila po delčku Gorenjevaškega 
občinskega kroga, ki pelje do Golega Vrha, 
nato pa zavili v smeri utrdbe Rupnikove 
linije na Golem Vrhu. Nekateri pohodniki 
so si utrdbo v popoldanskem času tudi 
ogledali. Najlepši del poti je bil spet spre-
hod po gozdni poti mimo visokih jelk v 
Zali. Pohodnike so tam prestrašili gozdni 
razbojniki – ravbarji. S pečenimi dobrota-
mi pa so se odkupili za strah, ki so ga jim 
povzročili. Ni manjkalo smeha, ko so za 
prehod naprej razbojniki začeli postavljati 
pogoje. Eden od teh je bil, da jim morajo 
mimoidoči pomagati pri izdelavi butaric. 
Pomlad še ni dovolj topla, zato pravijo, da 
bodo z butaricami še kdaj zakurili v peči. 
Pot je zbrane nato vodila naprej mimo 
velikih mravljišč do gozdne jase, kjer so 
zapela Polanska dekleta. Ob spustu proti 

medvedki Štefki pa so spoznali zgodbo 
o njenem nastanku. Med potjo je sledilo 
več krajših postankov, nekoliko daljša sta 
bila na domačiji pri Mraku in V mlinu, kjer 
so se okušale domače dobrote. Zadnji 
delček poti je začelo rahlo deževati, kar pa 
zagnanih pohodnikov ni prav nič moti-
lo. Zaključno malico so na končni točki 
zaužili pod šotorom, ki jih je ubranil pred 
močnim dežjem. Ob koncu druženja je za 
veselo razpoloženje poskrbela še pihalna 
godba Žiri. V veselem razpoloženju se je 
druženje nadaljevalo, padale so nove ideje 
in sklenili smo, da prihodnje leto vsebino 
pohoda obarvamo z novimi zgodbami. 
Zagotovo pa se bomo še vedno spopadali 
s trditvijo Ivana Tavčarja, da je ljubezen 
vsem v pogubo, tako ljudem kakor živa-
lim.

Znova na 

pohodu skozi 

Zalo

Na praznični prvi maj so člani 
Turističnega društva (TD) Žirovski 
Vrh spet organizirali voden pohod 
po poti skozi Zalo. Kljub kislemu 
vremenu se je zbralo skoraj sto 
pohodnikov.

Lucija Kavčič

Pohodniki pri medvedki Štefki FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Pomladni pohod, na katerega so se pohodniki podali na zadnji 
dan v aprilu, je bil za razliko od ostalih, ki se začnejo v dopol-
danskem času, tempiran tako, da so na koncu pri Gostišču 
Stari vrh počakali le še nekaj minut, da se je dodobra zmračilo 
in so prižgali prvomajski kres.
Po zboru na Grebljici in nekaj pozdravnih besedah in kratkih 
napotkih Janeza Šturma so se pohodniki podali proti naselju 
Podvrh. Pot jih je nekaj časa še peljala po razglednem pobočju 
Starega vrha, a kmalu se je obrnila strmo navzgor. V turistič-
nem društvu so veseli, da se pohodov udeležuje tudi precejšnje 
število otrok, saj jih je bilo na tem pohodu dvanajst. Skozi 
gozdove so po dobrih dveh urah počasne hoje prišli na Mladi 
vrh, ki je s svojimi 1374 metri za dobrih 150 metrov višji kakor 
njegov precej bolj poznani »sosed« Stari vrh. Ravno pozna po-
mlad, ki še ni olistala drevja, je bila »kriva«, da se je skozi veje 
ponudil lep razgled na Poljansko dolino, Sorško polje in gore v 
ozadju. Po kratkem postanku ob klopci in skrinjici na vrhu so se 
pohodniki spustili na sedlo med Mladim in Starim vrhom in se 
nato spustili do gostišča, kjer jih je čakala večerja. Po večerji so 
pod budnim očesom članov gasilskega društva Javorje prižgali 
že tradicionalen prvomajski kres, ki na starem vrhu ob gosti-

šču zagori vsako leto že več kot dvajset let. Člani turističnega 
društva vas vabijo, da se jim pridružite na naslednjem pohodu, 
to je 25. junija, ob dnevu državnosti. Ob 8. uri bo v farni cerkvi 
v Javorjah sveta maša za domovino in po maši ob 9. uri zbor 
za pohodnike pri gostilni Blegoš. Na pohodu, imenovanem 
Javorje–Žetina–Javorje, se bodo iz Javor podali preko Gore 
(Malenskega vrha) v Žetino in se mimo slapa Rancka vračali 
nazaj v Javorje.

Pomladni pohod in kresovanje na Starem vrhu

Hermina Jelovčan

Pomladni pohod TD Stari vrh FOTO: HERMINA JELOVČAN
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S prirejo mleka za prodajo se ukvarjajo že 
več kot sto let, saj se je že ob ustanovitvi 
zadruge oddajalo mleko na Sovodnju. 
Kot je pojasnil sedanji gospodar na kme-

tiji Jakob Dolinar, so pred 30 leti povsem 
opustili pitanje bikov in kmetijo usmerili 
samo v rejo krav molznic. Leta 2008 so 
zgradili hlev za prosto rejo, saj je stari 
postal premajhen in zaradi vezane reje ni 
nudil dobrih pogojev za rejo živali.
Na kmetiji ta čas delajo trije, poleg njega 
še mama Danica in oče Zvonko. Pri delu 
pomagata tudi brat Urban, ki se sicer 
še izobražuje, in Jakobova partnerka 
Kristina Primožič.Jakobov in Kristinin 
sin Gabrijel pa delo in življenje na kmetiji 
spoznava še skozi igro. Kmetija obsega 
okrog 50 hektarov lastnih zemljišč, od 
tega je 30 hektarov gozda, ostalo so trav-

niki. Še 10 hektarov travnikov pa imajo 
v najemu. Zemljišča se nahajajo na med 
650 in 800 metrih nadmorske višine. V 
glavnem so v naklonu, kar pomeni večjo 
zahtevnost obdelave. Redijo približno 50 
glav govedi, 30 od njih je krav molznic, 
ostalo so telice za obnovo črede. Velika 
prednost Leskovčeve kmetije je, da je v 
celku, kar pomeni, da imajo vse lastne 
površine v enem kosu. Na sredini so 
poslopja, okrog njih pa travniki, ki jih ob-

kroža gozd. Krave so od sredine aprila do 
konca oktobra čez dan na paši. Zvečer jih 

priženejo v hlev, kjer jih pomolzejo in do-

dajo seno in krmila. Po jutranji molži spet 
gredo na pašo. Pozimi jih krmijo s senom 
in travno silažo. Velik poudarek name-

njajo dobremu počutju živali, saj lahko 
le srečne krave proizvedejo dobro mleko, 
ki je osnova za dobre mlečne izdelke. 
Na domačih travnikih imajo pašno-košni 
sistem. V okviru tega imajo od tri do štiri 
rabe letno, vsako površino pa vsaj enkrat 
pokosijo. Prvo košnjo dajo v silos, vse 
ostalo pa na senik. Leta 2018 so na sta-

rem hlevu uredili senik s stropnim dviga-

lom, kar močno olajša delo in omogoča, 
da pridelajo mrvo boljše kakovosti.
Ko so postavili nov hlev, je bilo mleko vse 
slabše plačano, zato je Danica začela z 
njegovo predelavo. Najprej so preuredili 
mlekarno ob starem hlevu, leta 2014 pa 
so predelavo preselili v prostore zraven 
hiše. Količina predelanega mleka na 
domu se je počasi povečevala, zdaj ga 
predelajo približno tretjino, ostalo oddajo 

Loški zadrugi. Njihov paradni izdelek 
je sir Oslčan, izdelujejo pa tudi skuto, 
navadne in sadne jogurte, maslo, sir za 
žar in druge mlečne izdelke. Večino jih 
prodajo v domači trgovinici, ki je odprta 
vse dni razen srede in nedelje. Veseli so, 
da jih zvesti kupci radi obiščejo. Nekateri 
njihovi izdelki se lahko kupijo v trgovinah 
Loške zadruge in v trgovini Pouhn cekar 
v Škofji Loki, ki jo vodi Jakobova partne-

rica Kristina. Vse več izdelkov pakirajo 
v stekleno embalažo. V domači trgovini 
zanjo nimajo kavcije, jo pa stranke do-

sledno prinašajo nazaj, saj se zavedajo 
pomena skrbi za okolje. Kot je poudarila 
mama Danica, je za vodenje kmetije in 
ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo nuj-
no potrebna sloga in razumevanje med 
družinskimi člani, ki je temelj za učinko-

vito sodelovanje in medsebojno pomoč. 
Na podlagi tega lahko nastanejo tudi 
kakovostni izdelki, kar potrjujejo številna 
priznanja, ki so jih dobili na ocenjevanjih.

Večino izdelkov prodajo doma
Na kmetiji Pr' Leskovc v Stari Oselici že vsaj enajsta generacija nosi priimek Dolinar. Domačija tu stoji že 
stoletja, na lepo obnovljeni stari stanovanjski hiši je vzidan del kamnitega portala z letnico 1761 iz časa, 
ko je tu gospodaril Urban Dolinar.

Jure Ferlan

Oče Zvonko Jakob s sinom Gabrijelom in mama Danica ob gospodarskih poslopjih 
Leskovčeve kmetije. FOTO: JURE FERLAN

Za izdelavo in zorenje sirov skrbi Danica 
Dolinar. FOTO: JURE FERLAN

Napis na prekladi kamnitega portala iz leta 1761 priča, da je bil takrat pri Leskovcu 
gospodar Urban Dolinar. FOTO: JURE FERLAN
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Folklorno skupino na Sovodnju so na 

pobudo tedanjega predsednika TD 

Sovodenj Janeza Trevna ustanovili 

marca 1982. Danes skupina šteje 25 

plesalcev, za glasbo pa skrbijo kar štirje 

godci – Klemen Šturm in Klemen Filipič 
s harmoniko, Marko Kokelj z baritonom 

in Damjan Vrhovnik s kontrabasom. 

»Skupina je že na začetku hitro prido-

bivala člane, težava je bila glasbena 
spremljava,« je pojasnil predsednik 

sekcije Edo Podobnik. Rešila jih je Julka 

Bogataj s Fužin, ki se je zato pri petde-

setih letih naučila igrati harmoniko. Prvi 
vodja skupine, ki je nastala z namenom 

ohranjanja dediščine ljudskih plesov, je 
bil Marko Kržišnik, sledila sta mu še Vik-

tor Kalan in Boris Jezeršek ter začasno 
Milan Kalan, zadnja leta pa skupino vodi 

Majda Strel, ki poskrbi tudi za večino 

odrskih postavitev. Od začetka so plesa-

li pod mentorstvom Sandija Pustovrha, 

nato jih je plesov učila Simona Šercer, 
zadnja leta pa Majda Strel. Njihov reper-

toar obsega gorenjske plese in štajeriše 

oziroma plese dvorjenja in osvajanja. 

Oblečeni so v gorenjske narodne noše in 
tudi delovne noše – vsakdanja kmečka 
oblačila, ki so jih v okolici Sovodnja no-

sili na začetku 20. stoletja, odvisno od 
nastopa. "Našo skupino že od začetka 
druži veselje do ohranjanja kulturne 
dediščine, pa tudi medsebojno prijatelj-
stvo, saj se radi družimo tudi zasebno," 
je poudaril Podobnik. Veliko parov v 

skupini pleše že od samega začetka, 
želijo pa si, da bi skupino malce "pomla-

dili" z novimi člani. S svojimi nastopi 
popestrijo prireditve v domačem kraju in 
občini, pa tudi širše po Sloveniji in celo 
čez mejo. Do epidemije covida-19 so se 
redno udeleževali tudi območnih revij 
folklornih skupin.

Za prireditev Naših štirideset, ki so jo 

pripravili na Sovodnju, so v sodelovanju z 

domačim ansamblom Trio Šubic pripra-

vili venček plesov, ki so ga kot posebno 
presenečenje ob jubileju predstavili prvič. 
Prvič so prikazali tudi kratki film o običa-

jih, ki so včasih spremljali košnjo, posneli 
pa so ga s pomočjo članov folklorne 
skupine po zapisih Janka Kalana.

Štiri desetletja, zaznamovana s plesom

V kulturni dvorani na Sovodnju so v začetku maja zaznamovali štiridesetletnico delovanja folklorne skupine, 
ki deluje pod okriljem Turističnega društva (TD) Sovodenj.

Mateja Rant

Folklorna skupina Sovodenj ob štiridesetletnici FOTO: MAŠA KOKAL

Društvo ljubiteljev salam Poljanske 

doline je v gostilni na Vidmu aprila 

priredilo tradicionalno vsakoletno Sa-

lamijado z ocenjevanjem domačih sa-

lam. Kot je povedal predsednik društva 

Tomaž Žežko, so izdelovalci prinesli 
25 vzorcev. Zmago je z 49,9 točke 
slavila salama Poljanskih salamarjev. 

Na drugo mesto se je uvrstila salama, 

ki jo je izdelal Miha Končan iz Škofje 
Loke, na tretje salama Tomaža Žežka iz 
Hotovlje in na četrto Tomaža Kavčiča 
iz Idrije. Vsi štirje se bodo s svojimi 

izdelki udeležili Slovenske salamijade, 
ki bo 28. maja v Novem mestu in bo 

potekala skupaj s Festivalom cvička.

Zmaga Poljanskim salamarjem

Utrinek z letošnje Salamijade v 
Poljanah FOTO: ARHIV DRUŠTVA
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Paketnik za prevzem naročenega gradiva 
s štirimi predali vam omogoča brezstični 
prevzem gradiva tudi zunaj našega delov-
nega časa, 24 ur na dan vse dni v tednu. 
Paketnik je nameščen ob stopnišču, ki 
vodi s parkirišča pod Sokolskim domom.
Član knjižnice, ki želi uporabiti to storitev, 
mora na elektronski naslov knjižnice 
ali po telefonu (gorenjavas@knjiznica-
-skofjaloka.si, tel.: 04 510 71 00, 041 
442 095) sporočiti, katero gradivo želi 
prevzeti v paketniku. Posredovati mora 
tudi številko članske izkaznice in mo-
bilnega telefona. Na mobilni telefon bo 
član po vložitvi gradiva v paketnik prejel 
SMS-sporočilo z obvestilom o čakajoči 
pošiljki.  Paketnik član odpre s svojim 
mobilnim telefonom na dva načina: s kli-
cem na telefonsko številko, ki jo prejme v 
SMS-sporočilu, ali prek naložene aplikaci-
je Direct4.me. Gradivo čaka na prevzem 
v paketniku 3 dni (72 ur) od trenutka 
vložitve in pošiljanja sporočila. Gradivo, 
ki v tem času ne bo prevzeto, vrnemo v 
knjižnico. Zanj uporabnik plača stroške 
v skladu s poslovnikom. Izposojamo 
vse gradivo – rezervirano po telefonu, 
po aplikaciji mCOBISS ali naročeno 
po elektronskem naslovu knjižnice. Za 
upravljanje paketnika uporabniku ni treba 
nalagati posebne aplikacije – zadošča že 
telefonska številka. Če uporabnik želi več 
informacij, pa je aplikacija Direct4me, ki 
je brezplačna, zaželena. Več bralcev je že 
postavilo vprašanje, ali lahko v paketnik 

gradivo tudi vrnejo. Naj na tem mestu 
poudarimo, da bo za ta namen postavljen 
predalnik za vračanje gradiva. S strani 
direktorice občinske uprave Elizabete 
Rakovec nam je bilo že pred časom 
obljubljeno, da bo občina zagotovila 
denar v ta namen.
Konec aprila smo si v veliki dvorani So-
kolskega doma ogledali igrano predstavo 
Do tiste stezice v izvedbi Društva Glasba 
– Drama. Obiskovalci so lahko uživali ob 
vragolijah dečkov, ki sta smetila po goz-
du, in gozdnih palčkih, ki so ju opomnili, 
da njuno obnašanje ni primerno.
V Krajevni knjižnici Gorenja vas pa vas 
razstava otrok iz Vrtca Zala Gorenja vas, 
enote Lučine, popelje v vesolje. Otroci z 
vzgojiteljicama Tino in Jano so izdelali 
rakete, marsovčke, narisali risbice. Njiho-
va čudovita stvarjenja si lahko ogledate 
do konca maja.
V Krajevni knjižnici Poljane nimamo no-
benih vidnejših novosti, smo pa v aprilu 
dvakrat gostili Ambasadorje nasmeha. 
V začetku meseca sta nas obiskala Zala 
in njen kuža Jon, proti koncu meseca pa 
še Darinka in njena psička Liza. Na obeh 
uricah je bilo vzdušje zares fantastič-
no, otroci so se zabavali ob vragolijah 
in trikih pasjih prijateljev, hkrati pa ob 
branju pravljice utrjevali svoje bralno 
znanje in premagovali različne strahove. 
Po tovrstnih bralnih uricah je zares veliko 
povpraševanje, zato se veselimo, da v 
jeseni srečanja nadaljujemo.
Otroci od 4. do 12. leta starosti, vabljeni 
k sodelovanju na likovnem natečaju. Ilu-
strirajte najljubšo pravljico ali pripovedko 

z območja Škofje Loke, Poljanske ali 
Selške doline. Uporabite lahko katero-
koli likovno tehniko. Izdelke prinesite v 
katerokoli enoto Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka do 15. septembra. Pripravili 
bomo razstavo ilustracij in najboljših 
deset nagradili.
Za vas smo pet dni v tednu na voljo v 
naših enotah v Gorenji vasi, Poljanah in 
na Sovodnju. Obiščite nas. Skupaj bomo 
poiskali pravo knjigo za vsakega družin-
skega člana.
NOVITETE (PRIPOROČAMO):
Allende, Isabel: PAULA
Boyer, Anne: TRDOŽIVA
Gržan, Karel: TA KRASNI NORI SVET
Inglis, Tom: PASJA LJUBEZEN
Košir, Manca: NAGOVORI TIŠINE
Renko, Jerneja: PRIDNA PUNCA
Schnabl, Ana: PLIMA
Slimani, Leila: DEŽELA DRUGIH
Štaudohar, Irena: FIŽOLOZOFIJA (čudeži 
vrtnarjenja)
Zbirka VELIKI UMI (Darwin, Einstein, 
Freud, Hawking, Tesla)

Nova storitev v krajevni knjižnici
V Krajevni knjižnici Gorenja vas je sedaj no voljo nova storitev, paketnik 
za prevzem naročenega gradiva.

Bernarda Buh, knjižničarka

S predstave Do tiste stezice FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Paketnik za prevzem naročenega gradiva 
v Krajevni knjižnici Gorenja vas FOTO: 

ARHIV KNJIŽNICE
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Pika tekma je jadralno padalsko tekmo-

vanje v natančnosti pristajanja z jadral-
nimi padali, ki jo je že trinajstič zapored 
organiziralo Društvo letalcev (DL) Kragulj 
iz Sovodnja. Start tekmovanja je vzleti-
šče na Slajki s pristankom na Hotavljah. 
Na tekmi je sodelovalo 26 letalcev iz 
sedmih slovenskih klubov. Poleg absolu-

tnih zmagovalcev so medalje prejeli tudi 
seniorji Franc Slana, Branko Jeram in 
Rudi Žakelj. Vsi trije so člani DL Kragulj.
»Zmerni vzhodni veter, ki se je mešal 
s termičnimi vetrovi različnih smeri in 
spremenljivim dolinskim vetrom je za 
marsikaterega tekmovalca predstavljal 
velik izziv, a kljub temu so bili pristanki iz 
serije v serijo bolj natančni,« pojasnjuje 
predsednik društva Jože Reven in nada-

ljuje: »Tekmovanje je bilo izjemno uspe-

šno tako glede poletov kot tudi števila 
sodelujočih padalcev. Videli smo nekaj 
izredno natančnih pristankov in tudi lepih 

jadranj nad regratovimi cvetočimi travni-
ki.« Tekmo so si ogledali tudi obiskovalci 
iz bližnje okolice, nekateri izmed njih so 
prvič poleteli v tandemu, kar je novost v 
društvu. Po tekmi je sledilo druženje ob 

jedači in pijači. Zahvala Tjaši Možina s 
Srednjega Brda, ki je skrbela za prevo-

ze letalcev na Slajko. Več o trenutnem 
dogajanju v društvu je na voljo na spletni 
strani dlkragulj.eu.

Vreme naklonjeno jadralnim padalcem

Zadnja aprilska sobota je bila v znamenju meddruštvene Pika tekme Slajka 2022. Padalcem je bilo vreme 
več kot naklonjeno za polete v dveh serijah. Najboljši trije Nikolaj Kosmač (DL Kragulj), Simon Rant (DL 
Kragulj) in Uroš Rogač (DL Vrhnika) so prejeli pokale.

Lidija Razložnik

Absolutni zmagovalci Pika tekme Slajka 2022 (od leve proti desni): Simon Rant, 

Nikolaj Kosmač in Uroš Rogač FOTO: SIMON OBLAK

Tokratni stari predmet pripoveduje zgodbo o prodaji tobačnih 
izdelkov v obdobju med obema vojnama oziroma v času, ko so 
naši kraji spadali pod Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
leta 1929 preimenovano v Kraljevino Jugoslavijo.

Emajlirana kovinska plošča dimenzij 35 cm x 25 cm je bila ne-

koč nameščena na trgovini Franca Šturma v Podgori. Na njej je 
napis v dveh tujih jezikih, srbščini (v srbski pisavi cirilici) in hrva-

ščini, ki je sporočal, da v stavbi, na katero je bil pritrjen s kovanim 
nosilcem v obliki črke Y, prodajajo izdelke iz tobaka. Ker je bila to 
uradna tabla, predpisana s strani takratnih oblasti, je na sredini 
ob srbski trobojnici grb Kraljevine Jugoslavije. Na spodnjem 
desnem robu je napis A. Westen, d. d., Celje. Gre za oznako 
tovarne emajlirane posode Adolfa Westna in družbenikov v Celju, 
ki se ni branila niti proizvodnje takšnih uradnih tabel. Iz nje je po 
drugi svetovni vojni nastala tovarna Emo Celje. Takratna država 
je imela monopol na petrolej, cigaretni papir, vžigalice, sol, tobak 
in saharin ter njihovo posebno obdavčitev. Kdor je hotel prodajati 
tobak, je moral imeti državno dovoljenje in so ga tudi nadzorova-

li. Glede prodaje tobaka to velja še danes, le da se visoke dajatve 
pri njegovi prodaji imenujejo trošarine. Za izdelavo cigaretnega 
papirja je bila v Kraljevini Jugoslaviji le ena tovarna, in sicer na 
Sušaku, medtem ko so vžigalice izdelovali v petih tovarnah. Le-

-te so bile v Jugoslaviji dražje kot v drugih državah, zato je bila 
tudi njihova poraba manjša. Na manjšo prodajo so vplivali tudi 
bencinski vžigalniki, za katere je bila taksa minimalna. Tobač-

nih tovarn je bilo šest, med njimi ena v Ljubljani, dve samo za 
cigare, 46 predelovalnic tobaka ter ena delavnica za izdelovanje 
lesenih zabojev za tobačne izdelke.

Tobaka niso prodajali kar za vsakim vogalom

Jure Ferlan

Takšne table so bile obvezna oprema prodajaln tobaka v 
Kraljevini Jugoslaviji. FOTO: JURE FERLAN
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A Petra Slabe ni zgolj trenerka v klasič-

nem pomenu besede, je tudi učiteljica 
(za življenje), prijateljica in (druga) mama 
plesalcem. S stepicami so stkale trajne 
prijateljske vezi in postale prava plesna 

družina.
Katera je prva misel, ki se vam utrne ob 

25-letnici PS Step?

Spomnim se prve avdicije. Ko sem 
vstopila v avlo, se mi je odprl nov svet, že 
sem videla, kako se mi plesalci premika-

jo pred očmi. (smeh) Ko smo se iz avle 
preselili v takrat še staro telovadnico, 
sem prosila, da naj tam ostanejo samo 

dekleta, ki so prišla na avdicijo, druge pa 
naj zapustijo telovadnico. A so vse ostale 
tam. Prišlo je več kot šestdeset deklet.
Kakšni so bili začetki PS Step?
Nori! (smeh) Pričakovala sem, da bo 
morda deset deklet, ki bodo pripravljene 

plesati. Tam pa je bilo plesalk za štiri do 
pet plesnih skupin. Dogovorili smo se, 
da bodo plesala dekleta, ki so obiskovala 

predmetno stopnjo. Sama skupina izhaja 
iz šolske košarkarske lige (ŠKL), saj so 
tam potrebovali navijačice. Zanimivo je 
bilo to, da nismo imele ure, kdaj bi lahko 
trenirale. Ko sem dekleta vprašala, kdaj 
bi imele treninge, je bil eden izmed pre-

dlogov tudi ob šestih zjutraj. (smeh)
Septembra 1996 je bila prva avdicija, leto 

kasneje ste že osvojile tretje mesto na 
državnem prvenstvu navijaških skupin. 
Kar nekaj let je bila skupina med najbolj-

šimi v Sloveniji. Na katere uvrstitve ste 
najbolj ponosne?

Uvrstitve? Nisem človek spominov. Spo-

mnim se tretjega mesta na evropskem 

prvenstvu na Švedskem. Ponosna sem 
na tiste iskrice v očeh, ko otroci prvič in 
vsakič na nastopu premagajo strah in 
zaplešejo v ritmu mojega srca. Ko jim 
po nastopu pomežiknem in se jim rahlo 
priklonim, natanko vedo, kako srečna in 
ponosna sem.
Ko se je OŠ Ivana Tavčarja poslovila od 
tekmovanj šolske košarkarske lige, se je 

spremenila tudi plesna zvrst skupine?

Leta 2002 smo začele sodelovati na re-

vijah Javnega sklada RS. Vedno smo se 
vsaj z eno koreografijo uvrstile na medo-

bmočno revijo plesnih skupin Namig, leta 

2006 pa tudi na državni festival plesne 
ustvarjalnosti. Na festivalu 20 najboljših 
in najizvirnejših koreografij leta je bila 
leta 2006 predstavljena koreografija 
Ptica, leto kasneje pa Zombiji.
Od kod navdih za koreografije? Ste kdaj 
šteli, koliko koreografij je nastalo?
Plesna zveza določi pravilnik, kaj mora 
koreografija vsebovati. Nadalje ima tre-

ner proste roke. Pod vsako koreografijo 
se podpišem s svojim stilom. Seveda pa 
so soustvarjalke koreografij tudi nekda-

nje in sedanje članice PS Step. Marsikdaj 
sem navdih dobila tudi od najmlajših. Ko 
slišim glasbo, že vidim, kako se mi ple-

salci premikajo. Me pa zelo veseli, da so 
naše korake uporabile tudi druge skupi-

ne, kar je pomenilo, da delamo dobro. Na 
leto je v vseh skupinah naučenih okrog 
30 koreografij, krat 25 let je to okrog 750 
koreografij.
Kakšno je vaše plesno vodilo?

Pri vsakem gibu izhajam iz baleta, saj je 
ta osnova za vse. Plesalec mora imeli 
lepo držo, pravilno dvigniti nogo ... Gre za 
eleganco gibanja. Seveda ne gre brez tr-
dega dela, rednih treningov in zavzetosti.

Pretekli uspehi, prepoznavnost ter po-

zitivno vzdušje v skupini in na vajah so 
botrovali, da je želelo plesati vedno več 
otrok. Za podmladek se torej ni bati?
Pred leti smo začeli plesati v vrtcu, v 
vseh razredih osnovne šole, ne samo v 
Gorenji vasi, temveč tudi v Poljanah, in 
na vseh podružnicah. Letos poučujem 
(po obdobju korone) na znanih lokacijah. 
Za podmladek se torej ni bati.
Česa je bilo v 25 letih več, solz ali sme-

ha?
Nedvomno smeha, pa tudi solz, a to tistih 
zaradi veselih dogodkov, odličnih nasto-

pov, dobrih treningov. Še po toliko letih 
se mi naježi koža ob določenih nastopih 
in treningih.
Sami ste s plesom povezani že vse 
življenje, ples je vaš način življenja, je 
vaš hobi.
Plešem od nekdaj. Trenirala sem balet 
in showdance. Ko sem prišla v Gorenjo 
vas, sem se usmerila v cheerleading in 
pom-pon oziroma navijaško zvrst. Vedno 
me je zanimala pripovedna plat gibanja, 

kaj želim sporočiti gledalcu, kaj občuti 
plesalec, ki se giba.

Njen lepi svet, ki ga obožuje
To je ta moj svet, ki ga obožujem, in ne znam povedati, kako je lep! Tako pravi Petra Slabe s Podjelovega 
Brda, ki že 25 let vodi plesno skupino (PS) Step. Plesno znanje je delila z več kot sedemsto plesalci, ki so z 
nastopi, zvrstilo se jih je več kot šeststo, tako lokalno kot tudi zunaj Slovenije vedno navdušili.

Lidija Razložnik

Petra Slabe FOTO: URBAN SLABE
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A tistih najbolj zagrizenih planincev to ni 
odvrnilo od tradicionalnega vzpona na 
drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. 
Kot je pojasnil predsednik Planinskega 
društva Gorenja vas Rafael Krvina, se je 
vse od leta 1976 zgodilo le dvakrat, da je 
bil pohod odpovedan, in sicer leta 1986 
zaradi černobilske nesreče in leta 2020 
zaradi koronavirusne bolezni. »Preteklo 
leto je bil pohod nekoliko prilagojen. 
Letos smo veseli, da smo prišli na stara 
pota: ne glede na vreme, v sodelovanju s 
PD Škofja Loka in po ustaljenem progra-
mu.«
Sobota je bila v znamenju priprav, dan so 
zaključili na vrhu Blegoša s postavitvijo 
droga s slovensko zastavo. V nedeljo 
so se pred kočo zbrali planinci, ki so na 
Blegoš krenili iz različnih smeri. Krajši 
kulturni program je z besedo sooblikova-
la Božena Pisk, glasbeno pa Tisa Gaser 
iz Potoka. Slavnostna govornica je bila 
Andreja Erdlen, avtorica planinskega vo-

dnika po Škofjeloškem in Cerkljanskem 
hribovju. Predsednik Rafael Krvina je po-
delil pet priznanj za 20 in eno diplomo za 
30 vpisov. »Imamo dva pohodnika, ki sta 
bila na pohodu 44-krat. Eden izmed njiju 
je star 92 let. Če ustni in pisni viri držijo, 
se vseh pohodov ni udeležil nihče.« Le-
tos so našteli 176 vpisov. Kot pojasnju-
jejo, je veliko takih, ki se ne vpisujejo. 
Vseh pohodnikov je bilo tako približno 
300. Ne glede na vreme je spominsko-
-rekreativni pohod uspel. Pohodniki na 
Blegoš prihajajo iz vseh koncev Slove-
nije, individualno in v ožjem družinskem 
krogu. Brez merjenja krvnega tlaka in 
sladkorja ne gre, tako je bilo tudi letos 
na prizorišču društvo medicinskih sester 
in babic. Kot poudarja Rafael Krvina, 
društvo nadaljuje tradicijo. »Pri pohodu 
sodelujejo tudi novi, mlajši člani, tako da 
imamo še dovolj volje, da nadaljujemo 
pohode tja do jubilejnega, petdesetega. 
Potem pa bomo videli, kako naprej – 
nadaljevati pohode na klasičen način ali 
iskali sodobne rešitve.«

Gorenjevaški planinci nadaljujejo 

tradicijo

45. spominsko-rekreativni pohod na Blegoš je pohod z eno izmed 
najdaljših tradicij. Žal je organizatorjem, planinskima društvoma 
Gorenja vas in Škofja Loka, letos nekoliko zagodlo vreme in tako na 
Blegoš privabilo manj ljudi kot v preteklosti.

Lidija Razložnik

Kulturni program so sooblikovali (od leve proti desni): Andreja Erdlen, Tisa Gaser, 

Rafael Krvina in Božena Pisk. FOTO ARHIV PD GORENJA VAS

Kaj vam pomeni vaš poklic, v katerem 

neizmerno uživate?
Nastopov in drugih projektov ne delam 
zaradi sebe, ampak zaradi otrok – vsi 
načeloma radi to počnejo. Njim je 
fino, se jim dogaja. S tem se naučijo 
obnašanja na prireditvah in pridobijo 
samozavest. Pri mojem delu me zanima 
individualni napredek: ali je oseba, ki 
je bila v določenem obdobju pri meni, 
zrasla, tako plesno kot motorično in ne 
nazadnje tudi umsko. Imam srečo, saj 
veliko časa preživim z otroki, ki so še 
pristni. Oni ti skozi ples dajo ne samo 
telo, temveč tudi svojo dušo. Na plesnih 
vajah se sprošča toliko energije, in če 
si kot človek odprt za vse te dražljaje, 
si lahko zelo srečen. Če si vesel in rad 
delaš, to čutijo tudi otroci. Vsakega 
otroka moraš sprejeti takšnega, kot je, 
in iz njega potegniti najboljše. Je pa res, 
da ne uživam na naših nastopih. (smeh) 
Pred vsako prireditvijo vedno izginem, 
se skrijem otrokom za dve, tri minute. 
Ko pridem nazaj, sem v svoji 'komori', 
neodvisna od zunanjih dejavnikov, sem 
kot v nekakšnem transu. (smeh) To je 
ta moj svet, ki ga obožujem, in ne znam 
povedati, kako je lep!
Navadili smo se, da za vsako obletnico 
pripravite plesni spektakel, na katerem 

se predstavite z že videnimi in tudi 
novimi, prav za to priložnost sestavlje-

nimi koreografijami. Tudi letos ne bo nič 
drugače, kajne?
Pred vsako obletnico že tradicionalno 
organiziramo avdicijo za nove članice. 
Letos smo medse sprejeli eno novo 
plesalko. V nedeljo, 29. maja, ob 18. uri 
v avlo Osnovne šole Gorenja vas vabi-
mo vse ljubitelje plesa na ogled našega 
Sveta v sanjah.

Razvojna agencija Sora v okviru 
projekta SPOT svetovanje Gorenjska 
vabi na izmenjavo dobrih podjetni-
ških praks, v okviru katere bodo v 
torek, 31. maja, pripravili ogled pivo-
varne Racon. Odhod iz Škofje Loke s 
parkirišča Tehnik na Spodnjem trgu 
bo ob 16. uri. Vrnitev udeležencev v 
Škofjo Loko je predvidena med 19. 
in 20. uro. Dogodek je za udeležence 
brezplačen, število mest pa je omeje-
no, zato se je treba obvezno prijaviti. 
Dodatne informacije je mogoče 
dobiti na spletni strani Razvojne 
agencije Sora.

Predstavitev pivovarne Racon
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21. maj ob 10. uri

Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik

Vabljeni, da jih obiščete in spoznate, kaj vse se dogaja na kme-

tiji, kako poteka delo v sirarni in kje tiči skrivnost dobrih sirov. 
Kraj in organizira: Kmetija Pustotnik. Več informacij: 04/510-
73-10.

21. maj ob 13. uri

Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Spoznajte rodbino Šubic. Cena vodenja je 4 € na osebo. Organi-
zira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@poljanska-

dolina.com, 031/720-573.

21. maj ob 9. uri

12. KBK trail

Vabljeni na tekaški praznik pod Blegošem. Razpis je znan, pred-

prijave so odprte. Kraj: Kopačnica–Blegoš. Organizira: Športno 
društvo Marmor Hotavlje. Več informacij: Boštjan Jezeršek, 
031/391-354, tek@sdmh.si.

21. maj ob 17. uri

Janez že kleplje in veselica z ansamblom Gregorja Kobala
Pripravlja se kulturni program, v katerega se bodo vpletli tradi-
cionalna košnja in grabljenje ter nastopi članov sekcij TD So-

vodenj, s katerimi se bo obeležila 50-letnica delovanja društva. 
Vsi, ki se želite preizkusiti v košnji in grabljenju, vabljeni, da se 
prijavite. Kraj: Nova Oselica. Organizira: TD Sovodenj, Društvo 
podeželske mladine Škofja Loka. Več informacij: td.sovodenj@
gmail.com, 041/461-742 (Jakob, prijave na košnjo).

21. maj ob 19.30

Gledališka komedija
Vabljeni vsi ljubitelji gledaliških predstav na komedijo v dveh 
dejanjih, ki jo je napisal Michael Hayfetc in jo bosta odigrala 
Nadja Strajnar Zadnik in Igor Korošec. Prodaja vstopnic pri 
poverjenicah/ku ter eno uro pred predstavo. Kraj: Kulturni dom 
Poljane. Organizira: DU za Poljansko dolino v sodelovanju z 
Društvom glasba – drama iz Škofje Loke.  
Več informacij: upokojenci.pd@gmail.com.

22. maj ob 11.30

Srečanje starejših
Srečanje starejših (nad 75 let) v dvorani zadružnega doma na 
Hotavljah, s krajšim kulturnim programom. Organizira: KORK 
Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@gmail.com.

22. maj ob 10. uri

Otroški festival Dan prijateljstva
Vabljeni na tradicionalno družinsko prireditev, kjer se bodo 
predstavili pravljični junaki, izvedle se bodo različne ustvarjalne 
delavnice, animacije, športni preizkusi itd. Kraj: Dvorec Visoko. 
Organizira: Zavod Enostavno prijatelji, Razvojna agencija Sora. 
Več informacij: 04/517-06-00, 051-427-827,  
info@visitskofjaloka.si.

27. maj do 29. maj

Slikarska kolonija

Slikarska kolonija v Šubičevi hiši. Kraj: Poljane. Organizira: 
Združenje umetnikov Škofja Loka. Več informacij: 041/683-862.

27. maj ob 9. uri

Strokovni posvet Prispevek lokalnih tržnih znamk hrane  
k razvoju podeželja
Na posvetu bodo različni strokovni sogovorniki predstavili 
vlogo in pomen lokalnih tržnih znamk pri razvoju slovenskega 
podeželja in samih ponudnikov. Kraj: Brdo pri Kranju. Organizi-
ra: Razvojna agencija Sora. Več informacij in prijave: 031/389-
891, gasper.klec@ra-sora.si.

28. maj in 4. junij

Tekmovanje v preletih z jadralnim padalom
Tridnevno tekmovanje v razdalji in hitrosti letenja z jadralni-
mi padali. Organizator točno uro dogodka še sporoči. Kraj: 
Stari vrh, Blegoš. Organizira: Društvo letalcev Kragulj Sovo-

denj. Več informacij: Jože Reven, 031/213-386, dlk.kragulj@
gmail.com.

29. maj od 11. do 18. ure

Dan kulture in kulinarike
Vabljeni v nedeljo na Dvorec Visoko, ki bo prežet s kulturo in 
kulinariko. Ob 11. uri se bo odvijal delček Pripovedovalskega 
festivala z naslovom Peresa iz srečne dežele, od 12. do 15. ure 
bo zadišalo po nedeljskem kosilu s pridihom tradicije z naslo-

vom Kalanovo predbinkoštno kosilo, ob 17. uri pa nas čaka še 
Zmenek s slovenskimi skladatelji, kjer bodo vrhunski glasbeniki 
preigravali melodije slovenskih skladateljev. Vstopnice na voljo 
v predprodaji na Info točki v Gorenji vasi in v Kavarni Visoko. 
Rezervacije za kosilo na 030/489-177. Kraj: Dvorec Visoko. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina, Zavod Homo Narrans, Hiša 
kulture Celje. Več informacij: Zavod Poljanska dolina, zavod@
poljanskadolina.com, 031/720-573.

29. maj ob 18. uri

Plesna skupina STEP 25 let
25-letnica PS Step z gosti. Kraj: OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Organizira: PS Step. Več informacij: 031/643-311, pinopetra@
gmail.com (Petra Slabe).

29. maj ob 11:30

Srečanje starejših
 31. maj ob 16. uri

Izmenjava dobrih podjetniških praks Pivovarna Racon,  
d. o. o.

Vabljeni na izmenjavo dobrih podjetniških praks. Dogodek je 
za udeležence brezplačen. Potrebne prijave. Kraj: Škofja Loka, 
Žiri. Organizira: Razvojna agencija Sora. Več informacij: info@
ra-sora.si.

4. junij ob 10. uri

Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na  
Golem vrhu
Spoznajte, čemu so bile celotna linija in posamezne utrdbe na-

menjene. Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.

10. junij ob 17. uri

Drobnjakovi štruklji
Vabljeni na pokušino drobnjakovih štrukljev iz črne kuhinje v 
pripravi kmetije Šupc, na degustacijo vina kleti Brda z glasbeno 
spremljavo. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij: 030/489-177, dvorec.visoko@poljanska-

dolina.com.

Maj–junij 2022
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Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 

petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 

kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 

ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 

Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 

Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 

glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 

dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 

Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 

brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 

narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 

podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam  

ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  

za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

www.gorenjskiglas.si  
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11. junij ob 10. uri

Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Cena vodenja je 2 € 
na osebo. Predstavila se bo tudi Kmetija Budl. Organizira: Za-

vod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@poljanskadolina.
com, 031/720-573.

11. junij od 10. do 12. ure

Predstavitev kmetije Pr' Jurnčk
Vabljeni na redno vodenje ter na predstavitev Kmetije Pr' 
Jurnčk iz Dolenje Dobrave. Možnost nakupa njihovih izdelkov. 
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030/489-177.

17. junij ob 17. uri

Stoji učilna zidana
V počastitev 200-letnice šolstva na sovodenjskem koncu bodo 
nastopili učenci od 1. do 5. razreda in vrtca z igranimi, pev-

skimi, plesnimi in pripovednimi točkami. Kraj in organizator: 
Podružnična šola Sovodenj. Več informacij: 04/519-50-09, 
podruznica.sovodenj@os-ivantavcar.si (Milka Burnik).

17. junij ob 21. uri

Nina Pušlar na Dvorcu Visoko
Na koncertu se bo Nina spominjala Tavčarjeve Mete, vloge, 
s katero je nastopala v prvem slovenskem muzikalu Cvetje v 
jeseni. Nina se s svojo polno zasedbo in z vsemi njenimi hiti 
vrača na Dvorec Visoko. Potreben nakup vstopnic (stojišče 
ali sedišče). Organizira: Agencija Koncert. Več informacij: 
030/389-674, agencijakoncerti@gmail.com.

18. junij ob 10. uri

Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Vabljeni, da jih obiščete in spoznate, kaj vse se dogaja na kmetiji, 
kako poteka delo v sirarni in kje tiči skrivnost dobrih sirov. Kraj in 
organizira: Kmetija Pustotnik. Več informacij: 04/510-73-10.

18. junij ob 13. uri

Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Spoznajte rodbino Šubic. Cena vodenja je 4 € na osebo. Organi-
zira: Zavod Poljanska dolina.  
Več informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.

25. junij ob 9. uri

Javorje–Žetina–Javorje
Vabljeni na pohod, bodite primerno obuti in oblečeni, s sabo pa 
vzemite tudi vodo. Kraj: Gostilna Blegoš, Javorje. Organizira: TD 
Stari vrh. Več informacij: 040/190-701 (Janez Šturm),  
www.tdstarivrh.si.

* 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.    

www.gorenjskiglas.si
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Medijski pokrovitelji: 

Lions klub
Škofja Loka

organizator

Športna dvorana 
TRATA 

ŠKOFJA LOKA 
sobota, 28.maj 2022, ob 19. uri

dobrodelni
koncert
pomagajmo skupaj

     Slavko
ivančič

maja keuc
Amaya

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic:
ŠKOFJA LOKA: 
Turizem Škofja Loka, Cankarjev trg  
KRANJ: Gorenjski Glas  
Eventim: prodajna mesta

spremljava: Big band orkestra Slovenske vojske
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Ob izgubi najdražjih  
ali ureditvi groba se obrnite  

na pogrebno službo

Za vas tudi v občini  

Gorenja vas-Poljane

Dežurna številka za celo Gorenjsko

041 756 173
A k r i s  d . o . o . ,  M i š a če  1,  4 24 6  Ka m n a  G o r i c a

Pisatelj Ivan Sivec 

na prikupen in 

razumljiv način 

opisuje življenje in 

delo enega največjih 

slovenskih pisateljev 

Ivana Tavčarja. 

»Visoški gospod« s 

podnaslovom »Vse 

ljubezni pisatelja 

Ivana Tavčarja« 

je prvi biografski 

roman o ustvarjalcu 

Cvetja v jeseni in 

Visoške kronike, izšel 

je lani ob 170-letnici 

Tavčarjevega rojstva.

Ljubezen nam je 

vsem v pogubo, je 

zapisal Ivan Tavčar. 

Knjiga za vse čase, 

za mlade in stare, za 

šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  

Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  

po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  

po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina

25
EUR
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01/23-55-665 

NAŠ LASTEN PROIZVOD 
SLOVENSKA KAKOVOST 

 

MOŽNOST DOSTAVE 
NAKUP NA OBROKE 
DOBAVA TAKOJ 

 
www.cresnik.si 

Spodnja Senica 20 

Čudovito darilo za birmo, 
spričevalo ali rojstni dan 

samo še kratek čas 

 

Publikacija 

Gorenjska ob 

tridesetletnici 

Republike 

Slovenije vsebuje 

49 člankov, ki so 

jih pisali različni 

avtorji. V člankih 

je predstavljeno 

dogajanje na 

Gorenjskem 

od slovenske 

osamosvojitve 

naprej. Knjiga se 

končuje s spomini 

na leto 1991. 

Urednica knjige  

je Jelena Justin.

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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12Mehka vezava, 112 strani

Redna cena je 15 EUR, če jo kupite ali naročite  

na Gorenjskem glasu je cena samo

EUR
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 – 6,2 l/100km, izpusti CO₂: 105 – 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NO
X
): 0,0116 – 0,0536 g/km. Trdi delci: 0,0003- 0,0010 g/km in število 

delcev 0,04 - 0,21 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM

10
 in PM

2,5
 ter dušikovih oksidov. Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa, ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup 

električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij. Garancija povratnega odkupa velja za vsa nova osebna vozila Opel: Corsa, Astra, Crossland, Mokka, Grandland, Combo Life, Zafira Life in Insignia, za katera je kupoprodajna 
pogodba sklenjena od 25. januarja 2021 do preklica. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj kot 30 dni oziroma 
je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen. Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi pregledi zajemajo 
stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). Ob nakupu novega vozila 
Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 
1.000 €. Avtotehna VIS d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila. Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Slika je simbolna. Ponudba 
velja do 31.5.2022.

080 88 82

opel.avtotehna-vis.si

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

PE LJUBLJANA           01 58 18 510            info.lj@avtotehna-vis.si

PE KRANJ                       04 281 71 70             info.kr@avtotehna-vis.si

PE ŠKOFJA LOKA    04 502 40 00    info.skl@avtotehna-vis.si

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

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR! 
Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 € bonusa.

BIG DEAL 7-LETNO JAMSTVO AVTOTEHNE VIS
V Avtotehni VIS želimo, da ste brezskrbni in zadovoljni z vašim vozilom tudi potem, ko ga odpeljete domov. Ob nakupu novega Opla vam ekskluzivno podarimo 
paket BIG DEAL, ki vsebuje 3 brezplačne servisne preglede in 7-letno letno jamstvo.

ČE STE ČAKALI NA MAJ, IZBERITE

SVOJEGA OPLA ZDAJ


