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Iz
županovega
dnevnika
Izbrani dogodki iz županovega pestrega
urnika, ki obsega tako projektno vodenje
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
``10. 9. I Na Visokem sem pozdravil in razkazal
Dvorec Medobčinskemu društvu invalidov
Škofja Loka, ki je v goste povabilo predstavnike
iz vse Slovenije.
``16. 9. I Pozdravil generacijo, ki letos praznuje
že 60 let zaključka osnovne šole.
``20. 9. I Na zaključku mednarodne vojaške
vaje »Zvezda Triglava 2022« na Hotavljah
``21. 9. I Sestanek s predstavniki DRSI za
kolesarsko povezavo Hotavlje–Podpleče–
Kladje, aktivnosti na tem odseku se bodo
nadaljevale s pridobivanjem potrebne
dokumentacije.
``27. 9. I Na zadnji seji sveta Krajevne
skupnosti Gorenja vas, člani sveta so bili
zadovoljni z doseženim v mandatu.
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``28. 9. I Javni zavod Poljanska dolina je
organiziral »Zeleni dan« za naše ponudnike.
``30. 9. I Sorodnik Ivana Tavčarja nam je
ponudil v odkup pristni relief, ki je nastal v
delavnici Šubicev v Poljanah okrog leta 1870
in je še iz časa Kalanov. Kmalu bo na ogled v
Dvorcu na Visokem.
``4. 10. I Na Brdu sem obiskal 3. festival
slovenskih sirov v organizaciji Združenja
kmečkih sirarjev Slovenije.
``6. 10. I Na zadnji seji občinskega sveta v
tem mandatu; zahvalil sem se svetnikom za
konstruktivno in prizadevno delo, saj smo
sprejemali pomembne odločitve.
``7. 10. I V Dvorcu Visoko sem na lovski večerji
gostil direktorja Lovske zveze Slovenije, naše
domače starešine treh lovskih društev in g.
poslanca.
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Najdišče zaščitili
z nadstrešnico
Petra Šuštaršič

»Najlaži, vi 'mate cele
počitn'ce frej«
Konec tedna. Prijatelj praznuje rojstni dan. Veselo vzdušje ob
glasni glasbi in »small talk« z navzočimi. Ja, tudi učitelji »žuramo«. Znanec: »O, Petra, kako si kaj? A si že končala s šolo?«
Nasmehnem se, vedoč, kam bo zavil ta pogovor. »Nikoli ne bom
nehala hoditi v šolo,« odvrnem, »jaz sem učiteljica.« Sogovornik
pripomni: »Samo, a nisi ti učiteljica teh … tamalih. Kot da rabiš
magisterij, da jih učiš, koliko je 5 + 5.« Ne počutim se prava oseba
za odgovarjanje na tovrstna vprašanja, zato se nekako izmuznem
in skušam nadaljevati pogovor v drugo smer, nakar pa od tretje
osebe slišim: »Najlaži je bit' pa učitelj, vi 'mate cele počitn'ce frej.«
In – ja, biti učitelj je resnično zabavno. Na tem mestu se vedno
spomnim pesmi, ki jo je napisala učiteljica Nina Jelen. Ta pravi,
da je učitelj »… včasih čistilec, včasih zdravnik, včasih je klovn,
včasih sodnik. Je pedagog, psiholog, biolog, učitelj je sem pa
tja vse vrste log. Je matematik, zgodovinar, geograf, slovenist …
fino je, če je učitelj optimist. Učitelj je pravljičar, pevec, baletnik,
športnik, igralec, skratka umetnik«. Živa resnica! Res carsko se
je v ponedeljek zjutraj peljati po avtocesti, srečevati zamorjene
obraze, poslušati hupanje in hkrati vedeti, da boš čez eno uro na
avtobusu na poti na gledališko predstavo pel Čuk sedi na veji,
potem pa te čaka še sladoled s kopico vesele druščine (beri sodelavkami in učenci). Kakšna sreča je, ko imam rojstni dan in me
zjutraj na mizi čaka nešteto risbic in ob prihodu na delovno mesto
(beri učilnico) mi pojejo Vse najboljše. Kako vesela sem, da se
lahko nasmejim spontanim izjavam učencev, o katerih razlagam
domačim še pri nedeljskem kosilu. Kako ne bi bila hvaležna
za vse sodelavke in sodelavce, s katerimi pijemo kavo v naši
(pre)majhni javorski zbornici. In kako ne bi bila že navsezgodaj
nasmejana, če pa te, še preden se 'štempljaš', prešerno pozdravi
najboljši kuhar daleč naokrog.
Na fakulteti nam je na enem izmed predavanj profesorica dala
nalogo, da naj si izračunamo približno število učencev, ki jih
bomo poučevali v svoji karieri. Dejanski izračun je pomenil število
učencev, ki jih lahko jaz kot učiteljica navdušim ali pa po drugi
strani odvrnem od šole. Zdi se mi, da smo se takrat vsi zamislili
in pri sebi sklenili, da se bomo trudili učencem šolo in pridobivanje znanja predstaviti v najboljši možni luči. In verjamem, da se
vsak od nas, ki smo se kadarkoli odločili za ta poklic, še danes
trudi točno za to. Vznemirljivo je pomisliti, da poučujemo bodoče
zdravnike, učitelje, policiste, voznike, podjetnike in glasbenike. In
priznam, čez 20 let bom zelo vesela, če se bomo prepoznali in
pokramljali ter obujali spomine na našo takrat že staro javorsko
šolo in dogodivščine, ki smo jih skupaj doživeli.
In tudi zate, ki si se prebil/-a skozi moj zapis, sledi vprašanje, ki
sem ga zastavila mojemu sogovorniku iz sobotnega "žura": »A res
misliš, da so počitnice najboljši del mojega poklica?«

Na območju nekdanje mogočne baročne cerkve
sv. Martina v Poljanah že dobro leto potekajo
obsežne arheološke raziskave, v okviru katerih so
odkrili najdbe iz treh različnih obdobij – baročnega,
gotskega in romanskega.
Mateja Rant
V prvem delu arheoloških izkopavanj so lani raziskali severni
del temeljev ladje baročne cerkve in pokopališče ob njej. V
nadaljevanju so se posvetili preostalemu delu temeljev baročne
cerkve sv. Martina, ki po besedah vodje arheoloških raziskav
Mije Ogrin v svojih dimenzijah kažejo izredno razgiban baročni
ritem, ki ga je zasnoval stavbar Gregor Maček. »Cerkev je imela
kripto, za katero so pri gradnji uporabili tudi elemente starejše
gotske cerkve.« Elemente gotske cerkve so odkrili v ruševinah
pod že uničenim tlakom baročne cerkve. Od sredine septembra
pa nadaljujejo arheološke raziskave pokopališča ob južni strani
baročne cerkve.
Najdbe torej segajo v kar tri različna obdobja, pri zadnjih
izkopavanjih pa so nekatere najdbe nakazale tudi prisotnost
naselitve v prvih stoletjih našega štetja, je razložila direktorica
občinske uprave Elizabeta Rakovec. »Zaradi izjemne razgibanosti najdišča, predvsem pa njegove starosti, so strokovne
službe zavoda za varstvo kulturne dediščine občino sredi leta
seznanile z nujnostjo primerne zaščite najdišča, saj je izpostavljenost tako dežju kot vročini že puščala posledice na odkritih
delih najdišča,« je še poudarila in dodala, da so zato na občini
v sodelovanju z odgovornimi konservatorji postavili začasno
nadstrešnico nad najbolj zgoščenim delom najdišča, ki obsega
območje nekdanje gotske cerkve. »Nadstrešnica bo preprečevala nastajanje škode na najdbah vse do zaključka izkopavanj in
do potrditve predloga trajne predstavitve najdišča,« je pojasnila
Elizabeta Rakovec in dodala, da je ta čas zaradi zahtevnosti naloge v razvoju več različnih možnosti trajne predstavitve najdb.
Že zdaj pa najdišče po njenih besedah pozornemu obiskovalcu
razkrije bogastvo zgodovinskih obdobij nekdanjega središča
Poljanske doline, na razvoj katerega je že v zgodnjih stoletjih
našega štetja močno vplivala po dolini potekajoča trgovska pot
Dunaj–Trst–Rim.

Arheološko najdišče v središču Poljan so zaščitili z začasno
nadstrešnico. FOTO: JURE FERLAN
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Še ta mesec
začetek gradnje
V središču Poljan so že porušili
del objekta starega kulturnega
doma, na mestu katerega bodo
v prihodnjih dneh začeli graditi
novega.
Mateja Rant
Po izselitvi vseh dotedanjih najemnikov
prostorov v starem kulturnem domu so
tega pred dnevi začeli rušiti, gradnja
novega objekta pa bo stekla še ta mesec,
je napovedal župan Milan Čadež in dodal:
»V teku so pripravljalna dela z urejanjem
gradbišča in utrjevanjem temeljnih tal,
čemur bo neposredno sledila gradnja
prve etaže objekta.« Za gradnjo novega
kulturnega doma v Poljanah je občina
pridobila 1,4 milijona evrov na razpisu ministrstva za kulturo, dobrega pol milijona
nepovratnih sredstev pa pričakujejo tudi
od Eko slada za gradnjo skoraj ničenergijskih objektov. »Pred dnevi smo oddali še
zadnje dopolnitve vloge,« je dejal župan.
Po objavi javnega naročila v začetku
avgusta so pred časom izbrali izvajalca
del. Najugodnejšo ponudbo je oddalo
podjetje VG5 iz Ljubljane, s katerim so v
septembru podpisali izvajalsko pogodbo.
Po županovih besedah so gradnjo razdelili v dve fazi, pri čemer bodo prednostno
izvedli gradnjo celotnega objekta in
znotraj tega kulturne dvorane. Omenjena
dela bodo vredna dobre štiri milijone
evrov. »Objekt je zasnovan po inovativ-

Rušenje starega kulturnega doma se je že začelo. FOTO: JURE FERLAN
nem konceptu dva v enem, saj je prva
etaža enovita, v višjih etažah pa se objekt
razvije v dve zgradbi z osrednjo ploščadjo in povezovalnim mostovžem. Tako se
je zasnova objekta prilagodila ureditvi
vaškega jedra, obenem pa bo zagotovljena prostorna osrednja večnamenska dvo-

Zaradi porušenja starega kulturnega doma so morali na občini
poiskati tudi nadomestno lokacijo za volišče. V času letošnjih
predsedniških in lokalnih volitev bodo tako volišče uredili v
Šubičevi hiši.
rana,« je razložil župan in dodal, da bodo
v novem sodobnem objektu poleg večje
in manjše dvorane uredili tudi prostore
za krajevno knjižnico, lokal z informacijskim centrom, spominsko sobo dr. Ivana
Tavčarja ter prostore Krajevne skupnosti
Poljane in Kulturnega društva Poljane s

V kratkem naj bi se začela gradnja novega objekta.
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spremljajočimi prostori.
»Poljane so že vse od ustanovitve občine
v prostorskem planu občine opredeljene
kot občinsko kulturno središče, zato
bodo z izvedbo projekta pridobile primeren objekt za nadaljnji razvoj pestrega
kulturnega utripa v Poljanski dolini,« je še

dejal župan. Projekt se po njegovih besedah tudi odlično dopolnjuje z razvijajočim se projektom arheološkega najdišča
Poljane, kjer so v preteklem mesecu
odkrili tudi najdbe iz 1. ali 2. stoletja, kar
potrjuje naseljenost lokacije že v rimski
dobi.
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Začeli zbirati vloge za sprejem
V Gorenji vasi so končali gradbena dela pri obnovi stare šole, zbirajo pa že tudi vloge za sprejem
v Hišo generacij, ki jo bodo uredili v prenovljenem objektu.
Mateja Rant
V Hiši generacij, za katero je Upravna
enota Škofja Loka konec septembra
izdala uporabno dovoljenje, ta čas
po besedah Bernarda Strela z Občine
Gorenja vas - Poljane odpravljajo še
zadnje manjše pomanjkljivosti. Center
slepih, slabovidnih in starejših (CSS)
Škofja Loka pa že zbira ponudbe za vso
notranjo opremo. Direktorica CSS Silva
Košnjek računa, da bi pohištvo lahko začeli nameščati konec novembra oziroma
v decembru, po novem letu pa bi začeli
sprejemati uporabnike.
Začeli so sprejemati tudi vloge za sprejem v Hišo generacij. »Vloge so dostopne na naši spletni strani https://www.
css-sl.si/, pa tudi na občini,« je pojasnila
Silva Košnjek in dodala, da bodo imeli
prednost pri sprejemu prebivalci občine
Gorenja vas - Poljane. Odprte pa imajo

Začeli so sprejemati vloge
za sprejem v Hišo generacij.
Dostopne so na spletni strani
Centra slepih, slabovidnih in
starejših in tudi na občini.
tudi razpise za zdravstveno-negovalni
kader in za zaposlitve v kuhinji. Predvidoma bo v Hiši generacij, kjer bodo
vzpostavili enoto dnevnega varstva
in omogočili začasno namestitev za
starejše, zaposlitev našlo deset oseb. V

Upravna enota Škofja Loka je konec septembra izdala uporabno dovoljenje za Hišo
generacij. FOTO: MATEJA RANT
enoti dnevnega varstva, ki je namenjena
starejšim osebam, ki živijo doma, nimajo
pa potrebnega celodnevnega varstva oziroma oskrbe svojcev, bodo lahko sprejeli
od šest do osem uporabnikov dnevno.
Obenem bo uporabnikom na voljo še
16 mest v enoti začasnih namestitev, ki
je namenjena posameznikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja,
poškodbe, rehabilitacije po odpustu
iz bolnišnice ali začasne odsotnosti
svojcev potrebujejo celodnevno oskrbo,

pri čemer začasni sprejem traja po dogovoru oziroma največ devetdeset dni.
»Enota za dnevno varstvo bo v pritličju,
kjer je tudi velik večnamenski prostor, ki
se odpira na deloma pokrito teraso. V
zgornjih dveh nadstropjih pa je še osem
dvoposteljnih sob, do katerih bodo uporabniki lahko dostopali tudi z dvigalom,«
je pojasnil Strel in dodal, da so v pritličju
uredili še manjšo razdelilno kuhinjo, sicer pa bodo prehrano zagotavljali iz CSS
Škofja Loka.

Bankomat na novi
lokaciji
Mateja Rant

Bankomat v Poljanah so prestavili na naslov Poljane nad Škofjo
Loko 28. FOTO: JURE FERLAN

Bankomat Delavske hranilnice Ljubljana v Poljanah so zaradi
rušitve tamkajšnjega kulturnega doma, kjer je bil dotlej, preselili
na novo lokacijo.
»Občina je iskala lokacijo, ki bi krajanom omogočila čim lažji
pristop do bankomata za dvigovanje gotovine,« so pojasnili na
občini. Bankomat je tako po novem nameščen na objektu nekdanje pekarne, na naslovu Poljane nad Škofjo Loko 28. »Občina
je za potrebe postavitve bankomata obnovila pritlične prostore,
kamor se je začasno preselila tudi Krajevna knjižnica Poljane,«
so še dodali na občini.
Podblegaške novice št.8 | oktober 2022
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Štiridesetodstotna realizacija proračuna
Na zadnji seji so se svetniki med drugim seznanili s polletno uresničitvijo proračuna.
Damjana Peternelj
Prihodki občine v prvem polletju, vključno z lastnimi prihodki krajevnih skupnosti, so bili realizirani v višini 5.992.183,97
evra, kar predstavlja 41,76 odstotka
glede na veljavni proračun.
Davčni prihodki so bili realizirani v višini
3.661.638 evrov oziroma dobrih 49
odstotkov, nedavčnih prihodkov je bilo
za 759.711 evrov oz. 43,64 odstotka,
kapitalskih prihodkov pa 5881 evrov
oziroma le slaba dva odstotka glede na
veljavni proračun. Na občini so pojasnili,
da večjo realizacijo pričakujejo v drugi
polovici leta. Prihodek od prejetih donacij je bil realiziran v višini 1306 evrov

oz. 53 odstotkov, transferni prihodki v
višini 1.563.646 evrov oz. 32,45 odstotka. Večje transferne prihodke so v
prvem polletnem obdobju predstavljala
sredstva, prejeta za Vrtec Agata, in sicer
460.813 evrov od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 280.546,81
evra od Eko sklada; za vodovod Todraž
so prejeli sredstva v višini 308.308,95
evra, in sicer od Ministrstva za okolje in
prostor ter iz državnega proračuna iz EU
za kohezijsko politiko. Ministrstvo za
finance je za razvitost občin nakazalo
435.768 evrov.
Odhodki so bili skupno realizirani v višini
5.532.622 evrov oz. 37,70 odstotka glede
na veljavni proračun. Tekočih odhodkov

Martinovanje na Visokem
Kot marsikje drugje bomo tudi na Dvorcu Visoko zaznamovali praznik sv. Martina. Na dan, ko se mošt spremeni
v vino, 11. novembra, bo tako v prostorih Dvorca ob 18. uri
potekal blagoslov vina s poljanskim župnikom, predstavila
se bo tudi ena izmed vinskih kleti, pika na i pa bo štirihodni
meni z martinovo kulinariko.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi
JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in
biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih
jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba,
izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in
prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih
lovna površina leži v občini.
Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta
objavljena na spletni strani www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave.
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 7. novembra 2022.
Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom, Gorenja vas, ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 7.
novembra 2022 oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo na pošto
kot priporočeno pošiljko.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini
Gorenja vas - Poljane, pri Luciji Klemenčič, telefon 04/51-83-114 ali
e-naslov lucija.klemencic@obcina-gvp.si.
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2022

je bilo realiziranih za 1.493.775 evrov
oziroma 45,72 odstotka, pri čemer slabo
tretjino (dobrih 450.000 evrov) predstavlja zimska služba. Realiziranih tekočih
transferov je bilo za 1.480.741 evrov oz.
44,81 odstotka (od tega je bilo največ
sredstev namenjenih dnevnemu varstvu
in vzgoji v občini, in sicer skoraj 700.000
evrov), investicijskih odhodkov je bilo
za 2.528.325 evrov oz. 31,87 odstotka,
investicijskih transferov pa slabih 30.000
evrov oz. 17,54 odstotka glede na veljavni proračun.
Kot so na seji še izvedeli svetniki, je bilo
za odplačilo občinskega dolga skupaj
z obrestmi namenjenih dobrih 160.000
evrov.

Milan Čadež kandidat za
državnega svetnika
Damjana Peternelj
Letos bodo 23. novembra potekale splošne volitve članov
državnega sveta – predstavnikov lokalnih skupnosti, volitve
predstavnikov drugih interesnih skupin pa bodo 24. novembra.
Člani državnega sveta se volijo za dobo pet let.
Volitve članov državnega sveta so posredne, opravijo se s
tajnim glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles, ki jih
sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti
in interesnih organizacij (elektorji). Na zadnji seji občinskega
sveta so tako občinski svetniki s tajnim glasovanjem izvolili
dva elektorja, Žana Mahniča in Antona Debeljaka, za kandidata
za člana državnega sveta pa določili sedanjega župana Milana
Čadeža.

Letos štirje občinski nagrajenci
Občinski svetniki so na zadnji seji v oktobru na predlog
komisije za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane potrdili
letošnje občinske nagrajence. Bronasto priznanje bo prejel
Gašper Debeljak, in sicer za pomemben prispevek k razvoju
športa v Poljanah. Srebrno priznanje bo prejela Folklorna skupina Turističnega društva Sovodenj za 40-letno
ohranjanje plesne kulturne dediščine. Podeljeni bosta tudi
dve plaketi. Prvo bo prejela Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter
povezanost s krajem v preteklih 50 letih, drugo pa Športno društvo Partizan Gorenja vas ob 100-letnici delovanja
društva na športnem in družbenem področju.
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Vkopali že skoraj vse cevovode
Za vodovoda Vršajn–Brda in Lučine je vkopana večina vodovodnih cevi, izvajalce del v prihodnje čakajo
sanacija obstoječih vodohranov in prevezave vodovodov.
Damjana Peternelj
Na vodovodu Vršajn–Brda je vkopana
večina vodovodnih cevi, zato bodo v
prihodnje začeli sanacijo obstoječih vodohranov, in sicer na Petelinovem griču, v
Suši, na Gorenjem Brdu in Hlavčih Njivah.
Sledila bo izgradnja dela oskrbovalnega
vodovoda za naselje Gorenje Brdo, na
koncu pa jih čaka le še izvedba prevezav
na nove oskrbovalne cevovode in opuščanje starega cevovoda. Za uporabo je
že pripravljen nov transportni vodovod iz
zajetja Zarobar.
Na vodovodu Lučine so cevi vkopali v
celoti, trenutno potekajo sanacija vodohrana Dolge Njive in prevezave novega
primarnega oskrbovalnega cevovoda,
kar je pogoj za priklapljanje priključkov
oziroma za prevezave na novi cevovod.
V sistem so vključili novo zajetje Zadobje-2, kar pomeni nov vodni vir, s katerim
že oskrbujejo kraj, saj so ugotovili, da so
obstoječa zajetja na Golem vrhu nezanesljiva zaradi izdatnosti in kaljenja vode.
Zaključujejo tudi dela na objektu transportnega vodovoda iz Todraža, kjer je
prečrpališče Brebovnica že pripravljeno
za poskusni zagon.
Ob gradnji še reševanje sprotnih težav
Zaradi gradnje se na terenu srečujejo z
nekaterimi težavami, in sicer pri vzpostavljanju zemljišč v prvotno stanje, del

Senzorično ocenjevanje
izdelkov s kmetij
Na kmetijah lahko znova preverijo,
kako bi certificirani ocenjevalci
Biotehniške fakultete Ljubljana in
Biotehniškega centra Naklo ocenili
njihove pekovske, mlečne in mesne
izdelke in alkoholne pijače ter druge
sadne in zelenjavne izdelke. Svoje
izdelke lahko pošljejo na senzorično
ocenjevanje, pri katerem preverjajo
okus, vonj, videz, zapečenost, teksturo, homogenost, bistrost ... izdelkov.
Za sodelovanje se obrnite na Kristino
Miklavčič z Razvojne agencije Sora:
kristina.miklavcic@ra-sora.si in
04/50 60 225.

Vkop vodovoda v strmem delu nad Dolino miru v smeri proti Dolgim Njivam FOTO:
ARHIV OBČINE

prekopov poteka po regionalnih in lokalnih cestah, po katerih poteka promet,
zato vzpostavljajo zapore. Marsikdaj
je potrebna vzporedna vgradnja druge
oziroma nove komunalne infrastrukture,
obnova obstoječe infrastrukture, širitev
cest, sanacija usadov, utrjevanje brežin,
vgradnja odbojnih ograj, obnova sekundarnih vodovodov ...
V prihodnje bo po besedah Bernarda
Strela z občinske uprave velik zalogaj
predstavljala tudi izvedba prevezav obstoječih sekundarnih vodovodov in hišnih
priključkov na novozgrajeni vodovod.
»Žal so to vodovodi, ki so bili preneseni
na občino in nimajo urejenega katastra,
zato bo kje treba malce potrpeti, da zadeve uspešno uredimo do konca. V času
prevezav bo veljal tudi ukrep prekuhavanja vode, lahko bo tekla umazana voda …
Krajane bomo tekoče obveščali o potrebnih ukrepih in poteku del po Radiu Sora,
naše spletne strani in pisnih obvestil, ki
jih prinašajo pismonoše v hišne nabiralnike. Za vse skupaj se že zdaj iskreno
opravičujem in prosim za potrpežljivost,«
poziva Strel.
Zaključek del do prihodnjega poletja
Medtem ko z deli na vodovodu Vršajn–
Brda sledijo časovnici in bodo z njimi
zaključili do sredine poletja prihodnje
leto, z deli v Lučinah nekoliko zamujajo.

»Razlogi za zamudo so v zahtevnem
prekopu strmega dela terena med Dolino
miru in Dolgimi Njivami ter zahtevnih
postopkih priklopa objekta na elektrodistribucijsko omrežje, kjer je bilo treba na
novo pridobiti soglasja in speljati celotni
postopek priklopa objektov na omrežje,«
pojasnjuje Strel, ki je glede na zahtevnost gradnje s potekom del zadovoljen.
Pogodbeni rok je bil podaljšan do konca
januarja prihodnje leto in na občini upajo,
da jim bodo vremenske razmere naklonjene. Z deli hitijo tudi zato, ker želijo do
zime asfaltirati zaradi izgradnje vodovodov prekopane ceste, pogoj so zaključena dela na vodovodnih prevezavah.
Strel poudarja, da je izgradnja vodovodov
z izrabo kakovostnih virov z zdravo pitno
vodo izjemnega pomena, kar se je še posebej izkazalo ob letošnji suši. »Mislim,
da se premalo zavedamo, kako veliko
delo opravljamo na tem področju, kako
je naša občina uspešna pri reševanju te
problematike in pridobivanju nepovratnih
sredstev.« Zato bodo tudi v prihodnje
načrtovali nadaljnje ukrepe za izboljšanje
oskrbe z vodo in pripravljali projekte ter
iskali možnosti za nepovratna sredstva.
»Odločeni smo nadaljevati svoje delo.
Hvala tudi vsem, ki nas podpirate, pomagate s svojimi zemljišči za potrebe odkupa, transportnih poti in vkopa komunalne
infrastrukture,« dodaja Strel.
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Še možnost vpisa novih pacientov
V ambulanti Koprivec v Gorenji vasi, v kateri delo opravlja mladi zdravnik Jaka Šinkovec, še sprejemajo nove
paciente.
Damjana Peternelj
V družinski ambulanti zdravnika Jaka
Šinkovca je trenutno opredeljenih 826
pacientov. »Ambulanta ima dodeljenega
0,6 programa, če bi preračunali na celo
ambulanto, bi to pomenilo nekje 1400
pacientov,« pojasnjuje mladi zdravnik.
»Večinoma so pacienti mlajši oziroma
srednjih let. Veliko je domačinov, kar
nekaj pa tudi delavcev v podjetjih bližnje
in širše okolice, ki pa tudi prebivajo v
okolici,« pojasnjuje strukturo pri njem
opredeljenih pacientov Šinkovec, ki jo
dopolnjujejo tisti, ki prihajajo od dlje: tudi

iz Kranja, Žirov in Ljubljane, predvsem
Šiške.
»Z veseljem sprejmemo vse paciente, ki
bi želeli imeti zdravnika v Gorenji vasi.
Še posebno smo veseli domačinov, ki so
bili doslej vodeni v Škofji Loki,« poudarja
Šinkovec in dodaja, da je prednost vpisa
pri njih tudi praktične narave: zdravstveni dom je lahko dostopen in ima dovolj
parkirnih površin, obenem v Gorenji vasi
že nekaj časa potekajo tudi odvzemi
krvi, pacientom se tako ni treba voziti v
laboratorij v Škofjo Loko, »v starosti pa
je treba pomisliti tudi, da bo kdaj mogoče potrebno zdravljenje na domu, kar

lažje izvede lokalna ekipa«, je prepričan.
»Rentgensko diagnostiko v določeni meri
nadomesti ultrazvok, ki ga v ambulanti
zelo radi uporabljamo. Možni so tudi
manjši kirurški posegi, odstranitve kožnih
sprememb, infiltracije bolečih sklepov in
drugih mest,« opiše vrsto manjših posegov, ki jih lahko opravijo v ambulanti, v
kateri je po trenutnem programu prostora
še za okoli tristo pacientov.
Kot pojasnjujejo, delo lepo teče, saj je ekipa mlada in ima za zdaj še veliko motivacije za delo. Delovni čas ambulante je ob
ponedeljkih popoldne, ob torkih in sredah
dopoldne, ob petkih pa delajo izmenično.

Ponudili zanimive in raznolike vsebine
V prvem tednu oktobra se je na Škofjeloškem že tradicionalno, dvajseto leto zapored, odvijal Teden podeželja
na Loškem.
Kristina Miklavčič, RAS
Veseli nas, da smo čez vsa ta leta izvedli
več kot 130 zanimivih dogodkov ter
uresničili kar nekaj razvojnih ciljev, ne
nazadnje ohranili sodelovanje z akterji
na podeželju, s katerimi smo tudi letos
pripravili zanimive in raznolike vsebine.
Namen Tedna podeželja je povezovanje
društev in institucij na našem območju,
sodelovanje z ministrstvom za kmetijstvo, predstavitev ponudnikov in društev
na podeželju, izvedba aktualnih izobraževanj, predstavitev rezultatov izvedenih
razvojnih aktivnosti in načrtovanje novih.
V sodelovanju s partnerji – LAS loškega
pogorja, KGZS – Zavod Kranj, enota za
kmetijsko svetovanje Škofja Loka, Zavod
Poljanska dolina, Javni zavod Ratitovec,
Društvo za Razvoj podeželja Resje, Čebelarsko društvo Škofja Loka, Turistično
društvo Žiri in Turistično društvo Gorenja
vas – in ob podpori vseh štirih občin na
Škofjeloškem smo pripravili vsebinsko
obogatene tržnice v Škofji Loki, Gorenji
vasi in Žireh, izobraževanje o uporabi družabnih omrežij za promocijo in trženje,
delavnico LAS loškega pogorja z društvi
in nevladnimi organizacijami o možnostih sofinanciranja aktivnosti in investicij
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2022

Tržnica v Gorenji vasi FOTO: KRISTINA MIKLAVČIČ
na podeželju in novih projektnih idejah
za pripravo prihodnje razvojne strategije.
Organizirali smo še praktično delavnico
prve pomoči ob manjših nesrečah na
kmetijah, delavnico izdelave ognjičevega
mazila in Dan odprtih vrat Doma čebelarjev v Brodeh.
Na območju gorenjevaške občine so ob
sobotah, 1. in 8. oktobra, v izvedbi Zavoda
Poljanska dolina potekala organizirana
vodenja po Dvorcu Visoko, Šubičevi hiši
in po utrdbi Rupnikove linije na Golem

vrhu, ki se jih je udeležilo skupno 17
obiskovalcev, zanimivo pa je bilo tudi na
tržnici, ki je potekala zadnji dan Tedna
podeželja, v soboto, 8. oktobra, dopoldne
pred TIC-em v Gorenji vasi. Predstavilo se
je pet ponudnikov z mlečnimi, pekovskimi
in suhomesnatimi izdelki, z domačimi
alkoholnimi pijačami, z izdelki iz aronije,
naravno kozmetiko in čipko oz. aplikacijami s čipko. Turistično društvo Gorenja vas
pa je dogajanje popestrilo še s pripravo in
pokušino praženega krompirja.
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Evropski teden mobilnosti
V septembru je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorenja vas - Poljane v okviru
Evropskega tedna mobilnosti pripravil tradicionalni pregled koles.
Jure Ferlan
Kot že nekaj let zapored je tudi letos
pred stavbo gorenjevaškega Sokolskega doma preventivne preglede izvajal
serviser Dušan Oblak iz Žirov. Kolesa je
temeljito pregledal in lastnikom dal koristne nasvete za vzdrževanje in posledično varnejšo vožnjo.
Za razliko od preteklih let je tokrat svoja
kolesa pregledat pripeljalo manj krajanov,
tako da ni bilo čakalnih vrst. Letošnje geslo ETM je Trajnostno povezani. Pobuda
Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na
fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k
uporabi trajnostne mobilnosti: hoje, kolesa ali javnega prevoza. Letos opozarja na
pomen dobro povezanih skupnosti, saj je
ta pogoj za uspešnost katerekoli občine
in za visoko raven kakovosti bivanja v
njej. O tej vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena
mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ
osebnemu motornemu prometu.

Dušan Oblak je pregledoval kolesa. FOTO: JURE FERLAN

Klemen Karlin primernejši kandidat
Občinski svetniki so kot predstavniki ustanovitelja na oktobrski seji podali mnenje o primernejšem kandidatu
za ravnatelja Glasbene šole (GŠ) Škofja Loka, za katerega je bil razpis objavljen avgusta.
Damjana Peternelj
Svet zavoda je potrdil, da sta se na
razpis prijavila dva kandidata: dosedanji ravnatelj Klemen Karlin, akademski
glasbeni orglavec in magister artium, ter
Irena Kržišnik, akademska glasbenica

Pred Karlinovim nastopom
mandata je glasbeno šolo
obiskovalo 17 učencev iz
Gorenje vasi, takih je sedaj 67.
saksofonistka in profesorica saksofona,
zaposlena v GŠ Škofja Loka.
Po predstavitvi obeh komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so
svetniki podprli kandidaturo dosedanjega
ravnatelja Klemena Karlina. Kot je ugotovil

župan Milan Čadež, je glasbena šola v
času njegovega ravnateljevanja v naši
občini »storila velik korak naprej«. Instrumente poučujejo tako na obeh osnovnih
šolah kot v prostorih Sokolskega doma.
Svetnica Mirjana Možina je pohvalila
njihovo odzivnost in pripravljenost sodelovati, saj so učitelji in učenci glasbene
šole že večkrat z veseljem priskočili na
pomoč pri pripravi kulturnega programa

na prireditvi ob dnevu državnosti v Gorenji
vasi v organizaciji krajevne skupnosti. Žan
Mahnič je poudaril, da se je v tem času
vpis učencev iz naše občine zelo povečal,
kar je s podatki podkrepila Polona Mlinar
Biček: pred Karlinovim nastopom mandata je glasbeno šolo obiskovalo 17 učencev
iz Gorenje vasi, takih je sedaj 67, skupno
v občini pa se na glasbenem področju
izobražuje 101 učenec.

Obvestilo
Sporočamo, da so letošnje nagrade za pohodnike (torbice za okrog pasu), ki
so prehodili celoten občinski pohodni krog, na voljo v Gostilni Jager na Dolenji
Dobravi v Gorenji vasi. Opravičujemo se za pozno dostavo nagrad in upamo, da
boste še naprej tako množično in zavzeto obiskovali naše prijetne in razgledne
pohodne poti. Srečno!
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Lovski praznik
Zaznamovali smo še en pomemben praznik na
Visokem, praznovanje sv. Huberta, zavetnika lovcev.
Martina Ambrožič Tušar
Lovski praznik je potekal celoten konec tedna. V petek smo
najprej s kuharskim mojstrom gostilne Pr' Matičku iz Kranja
pripravili lovsko večerjo po knjigi Ta dobra stara kuha.
Na večerji so ob sprejemu gostov rezali pršut divjega prašiča
in stregli pašteto iz jelenjih jeter s črnim domačim kruhom. V
nadaljevanju večerje smo okušali dimljeno gamsovo klobaso s
hrenom in medom, sledil je lovski lonec z medvedom, gobami
in žlikrofi iz črne kuhinje, za glavno jed pa smo postregli jelenov
hrbet s peteršiljevim štrukljem, pirejem pečenega korenja in
hruško pituralko z rakitovcem, za konec večerje je sledilo še

Novi obratovalni časi
Dvorec Visoko:
ponedeljek–sreda: 12.–18. ure
četrtek: 12.–20. ure
petek: 12.–18. ure
sobota, nedelja in prazniki: 10.–18. ure
Šubičeva hiša:
petek: 10.–15. ure
Info točka:
ponedeljek–četrtek: 8.–14. ure
petek, sobota, nedelja, prazniki: zaprto

Lovska gostija na Visokem FOTO: JERA MIKLAVČIČ
sladko poljansko jabolko. Večer smo zaključili s tradicionalno lovsko igro, lovskim ropotom. Gostili smo župana Občine
Gorenja vas Poljane Milana Čadeža, starešino Lovske družine
Poljane Marjana Grajzarja, direktorja Lovske zveze Slovenije
Boža Zakrajška in Franca Miklavčiča s kmetije Martinuc, ki je
reprezentativno predstavil našo hišno dobrodošlico »ta zelenga«, ki je bil že nekdaj sestavni del lovskega praznika.
Sobota pa je bila namenjena Lovski gostiji. Vse tri lovske družine iz občine so v dopoldanskem času opravile skupen lov po
visoških gozdovih. Ob 12. uri je po tradiciji sledil pozdrav lovini,
zatrobili so rogisti iz Selc, navzoče so pozdravili Peter Belhar,
predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske, Mojca Šifrer Bulovec
iz Loškega muzeja, ki je predstavila visoško domačijo in visoško kuhinjo, torej kulinariko, ki je bila značilna za ta praznik, ter
starešina lovske družine Marjan Grajzar. Dogodek smo zaokrožili
z lovskim loncem, torej jedjo na žlico z divjačinskim in svinjskim
mesom, gobami, krompirjem in zelenjavo, značilno za ta praznik.
Z izvedbo in odzivom obiskovalcev smo bili zelo zadovoljni in
ob skupni odločitvi bo postal Lovski praznik na Visokem tradicionalen, kar pomeni ohranjanje kulinarike in tradicije Dvorca.

Promocija Poljanske doline
Lepote naše doline so na Dnevih alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu, v okviru katerih je med 23. in 25.
septembrom potekala Alpsko-jadranska pot okusov, lahko spoznali potencialni obiskovalci iz Avstrije.
Jera Miklavčič
Ideja Dnevov alpsko-jadranske kuhinje je združevanje in
predstavitev vrhunske gastronomije ter najboljših proizvajalcev
in kulinaričnih proizvodov iz Slovenije, Furlanije, Istre in avstrijske Koroške.
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina je na svoji stojnici
predstavljal celotno ponudbo Poljanske doline – tako lokalne ponudnike z vseh področij kot tudi kulturne znamenitosti in športne
aktivnosti. Obiskovalci so lahko tudi pokusili domače dobrote ter
dobili ideje za izlete, informacije o možnih nastanitvah, kulinaričnih doživetjih, tematskih poteh ipd. Za popestritev so se v
soboto predstavile še klekljarice Klekljarskega društva Deteljica
in folklorna skupina Turističnega društva Sovodenj.
Zanimivosti in zgodbe Poljanske doline pa smo imeli priložnost
predstaviti tudi v oddaji Napotki na prvem programu Radia
Slovenija. V deveti sezoni oddaj, v kateri so rdeča nit doline, je
bila prva prav o Poljanski dolini.
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Preverili svojo
usposobljenost
S krajšo slovesnostjo in postrojem
vseh udeležencev na Hotavljah se
je sredi septembra končala sedma
mednarodna vojaška vaja Zvezda
Triglava.
Jure Ferlan
Vaja se je zaključila s prireditvijo na Hotavljah. FOTO: JURE FERLAN
Kot je povedal podpolkovnik Tomaž
Žbogar, poveljnik 132. gorskega polka
in vodja vaje Zvezda Triglava 2022, je v
zadnjih letih to najbolj prepoznavna vojaška vaja na Gorenjskem. Letos jo je 132.
gorski polk organiziral in izvedel sedmo
leto zapored, drugič na območju občine
Gorenja vas - Poljane.
Kot redni gostje so se enotam 132. gorskega polka in drugim enotam slovenske
vojske na usposabljanju iz vojaškega
gorništva in bojevanja na zahtevnem
ter težko prehodnem terenu že tradicionalno pridružile enote oboroženih sil
Velike Britanije in ZDA. Poleg njih so
letos sodelovale tudi enote oboroženih
sil Poljske in Madžarske. Prvi in drugi
del vaje so izvedli na vojaških vadiščih v
okolici vojašnice na Bohinjski Beli. Prvi
del je bil namenjen izvedbi individualnih
veščin pripadnikov: pravilna uporaba

vrvne ograje, spuščanje ob vrvi, postopki
posameznika, skupin in oddelkov na bojišču, pravilna priprava opreme, bivakiranje
in preživetje v zahtevnem gorskem svetu.
V drugem delu vaje so enote, oddelki in
vodi poenotili postopke ter izvedli urjenja
znanj v situacijskih scenarijih. V tretjem
delu vaje, ki so ga tako kot lani izvedli na
območju občine Gorenja vas - Poljane,
so pripravili usposabljanje iz zahtevnega bojevanja v gorskem svetu, ki poleg
zahtevnosti terena pomeni tudi podrobno
načrtovanje in izvedbo logistike ter radijskih povezav in seveda reakcije enote v
stiku z nasprotnikom. Žbogar je še dodal:
»Tudi letos so bili pripadnice in pripadniki
132. gorskega polka izjemno ponosni
in veseli, ker so nas prebivalci občine
Gorenja vas -Poljane ponovno sprejeli z
odprtimi srci, nasmehom na obrazu in

iskrenim domoljubjem. Na vsakem koraku so čutili njihovo povezanost s prelepo
pokrajino in podporo Slovenski vojski.«
Nad doživetim in lepo naravo so bili po
njegovi izjavi navdušeni tudi pripadniki
tujih oboroženih sil, ki bi se veseljem
vrnili na vajo tudi naslednje leto. V imenu
svojega polka se Žbogar zahvaljuje vsem
za pomoč in prijazen sprejem ter podporo pri izvedbi vaje.
Vaja Zvezda Triglava je del jesenskega
niza vaj Slovenske vojske Preskok 22, v
gorenjevaški občini je potekala na območju Gorenje vasi, Blegoša in Ermanovca.
Končala se je v torek, 20. septembra, s
krajšo slovesnostjo in postrojem vseh
udeležencev na Hotavljah. Zbrane je
nagovoril tudi župan Občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež, v postroju pa so bili
prisotni člani PGD Hotavlje in Trebija.

Minimalne pripombe na delo občinske uprave
Nadzorni odbor občine je v prvi polovici leta podrobno pregledal posamezne postavke občinskega proračuna
za preteklo leto, in sicer prizidek Vrtca Agata Poljane, materialne stroške na obeh osnovnih šolah ter
sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva.
Damjana Peternelj
Pri Vrtcu Agata so pregledali dokumentacijo v zvezi z javnim
razpisom, stroške projekta in financiranje ter primopredajo in
zaključek del. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, sta pa nadzornici izrekli pohvalo občinski upravi za pridobljena nepovratna sredstva v višini 51,8 odstotka vrednosti projekta.
Pri pregledu materialnih stroškov za obe šoli sta nadzornici preverjali razloge za različen način knjiženja in prikaza
stroškov na šolah, zato sta priporočili, naj se v prihodnje pri
knjiženju posameznih vrst stroškov za obe šoli uporablja enak
način razporejanja stroškov po kontih oziroma knjiženje na
iste konte.
Pri pregledu sofinanciranja investicij v kmetijska gospodarstva
sta ugotovili, da je bilo v letu 2021 za to področje namenjenih
78.827 evrov, od tega skoraj 67.000 evrov za nakup kmetijske
mehanizacije oziroma urejanje kmetijskih zemljišč, druge

naložbe in opremo kmetijskih gospodarstev, preostanek pa za
nakup gozdarske mehanizacije. Za enega od sklopov razpisa
sta nadzornici ugotovili, da ne upošteva davčnega statusa
upravičenca in se upravičenci postavljajo v neenak položaj,
zato sta priporočili, da to na občini v prihodnje poenotijo.
Nadzorniki so preverili tudi odgovore občinske uprave glede
upoštevanja priporočil nadzornega odbora v obdobju 2019–
2021, ki jih je bilo kar 36. Podrobneje jih je zanimal pregled
glede hrambe inštrumentov zavarovanja v računovodstvu
občine. Vsi inštrumenti zavarovanja za dobro izvedbo del in
odpravo napak v garancijskem roku so shranjeni na enem
mestu v računovodstvu, kjer kljub večkratnim urgencam nimajo
garancij, ki so jih skladno s pogodbo dolžni dati izvajalci npr.
zimske službe. Priporočili so, naj v računovodstvu določijo
način dodatnega obveščanja odgovornega vodje del o izteku
veljavnosti posamezne garancije vsaj tri mesece pred iztekom
njene veljavnosti.
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Veliko priložnosti za športni turizem
Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga zaznamujemo 27. septembra, je Zavod Poljanska dolina v Sokolskem
domu v Gorenji vasi pripravil že drugi posvet z naslovom Zeleni dan Poljanske doline.
Mateja Rant
V okviru letošnjega posveta so se osredotočili na turizem v naravi, je pojasnila
zelena koordinatorka občine Gorenja
vas - Poljane Kristina Bogataj. Ob tem
je župan Milan Čadež ugotavljal, da je
dežela pod Blegošem znana po čudovitem okolju in torej ponuja idealne pogoje
za turizem v naravi. Na to, da so zelena
dolina brez velikih industrijskih con, je
spomnila tudi vršilka dolžnosti direktorice Zavoda Poljanska dolina Elizabeta
Rakovec: »Prav je, da da dolina taka
ostane, zato je pomemben tudi ponovni
razmislek o turizmu.«
Temu je bil namenjen uvodni del posveta,
pri čemer je Kristina Bogataj iz Zavoda
Poljanska dolina poudarila zlasti pomen
lokalne ponudbe in avtentičnosti ter
trajnostni razvoj, pozornost je po njenem
treba nameniti mladim in opozarjati
turiste na pitno vodo, ki nam priteče iz
pip. V nadaljevanju so pripravili tudi okroglo mizo z naslovom Športni turizem:
outdoor priložnosti in izzivi, s katero so
želeli začrtati smernice takšnega razvoja
turizma, ki bo tako sedanjim generacijam
kot našim zanamcem omogočil sožitje
z obiskovalci in prispeval k ohranjanju
kulturne in naravne dediščine ter tradici-

V okviru Zelenega dneva Poljanske doline so pripravili tudi okroglo mizo
o priložnostih turizma na prostem. FOTO: KRISTINA BOGATAJ
je. Sodelujoči na okrogli mizi so razpravljali o priložnostih in izzivih nadgradnje
aktivnosti na področju pohodništva,
kolesarjenja, športnih prireditev in drugega ter se strinjali, da imajo v Poljanski
dolini že veliko športne ponudbe, vendar
jo je treba združiti in začeti promocijo
z vrhunskimi športniki kot ambasadorji
turizma Poljanske doline. Poudarili so
še potrebo po digitalizaciji pohodnih in

kolesarskih poti ter njihovo predstavitev
v sliki in videu, ki bo privlačen tudi za
potencialne tuje obiskovalce Poljanske
doline. Predvsem pa so se strinjali, da je
treba razdrobljeno ponudbo v Poljanski
dolini povezati in jo predstavljati na enoten način. Župan Milan Čadež je obljubil,
da bodo vse dobre ideje implementirali v
njihovo delo na področju turizma, ob tem
pa bodo prisluhnili tudi domačinom.

Uredili novo pešpot
Mateja Rant

Ob Poljanski Sori so uredili novo pešpot do cerkve.
FOTO: MILAN ČADEŽ
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Ob zadnjem obilnem deževju je Poljanska Sora na določenih
mestih znova prestopila bregove, a do večjih poplav tokrat ni
prišlo.
Visoke vode so bile po besedah župana Milana Čadeža
primerljive z decembrom 2017, ko je bilo v cerkvi sv. Martina
v Poljanah 20 centimetrov vode, zdaj pa je bil vodostaj na
tem območju več kot pol metra nižji. Ukrepi, ki so jih izvedli za večjo poplavno varnost Poljan, so se torej izkazali za
učinkovite. Škoda je nastala le na pešpoti do cerkve, kjer je
voda odnesla večji del brežine, je pojasnil župan in dodal, da
bodo po ogledih in analizah pozvali projektanta, nadzornike in
izvajalca na odgovornost glede kakovosti opravljenega dela.
Brežino so ta čas zaščitili z žičnato ograjo in ob njej speljali
novo pešpot do cerkve. »Sledila bo utrditev brežine na način,
da bo v prihodnje vzdržala tako silovite udare poplavne vode,«
je še dodal župan.
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Novi župnijski upravitelj v Poljanah
S 1. avgustom letos je vodenje Župnije Poljane nad Škofjo Loko prevzel msgr. dr. Jože Plut, ki je v slovenski
javnosti poznan kot dolgoletni vodja vojaškega vikariata na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije.
Bralcem Podblegaških novic se na kratko predstavlja v naslednjem pogovoru.
Jure Ferlan
Kje ste preživeli otroštvo in kakšna je bila vaša izobraževalna
pot?
Otroštvo sem preživel na domačiji pri Šorcu v Valični vasi nad
dolino reke Krke, ki sodi v župnijo Zagradec. V družini nas je
bilo pet otrok, saj imam še dva brata in dve sestri. Po končani
osnovni šoli sem se vpisal v srednjo versko šolo v Vipavi in
malo semenišče. Takrat ta šola ni bila uradno priznana, zato
smo morali na koncu šolskega leta delati izpite na državno
priznani šoli. Zanimivo pa je, da je bila vipavska šola v tujini
priznana. Nato sem se vpisal na Teološko fakulteto, ki takrat ni
bila del Univerze v Ljubljani, saj je bila po drugi svetovni vojni
izključena. Nazaj je bila sprejeta leta 1992, že po moji diplomi.
Tako sem, če karikiram, iz osnovne šole prešel direktno na
doktorat. Tega sem na temo duhovne oskrbe v vojski delno
pripravljal tudi v angleškem Oxfordu. Naredil sem tudi specializacijo iz pastoralne teologije.
Kje vse ste do sedaj službovali kot duhovnik? Kakšne so vaše
aktualne zadolžitve?
V duhovnika ljubljanske nadškofije sem bil posvečen leta
1989 v stolnici sv. Nikolaja v Ljubljani. Novo mašo sem
praznoval v domači župniji 2. julija istega leta. Tega leta smo
bili novomašniki še zadnja močna generacija, saj nas je bilo
posvečenih 36. Od takrat to število ni bilo preseženo. Moje
prvo delovno mesto je bilo kaplanska služba v Stari Loki,
potem sem bil kaplan v ljubljanski stolnici, župnik v Mokronogu, profesor verouka in duhovni vodja v Zavodu sv. Stanislava,
od leta 2000 sem bil zaposlen v Slovenski vojski, kjer sem
skupaj z delovno skupino vzpostavil Vojaški vikariat. Naj ob
tem omenim, da sem tudi veteran vojne za Slovenijo, imam
pa tudi naziv vojaškega uslužbenca XV. razreda, enakovreden
brigadirju (brigadnemu generalu). Leta 2016 sem vodenje

Poljansko dolino poznam že iz časov, ko sem bil
kaplan v Stari Loki, prehodil pa sem jo tudi med
vizitacijami tukajšnjih župnij, ki jih opravljam
kot arhidiakon. Videl sem že kar nekaj sveta, zato
se mi še bolj utrjuje spoznanje, da je Slovenija raj
pod Triglavom.
vikariata predal nasledniku, saj sem sledil načelu, da pameten
gospodar izroči posestvo nasledniku, ko je pravi čas. Istega leta sem prevzel vodenje stolne župnije v Ljubljani in bil
imenovan za arhidiakona 2. arhidiakonata ljubljanske nadškofije, ki pokriva večji del Gorenjske. V njem so dekanije Kranj,
Radovljica, Šenčur, Škofja Loka in Tržič (sedaj pridružena že
Dekaniji Kranj), ki skupaj obsegajo 72 župnij. Od leta 2018
pa do letošnjega prihoda v Poljane sem bil upravitelj Župnije
Polica pri Grosupljem. Sem tudi trenutni vodja programskega
sveta in duhovni vodja pri tedniku Družina.
Formalno ste postavljeni za župnijskega upravitelja, in ne župnika – ali obstaja razlika?

Župnijski upravitelj v Poljanah Jože Plut pred cerkvijo sv.
Martina FOTO: JURE FERLAN
Leta 2012 sem bil imenovan za kanonika stolnega kapitlja
v Ljubljani. To je rezidencialna služba, prav tako kot služba
župnika, zato sta nezdružljivi. Zaradi tega razloga imam naziv
župnijski upravitelj, ki se po dolžnostih ne razlikuje bistveno od statusa župnika, nima pa takšne stalnosti kot župnik.
Župnijo Poljane sem sprejel, ker sem mnenja, da sem v času,
ko je duhovnikov čedalje manj, kot človek in duhovnik od Boga
povabljen, da dam ljudem in Cerkvi vse, kar morem, če vidim, da
lahko. V Poljane sem prišel tudi z nalogo zgraditi novo župnišče, ki ga župnija sedaj nima.
Ali lahko bralcem zaupate svoje prve vtise o Poljanski dolini?
Poljansko dolino poznam že iz časov, ko sem bil kaplan v Stari
Loki, prehodil pa sem jo tudi med vizitacijami tukajšnjih župnij,
ki jih opravljam kot arhidiakon. Videl sem že kar nekaj sveta,
zato se mi še bolj utrjuje spoznanje, da je Slovenija raj pod Triglavom. Pisatelj Ivan Cankar se ni zmotil, ko jo je opeval s temi
besedami. Poljanska dolina je eden izmed biserov tega raja. O
Poljancih pa imam vtis, da so kot oreh, morda na zunaj malo
trši in zadržani, ko pa se odprejo, so znotraj zelo srčni in dobri.
Ob tem bi pohvalil tudi skrb Polancev za cerkve, ki so lepo
obnovljene in vzdrževane. Kot dolgoletni »vojak« pa tu opažam
tudi to, da imajo v Poljanski dolini mnogi stalno izobešene slovenske zastave na hišah – nekoč bo, sem prepričan, tudi pred
cerkvijo. Vesel sem torej, da sem »župnik« v župniji Poljane,
kjer srečujem veliko srčnih in zavzetih župljanov-kristjanov ter
ponosnih Slovenk in Slovencev.
Podblegaške novice št.8 | oktober 2022

14 I Kultura

Polanci za krajši čas – Jože Bohinc
Z dekretom okrajnega ljudskega odbora Kranj je bil s šolskim letom 1951/52 v Poljane kot učitelj na
tamkajšnji nižji gimnaziji nameščen Jože Bohinc, absolvent Višje pedagoške šole, rojen v Trbojah pri Kranju.
Goran Šušnjar
Po krajših obdobjih dela v Šmartnem pri
Slovenj Gradcu, Veliki Mislinji, Smledniku
in triletnem poučevanju v Preddvoru je
bil mladi učitelj premeščen v Poljansko
dolino. Ker mu za štiričlansko družino ni
takoj uspelo dobiti ustreznega stanovanja, je delo nastopil šele na začetku novembra. V nižji gimnaziji je poučeval slovenski in srbohrvaški jezik, njegova žena
Fanika pa je bila učiteljica v osnovni šoli.
V tistem času so se učitelji ob svojem
strokovnem delu morali vključevati tudi
v delo družbeno-političnih ter kulturno-prosvetnih organizacij. Takratni ravnatelj
šole Srečko Gostinčar je mladega učitelja
usmeril k sodelovanju s poljanskim
kulturnim društvom ter k vzpostavitvi
ljudske univerze (izvajanju izobraževalnih tečajev za lokalno prebivalstvo). O
sodelovanju s kulturnim društvom v prvih
dveh letih bivanja v Poljanah ni zanesljivih informacij. Gotovo pa je, da je Jože
Bohinc s šolskimi otroki večkrat pripravil
uprizoritve otroških dramskih iger.
Septembra 1952 je bil ravnatelj Gostinčar
premeščen, njegovo vlogo je prevzel učitelj Bohinc. Ravnateljsko delo je opravljal
le tri tedne, saj je bil vpoklican na služenje
vojaškega roka v šolo rezervnih oficirjev
v Požarevac v Srbiji. Njegove zadolžitve
je takrat prevzel sodelavec Pavle Krasnik

vo. Še bolj je društvo bilo aktivno v letu
1955. Iz arhivske dokumentacije in poročila predsednika društva je razvidno, da
so v tistem letu uprizorili Cvetje v jeseni
(enkrat doma, po enkrat v Škofji Loki in
Sovodnju), Sneguljčico (štirikrat doma),
Vozla (dvakrat doma, enkrat v Sovodnju),
Mogočni prstan (trikrat doma), Rokovnjače (dvakrat doma, po enkrat v Selcih
in Sovodnju). V nekem pogovoru je naša
pokojna igralka Anica Berčič povedala,
da jo je prav učitelj Bohinc s povabilom
za sodelovanje pri Sneguljčici pritegnil
v svet ljubiteljskega gledališča, ki mu je
ostala zvesta še v poznih letih. O gostovanjih z Rokovnjači v Selcih in Sovodnju
je sam predsednik navdahnjeno pisal v
Glasu Gorenjske v članku Vtisi in doživetja – Z igralsko skupino po Poljanski in
Selški dolini.
Jože Bohinc je bil aktiven v društvu in
šoli do jeseni leta 1956, ko je premeščen
na nižjo gimnazijo na Bledu, žena pa
v šolo na Bohinjski Beli. Delovanje na
kulturnem področju je nadaljeval tudi v
novem okolju. Aktivno se je vključil tudi v
Zvezo kulturnih organizacij v Radovljici in
bil njen dolgoletni predsednik. Deloval je
tudi kot nepoklicni poslanec v prosvetno-kulturnem zboru republiške skupščine.
Ves čas si je prizadeval za ohranitev
amaterske, ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki naj »usposobi ljudi za sprejemanje

V poznejših letih se je Jože Bohinc s simpatijo spominjal let,
ki jih je preživel v Poljanah. O njih je tudi zapisal nekaj vrstic v
knjigi Utihnil je mlin, ki je bila objavljena leta 2021 in predstavlja
njegovo osebno doživljanje časa, v katerem je živel.
in s tem precej razširil obseg svojega delovanja (o tem več drugič). Ko se je Jože
Bohinc vrnil v Poljane, je šola že imela
novega ravnatelja Gabrijela Žemljo. Tako
se je učitelj Bohinc vrnil k svojemu učiteljskemu delu in delu z otroško dramsko
skupino (Juša Berce hrani fotografijo učitelja Bohinca s skupino otroških igralcev).
Hkrati se je Jože Bohinc aktivno vključil v
delo poljanskega kulturnega društva in iz
dokumenta iz leta 1954 je razvidno, da je
prevzel tudi vodenje društva.
Takrat je v društvu delovala le dramska
sekcija. Vanjo je bilo vključenih 15 prizadevnih članov, ki so v društvu uprizorili
sedem dramskih in eno lutkovno predstaPodblegaške novice št. 8 | oktober 2022

kvalitetnih kulturnih dobrin, ki jih nudijo
poklicne kulturne ustanove«.
Svoje izkušnje s kulturnim delom v
Poljanski dolini je opisal leta 1957 v prispevku v Glasu Gorenjske, ko je komentiral vzroke za nedejavnost tamkajšnjih
kulturnih društev: »V zadnjem času smo
v Glasu Gorenjske brali sestavek o kulturnoprosvetni dejavnosti gorenjevaške
občine z naslovom "Osebna nasprotja
duše kulturno dejavnost" (18. okt. 1957).
Prav zanimive so piščeve ugotovitve, posebej pa dejstvo, da se zlasti v Poljanah
kulturnoprosvetno delo društva ne more
povzpeti na nekdanjo raven prav zaradi
osebnih nasprotij, ki razkrajajo vsako

Jože Bohinc FOTO: ARHIV DRUŽINE
BOHINC

dobro namero in pobudo posameznikov.
To dejstvo je tamkaj že precej stara stvar
in se vleče že skozi vsa leta. … Pogosto
se nahajajo v vodstvih društev ljudje, ki
smatrajo, da so edino oni poklicani voditi
in usmerjati kulturo in prosveto v kraju,
pa sami nimajo niti pogojev niti resnične
vneme za to. Smatrajo pač, da ravno o
vsem morajo odločati, in čutijo, da jih že
od nekdaj veže dolžnost do tega dela, ker
so z društvi na ta ali oni način povezani:
gospodarji inventarja, upravniki prosvetnih domov in podobno. Z resničnim
kulturnoprosvetnim delom pa jih ne druži
tista notranja vez in potreba, prav tako
jim manjka veselja in sposobnosti.«
V poznejših letih se je Jože Bohinc s simpatijo spominjal let, ki jih je preživel v Poljanah. O njih je tudi zapisal nekaj vrstic v
knjigi Utihnil je mlin, ki je bila objavljena
leta 2021 in predstavlja njegovo osebno
doživljanje časa, v katerem je živel.
Poleg udejstvovanja na prosvetnem in
kulturnem področju se je v drugem delu
kariere vključil tudi v politiko: najprej
z delom v sindikatih, sledil je en mandat v vlogi občinskega sekretarja ZK v
Radovljici, deset let pa je bil predstojnik
Medobčinskega študijskega središča
politične šole CK ZKS v Kranju. Upokojil
se je leta 1988 in od takrat je aktivno
sodeloval pri Zvezi borcev NOB in njenih
naslednicah. Umrl je avgusta letos, v 95.
letu življenja.
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Pozdrav in Štedientje na gostovanju
V začetku oktobra so se pevci MVS Pozdrav in VIS Štedientje, ki delujejo v okviru KUD Ivan Regen iz Gorenje
vasi, vrnili s krajše turneje po Vojvodini.
Janez Čadež
Povabilo za gostovanje v Subotici in
Novem Sadu smo dobili že v pripravah
na organizacijo koncerta Rojaki pojejo, ki
smo ga Pozdravovci uspešno organizirali
julija letos pred dvorcem Visoko. Na tem
koncertu so nastopile tri pevske skupine,
ki delujejo v Društvu Slovencev Kredarica
v Novem Sadu, in sicer Ženska vokalna
skupina Verse, Moška vokalna skupina
Fantje in Mešani pevski zbor Kredarica.
V uvodu pa jih je z venčkom gorenjskih
plesov pozdravila Folklorna skupina Zala
iz Turističnega društva Žirovski Vrh.
Sodelovanje med pevci MVS Pozdrav
in pevci DS Kredarica traja že od leta
2015, ko so Novosadčani prvič gostovali
v Gorenji vasi. Pozdrav jim je nato obisk
vrnil naslednje leto. Letos, ko so prišli v
Poljansko dolino z vsemi tremi pevskimi
zasedbami, pa so tudi nam dali možnost,
da s seboj pripeljemo še kakšno pevsko
skupino. Odločili smo se za domačo
Vokalno-inštrumentalno skupino Štedientje. Poleg tega pa so nam dali možnost
nastopa še v Subotici, kjer tamkajšnje
Društvo Slovencev Triglav vsako leto
organizira srečanje pevskih zborov, ki delujejo v društvih Slovencev v Srbiji. Tako
smo v petek, 30. septembra, peli v čudoviti in akustični dvorani subotiške Gradske kuče, ki je ponos Subotice. Poleg nas

MVS Pozdrav z gostitelji DS Kredarica v Novem Sadu FOTO: ARHIV MVS POZDRAV
in domačega pevskega zbora Triglav so
nastopili še pevci iz Zrenjanina, Beograda
in vse tri pevske skupine DS Kredarica iz
Novega Sada. Kot drugi gostujoči zbor
iz Slovenije pa je nastopil še MePZ Ivan
Cankar z Vrhnike. Skupaj smo naredili
čudovit koncert, ki vsem članom slovenskih društev v Srbiji veliko pomeni in jim
daje novo moč pri ohranjanju slovenske

Štedientje v Novem Sadu, v avli Muzeja Vojvodine FOTO: ARHIV MVS POZDRAV

kulture daleč od matične domovine. Po
koncertu je sledilo še veselo druženje, ki
se je zavleklo tja do polnoči. Verjetno bi
trajalo še dlje, če ne bi imeli v soboto še
enega koncerta.
Po dopoldanskem ogledu starega
mestnega jedra Subotice smo se tako
v soboto v deževnem vremenu odpeljali
v Novi Sad, kjer nas je ob 19. uri čakal
nastop v avli Muzeja Vojvodine v centru
mesta. Tudi tu smo peli v čudovitem
ambientu in odlični akustiki, tako da so
lahko uživali tako pevci kot tudi poslušalci. V uvodu so nekaj pesmi zapeli
pevci DS Kredarica, nato je nastopila
MVS Pozdrav, piko na i pa so dodali še
Štedientjes svojimi izvirnimi skladbami
in dovršenim nastopom. Na koncu pa
je zazvenela še skupna pesem Triglav
moj dom. Med zadovoljno publiko je bilo
tudi nekaj Hotaveljcev, ki so se ravno
ta dan mudili v Novem Sadu in so nas
tudi glasno spodbujali. Po koncertu in
večerji pa smo se odpravili v društvene
prostore DS Kredarica in tam ob dobri
kapljici klepetali in prepevali še dolgo v
noč. Nedeljsko dopoldne smo izkoristili
za ogled mestnega jedra in nato gostovanje zaključili na Petrovaradinski trdnjavi.
Poslovili smo se od gostiteljev s skupno
željo, da se še kdaj srečamo.
Podblegaške novice št.8 | oktober 2022
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Branje je za duha to, kar je gibanje za telo
Za prvošolci je že kar nekaj novih dogodivščin. V prvem tednu septembra so združili likovno umetnost
in šport – s črtami in pikami so okrasili majice naših košarkarjev. V drugem tednu so zadnji lep dan pred
dolgotrajnim deževjem izkoristili za prvi športni dan in se povzpeli na Goro nad Malenskim Vrhom.
Tudi tretji teden so bili učenci športno aktivni, saj so sodelovali v akciji Atletske zveze Slovenije
Množični tek otrok 2022.
Bernarda Pintar
Začni mlad, tekmuj pošteno
V množičnem teku otrok je sicer sodelovalo več kot 130 učenk in učencev prvih
treh razredov z matične in podružnične
šole. V sredo, 21. septembra, so se na povabilo Atletske zveze Slovenije pridružili
najbolj množičnemu otroškemu tekaškemu dogodku v Sloveniji. Ob dnevu slovenskega športa so se učenci prvega triletja
pomerili v teku možgančkov. Vsako ekipo
je sestavljala pisana druščina – prvošolec, drugošolec in tretješolec, ki so na
progi v naravi odgovarjali na vprašanja,
povezana s športom.
»Junaki niste sami, mi smo z vami!«
Tako sporočilo so v želji ozaveščanja o
zgodbah Junakov 3. nadstropja pripravile
Maša, Sara in Lucija. To so tri prostovoljke, ki so skupaj z drugimi učenci
pomagale pri izvedbi dobrodelnega teka
3. oktobra v Poljanah – letos z nekoliko
skromnejšo udeležbo, a z nič manj močnim sporočilom: »Mi smo z vami, niste
sami.« Učenci so dokazali, da so veliki po
srcu, saj so prostovoljsko delo opravili
srčno in z odliko.
Bralne minute v Tednu zlatih knjig
Sedemnajsti september – dan zlatih
knjig vsako leto velja za začetek branja
za bralno značko, zato je bil ponedeljek,
19. september, pravi dan, da so učenci
začeli skupno branje z bralnimi minutkami. Vsak dan v tem tednu so prvih deset

Tjaša in Nina v Semiču
FOTO: ARHIV ŠOLE
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Množični tek otrok FOTO: ARHIV ŠOLE
minut prve ure in zadnjih deset minut
tretje ure lahko brali kar koli po lastni
izbiri. Z bralnimi minutkami se vsako leto
pridružujemo tudi nacionalnemu mesecu
skupnega branja, ki letos poteka pod geslom misli irskega pisatelja Richarda Steela: »Branje je za duha to, kar je gibanje
za telo.« Gibanje in branje smo združili
na dva načina. Najprej z zgodbami. Med
pripravljenimi knjigami je učence čakalo
kar nekaj zgodb, povezanih s športom in
gibanjem. Drugi način pa je bilo povabilo
za nekaj miganja ob začetku in koncu
branja 1. uro in 3. uro. Na začetku oziroma na koncu desetminutnega skupnega
branja so otroci vsak dan rešili tudi dve
uganki, ki sta jih prav tako spodbujali h
gibanju. Vsa šola je torej ves teden brala
ter razgibavala telo in možgane.
Teden otroka
Mlajši učenci se vsako leto veselijo
oktobrskega tedna otroka, v katerem se
vedno kaj zanimivega dogaja. Letošnji teden otroka je zaznamovalo geslo »Skupaj
se imamo dobro!«. Otroci so veliko časa
preživeli zunaj, saj je bilo vreme prelepo.
Tudi v gozd so se odpravili. Od doma so
prinašali pripomočke za gibanje na prostem, se družili, zabavali in gibali. Preizkušali so se v igrah, ki se jih običajno ne
igrajo. Prebirali so knjige, se pogovarjali

o prijateljstvu, prepevali zabavne pesmi
in se veliko smejali. Učencem so v goste
ponovno prišli razigrani otroci iz Vrtca
Agata. Skupaj so brali, branje pa združili
z gibanjem in pozornim poslušanjem. Torej ko je Filip v zgodbici poskočil do neba,
so poskočili tudi otroci. Ko se je Metka
zavrtela trikrat, so se zavrteli trikrat tudi
oni. Naravnost zabavno je bilo. Niso pa
zamudili niti priložnosti, da zaplešejo.
Zavrteli in sprostili so se ob pesmi Nipkeja Skup se mava dobr. Če še ne veste,
je Nipke ambasador tedna otroka – in ja,
»prov kul je blo«.
Unesco v Semiču
Srečanje Mreže Unescu pridruženih šol
so tokrat gostili v Semiču. Našo šolo sta
skupaj z mentorico zastopali devetošolki Nina Stržinar in Tjaša Jančič.
Seznanile so se z belokranjsko glasbeno, pevsko, plesno, igralsko, kulturno,
geografsko in kulinarično dediščino.
Naučile so se ustvarjanja belokranjskih
pisanic v batik tehniki. Ostali udeleženci
pa so lahko spoznavali glino, fotografirali, pekli pogačo, se učili kólo in belokranjske pesmi, pletli zapestnice prijateljstva
s kongerijo (miniaturno školjko), spoznavali vzorce in stare igre ter poslušali
o Mitrovem templju in kulturni dediščini
Kočevarjev.
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Med najbolj
športnimi
šolami
v Sloveniji
Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas nudi učencem veliko
poti do znanja v šoli in naravi,
hkrati pa jih že pol stoletja
organizirano spodbuja k športnim
aktivnostim.
Novinarski krožek in Nina Dolenc
Ekskurzije in šola v naravi
Dvajsetega septembra so učenci od 6. do
9. razreda imeli ekskurzije po Sloveniji.
Šesti razred je raziskoval Notranjsko –
Postojnsko jamo, Predjamski grad in Cerkniško jezero. Sedmošolci so si ogledali
Dolenjsko, in sicer Muljavo, Rašico, Krško

Osmošolci v Centru Noordung FOTO: BOJANA MIHALIČ STRŽINAR
jamo in sušilnico sadja v Gradežu. Osmi
razred se je vozil po Štajerski; ustavili so
se v Centru Noordung v Vitanju in na Ptuju. Devetošolci pa so spoznavali muzej v
Kobaridu, nemško kostnico v Tolminu in
Tolminska korita.
Učenci 4. razreda so bili od 19. do 23.
septembra na Debelem rtiču. Zaradi
hladnega vremena so se učili plavanja v
notranjem bazenu. Zanje so organizirali

Podelitev priznanj za najbolj športno šolo; tretji z desne je Igor Pečelin. FOTO: MARKO
PRIMOŽIČ

Postaja projekta Pešbus FOTO: ARHIV ŠOLE

športne aktivnosti in različne delavnice, na primer peko istrskih fritul (to so
miške), izdelali so glasbilo nunalco in
okvirčke za fotografije. Vozili so se s
kajaki, si ogledali Koper in mediteranski
park. Zanimiv je bil lov za skritim zakladom.
Pešbus
Že šesto leto je potekal projekt Pešbus.
Namen Pešbusa je, da čim več otrok pride v šolo peš. Učenci od 1. do 5. razreda,
ki živijo v bližini šole, so se zadnji teden
septembra pridružili skupinam, ki so jih
pripeljali prostovoljci vodniki. Podporo
in materiale za izvedbo Pešbusa nudi
IPoP – Inštitut za politike prostora v
okviru programa Aktivno v šolo, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje in je del
prizadevanj Dober tek, Slovenija, zdravo
uživaj in več gibaj. Koordinatorica za šolo
v Gorenji vasi je Mojca Mezeg Drmota.
Šport in bronasto priznanje za najbolj
športno šolo v Sloveniji
Kar 34 učencev od 7. do 9. razreda se je
udeležilo področnega ekipnega tekmovanja v atletiki v Kranju. Deklice so osvojile
odlično 2. mesto. Devet dečkov in osem
deklic se je odpravilo v Smlednik, kjer je
potekalo državno prvenstvo v gorskih
tekih. Najboljši je bil Jernej Štravs, ki je
med mlajšimi dečki dosegel 4. mesto.
Ekipno so fantje in dekleta dosegli 5.
mesto.
Tako z dobrimi rezultati že zbirajo točke
za najbolj športno šolo v Sloveniji. Šola
že več let sodeluje na tem natečaju. Za
šolsko leto 2021/22 so prejeli bronasto
priznanje. Slavnostna prireditev je bila
27. septembra v Murski Soboti.
Če želite o dogajanju na Osnovni šoli
Ivana Tavčarja izvedeti več, vas vabimo,
da obiščete njeno spletno stran http://
www.os-ivantavcar.si.
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Nadvse zabaven in »kul« učitelj
Učitelj, brez katerega šola ne bo nikoli več taka, kot je bila – Branko Prelog, učitelj likovne umetnosti ter
tehnike in tehnologije na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. V 38 letih poučevanja je odtisnil močan pečat
številnim generacijam v tem delu Poljanske doline.
Nina Dolenc, Anamarija Klemenčič
Ne govorite po poljansko. Od kod prihajate? Kaj vas je povleklo
v učiteljski poklic? Kje ste začeli svojo poklicno pot, ki vas je
pripeljala v Gorenjo vas?
Rojen sem bil v Prlekiji, kjer sem na manjši kmetiji do študija
preživel prvih 18 let. Osnovno šolo sem obiskoval v Križevcih
pri Ljutomeru, gimnazijo pa v Ljutomeru. Študiral sem v Mariboru in postal predmetni učitelj za likovno vzgojo. Za ta poklic
sem se odločil v gimnaziji, ker sem rad risal. Že v osnovni šoli
sem prejel dve državni nagradi na likovnih natečajih. V gimnaziji pa sem bil likovni oblikovalec glasila in naslovnic glasil. Svojo
poklicno pot sem začel na osnovni šoli v Križevcih, katere učenec sem bil kot osnovnošolec. Potem sem se z družino preselil
v Kranj, kjer sem učil na Osnovni šoli Franceta Prešerna. Sledilo
je takratno obvezno služenje vojaškega roka; po vrnitvi domov
leta 1984 sem se zaposlil v Gorenji vasi in tam ostal 38 let do
oktobra 2022. V tem obdobju sem se z družino večkrat preselil.
Najprej iz Kranja v staro šolo na Trebiji, potem s Trebije v Gorenjo vas in nazadnje iz bloka v Gorenji vasi v hišo v Kopačnico,
kjer sedaj živim.
Učili ste likovno umetnost, tehniko in tehnologijo, likovno
snovanje, sodelovali na likovnih natečajih in v kolonijah, bili
razrednik. Imena predmetov so se spreminjala. Kako so se
spreminjali poučevanje, učni načrti, pripomočki, birokratske
zadeve ... od prvega leta vašega poučevanja do danes?
Tako je. V tem obdobju sem učil likovno vzgojo, ki se je pozneje
preimenovala v likovno umetnost, izbirni predmet likovno
snovanje in tehniko v 6. razredu. Z učenci sem sodeloval na
likovnih natečajih, na katerih smo dosegali lepe rezultate na
državnem nivoju (najvišje na temo košarke – plakat in rasizma). Vsako leto smo sodelovali na Mali Groharjevi koloniji v
Škofji Loki, kjer smo večkrat prejeli nagrade za najboljše likovne
izdelke. Kot razrednik sem prehodil pot z veliko generacijami,

Na valeti, junij 1988 FOTO: OSEBNI ARHIV
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Zadnji delovni dan v učilnici, 26. 9. 2022 FOTO: OSEBNI ARHIV
se vedno boril za celoten oddelek, in moram priznati, da to ni
lahka naloga. V tem obdobju se je tudi na področju razredništva veliko spremenilo in kapo dol vsem, ki opravljajo zahtevne
naloge razrednika. V času mojega poučevanja so se seveda
dogajale tudi vsebinske spremembe učnih načrtov in kar
nekajkrat sem nekako začenjal na novo. Iz osemletke smo šli v
devetletko, s krede na računalnik, tako da je delo v šoli zahtevalo veliko dinamike. Tudi pedagoški, didaktični in metodični
pristopi so se spreminjali in temu je bilo seveda treba slediti.
Učitelj pa seveda že dolgo ni več samo učitelj – strokovnjak za
svoj predmet, ampak tudi birokrat, administrator, računalničar,
ekonomist, pravnik, psiholog, socialni pedagog. V družbi je tudi
danes poklic učitelja premalo cenjen, učitelj je poceni delovna
sila in celo tretiran kot strošek družbe, kar pa ni dobro in se tudi
odraža v pomanjkanju učiteljev.
Kaj ste opazili pri učencih? Kakšne so razlike med njimi nekoč
in danes? Kaj je ostalo podobno in kaj se je spremenilo?
Učenci so še vedno učenci, le da se na njih odražajo sledovi
družbe, vloga družine in staršev. Ta vloga se je v odnosu do
šole zelo spremenila. Več je razvajenih, v vato zavitih in etiketiranih otrok, otrok s prilagoditvami. To se na dolgi rok odraža
tudi pozneje pri njihovem odnosu do dela, ko se zaposlijo.
Pravijo, da ima vsak kruh svojo skorjo. Kaj je bilo najtežje pri
opravljanju pedagoškega dela? In kaj vam je bilo v največje
veselje?
Poklic sem od začetka do zadnje ure opravljal z vso resnostjo,
tako da niti nisem razmišljal v tej smeri, kaj je bilo najtežje in
kaj manj. Seveda se je nabralo v teh 40 letih nekaj stvari, ki
so odstopale od povprečja. Toda vedno je bilo treba poiskati
najboljšo pot do cilja. Trudil sem se priti do cilja brez konfliktov
z učenci, starši, sodelavci, vodstvom. Da je moja pedagoška kariera pustila takšen ali drugačen pečat na učencih, je razvidno
med drugim iz komentarjev pod mojo objavo na Facebooku o
zadnjem delovnem dnevu. Odzvali so se učenci starejših generacij in tudi sodelavci. Zelo sem vesel, da komentarjev z nega-
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tivno vsebino ni bilo. Citati so navedeni v
izvirniku in brez avtorjev:
''Branko, čestitke! Zame ste bil in ste CAR
(kot učitelj in človek)! Iskrena HVALA za
vso znanje in napotke, tudi v imenu vseh
generacij, ki ste nam jih predajal. Srečno
naprej in naj jih bo čimveč (penzij) ''
''Branko, hvala! Velik si nas nauču. Sploh
pa spoštovanja in razumevanja ... na
splošno in pa med učenci in učiteljem
kot takim. Car si. Respect! In se še
vidimo. Na naših naslednjih obletnicah,
če ne drugače. Srečno in uživaj v tem kar
rad počneš!''
''Pa tak mladenič, čeprav še moj učitelj.
Nadvse zabaven in kul. Zdej bo pa manjko v kolektivu. Poskrbi, da boš še naprej
osrečeval sebe in svoje ljube ''
''Čestitke, Branko! Vse najlepše in srečno
na novi poti. Zgornji hodnik in šola bosta
čudna brez tebe ...''
Tovrstna sporočila potrjujejo, da ste z
odliko izpolnili svoje učiteljsko poslanstvo. Vaši sodelavci in učenci so cenili
tudi vašo redoljubnost. Malo nenavadna
lastnost za umetnika, kajne?
Na redoljubnosti sem ponosen in jo
prakticiram povsod. Pri tem predmetu pa
je zelo pomembna, ker imaš opravka z
različnimi materiali, pripomočki in velikim
številom učencev. Dodal bi še vztrajnost
in potem nekako gre. Likovni pedagog ni
umetnik, ampak v prvi vrsti pedagog.

Da lahko učitelj sledi učencem, mora
ostati »fit« do zadnje ure pouka. Kako ste
skrbeli za svojo kondicijo? Slišali smo,
da ste opremili svoj fitnes že takrat, ko
večina ljudi še ni vedela, kaj to sploh je.
Res je. Od mladih nog me spremljata gibanje in šport. Nikoli pa me niso zanimali
skupinski športi, zato tudi nisem navijač
in ne gledam športa po televiziji. Sem
bolj pristaš individualnih športov. Seveda
sem kot učenec in pozneje dijak sodeloval v skupinskih športih in celo tekmoval
kot dijak na državnem tekmovanju v
krosu. Pogoji za vadbo, sploh pa to, ki
je zanimala mene, so bili nekoč slabi.
Z voljo, vztrajnostjo in redoljubnostjo
sem poskušal nekako gojiti to, kar me
je navduševalo, na svojem domu. Tudi
sedaj imam doma mini fitnes in moram
povedati, da je bil obiskan že moj prvi
dan v "penziji".
Imate družino. Ali bi nam zaupali tudi kaj
osebnega?
Poleg 40 let učiteljevanja imam že 41
uradnih let skupnega življenja z ženo
Darjo, dva odrasla otroka in vnukinjo v
prvem letniku gimnazije. Vsi smo za zdaj
v redu, živimo normalno življenje in želim
si, da tako tudi ostane.
Ali se v prostem času ukvarjate s slikanjem?
Včasih sem se, sedaj pa moram priznati, da niti ne. V nekem obdobju sem

kar veliko delal risbe za rojstne dneve,
portrete, poslikal sem celoten lokal na
Trebiji Lucky Luke in še en lokal opremil s
slikami na steklo. Oblikoval sem tudi nalepko za Slakov cviček, ki je krožila daleč
naokrog, razstavljena pa je tudi v muzeju
Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka v Mirni
Peči. Sedaj pa počakajmo. Mogoče se
spet prebudi v meni želja po tovrstnem
ustvarjanju.
Niste le likovnik, saj vam je blizu tudi
glasbeno področje.
Glasba je moj hobi. Že v osnovni šoli sem
pel v pevskem zboru in končal nižjo glasbeno šolo za klasično kitaro. Po daljšem
premoru in prijateljevanju z legendo narodno-zabavne glasbe Lojzetom Slakom pa
sem poprijel za diatonično harmoniko in
se naučil okrog 150 pesmi. Glasba je tudi
umetnost in nekako ustreza moji duši.
Seveda je tudi glasba zahtevala od mene,
podobno kot poklic, vztrajnost in veliko
ustvarjalnega časa.
Oktobra ste se upokojili. Vam je že uspelo pripraviti načrt za tretje življenjsko
obdobje?
Za zdaj nimam posebnega načrta. Rdeča
nit v tem obdobju pa bo vsekakor povezana z zdravim in aktivnim preživljanjem
časa, ki bo povezan z družino, naravo,
fitnesom in ''frajtonarico''. Za konec pa še
malo za šalo: Če bi vedel, kako lepo je v
penziji, ne bi šel nikoli v službo.

Prikaz uporabe defibrilatorja na Hotavljah
Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje je poskrbelo, da so na območju, ki ga pokrivajo, pridobili dva nova
avtomatska defibrilatorja.
Jure Ferlan
Eden je nameščen na pročelju hotaveljskega gasilskega doma, drugi pa na
domačiji pri Bunšu na Hlavčih Njivah.
Kot je povedal poveljnik PGD Hotavlje
Blaž Potočnik, so defibrilatorja kupili z
lastnimi sredstvi, od katerih so del dobili
s krajevno akcijo zbiranja odpadnega
železa. Že pred časom pa so z donacijo
Pošte Slovenije nabavili defibrilator za
Leskovico, ki je nameščen na tamkajšnji
šoli.
Tako imajo sedaj na svojem ozemlju
kar tri defibrilatorje, s katerimi lahko
ob pravočasnem in pravilnem ravnanju
rešujejo življenja. Zato 29. oktobra ob
15. uri v gasilskem domu na Hotavljah
pripravljajo dan odprtih vrat, na kate-

rem bodo strokovno prikazali uporabo
defibrilatorja in postopke oživljanja ob
zastoju srca. Prikaz je namenjen vsem
občanom, saj kot dodaja Potočnik, tehnika sama po sebi nič ne koristi, če je ne
znamo uporabljati. Pomembno je, da čim
več ljudi zna ravnati s temi napravami,
saj je tako možnost za hitro pomoč in
preživetje ljudi, ki doživijo srčni zastoj,
večja. Po njegovih besedah je uporaba
defibrilatorja enostavna, namenjena je
laičnim osebam, v veliko pomoč so zvočna navodila, s pomočjo katerih je možno
izpeljati oživljanje, zato je bojazen, da bi
karkoli šlo narobe, odveč. Za uspešno
ukrepanje je ključnih prvih pet minut po
zastoju srca, pomembno je tudi kombiniranje temeljnih postopkov oživljanja in
uporabe defibrilatorja.

Defibrilator na hotaveljskem gasilskem
domu je nameščen na dobro vidnem
mestu. FOTO: JURE FERLAN
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20 I Šport

Srebrni borec Miha Frlic
Miha Frlic iz Suše se je kot edini Slovenec udeležil evropskega prvenstva v mešanih borilnih veščinah v
italijanskem mestu Lignano Sabbiadoro. V hudi konkurenci je moral priznati premoč borcu iz Francije in
tekmovanje zaključil kot evropski podprvak.
Lidija Razložnik
»Biti podprvak mi pomeni izjemno veliko.
Priznam pa, da sem bil nad porazom v
finalu zelo razočaran. Šele ko so mi čestitali za srebro, sem se nekako sprijaznil
z izidom,« o najboljši uvrstitvi v karieri
iskreno pove Miha Frlic. »Pričakoval je
nisem, saj nisem vedel, kaj pričakovati od
nasprotnikov. Konkurenca je bila huda,
saj so mnogi imeli za sabo že veliko borb
in so izkušeni borci. Prav tako je vsaka
borba nepredvidljiva.«
Tokratne priprave so bile izjemno težke,
saj so potekale brez fizične prisotnosti
trenerja Mihe Čičića, ki je bil službeno
odsoten. »V stiku sva bila le po spletu
in tudi vsa navodila so prihajala po tej
poti.« Triindvajsetletnik, ki se bori v težki
kategoriji, je od nekdaj imel željo, da bi
treniral katero izmed borilnih veščin, a
se dlje časa ni mogel odločiti, katero, in
ni vedel, kdaj bi bil pravi čas za začetek
treniranja. Njegovi prijatelji so že trenirali
v klubu Chiko Gym Škofja Loka, in tako
se je pred štiri leti odločil, da tudi sam
pokliče trenerja Miho Čičića in se dogovori za prvi trening. Trenira pet ali šest
dni v tednu, enkrat do dvakrat na dan.
V času priprav se število treningov še
poveča. Treningi so tehnični in kondicijski v fitnesu za moč. »Meni najljubši
so "sparing" treningi, saj se rezultati
treningov pokažejo, ko se borimo med
seboj v klubu.« Kot pojasnjuje, se zadnja
leta tudi v Sloveniji dviguje nivo borcev
v mešanih borilnih veščinah. Žal pri nas
ni dovolj tekmovanj, na katerih bi se
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Miha Frlic velja za enega najobetavnejših mladih borcev v Sloveniji.
FOTO: OSEBNI ARHIV

borci lahko dokazali, zato jih je večina
prisiljena tekmovati v sosednjih državah.
Svetovna konkurenca je na zelo visokem
nivoju. Borilne veščine niso tradicionalne
za Zahodno Evropo, tudi za Slovenijo
ne. Širša javnost dojema borilne veščine
zgolj kot nasilje in pretep, a ni tako. Kot
poudarja, je za tem veliko tehnike, da o
vloženem trudu in neštetih urah v telovadnici ne izgublja besed.
Prostega časa ima tako zelo malo,
dopoldneve preživlja v službi, popoldne

obiskuje predavanja na Višji strokovni šoli Škofja Loka. Ko pa le ima čas,
se z veseljem druži s prijatelji v klubu
študentov Poljanske doline. »Trenutno
še ne vem, kako bo po tem tekmovanju.
Morda sledi še kakšna tekma v trenutni
amaterski organizaciji Mednarodne
zveze mešanih borilnih veščin, morda
že profesionalna borba,« še pove Miha
Frlic, ki je septembra 2021 osvojil tudi
bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Pragi.

Rekreacija I 21

Razbijali mite o otroškem raku
September je mesec ozaveščanja o otroškem raku. Otrokom in mladostnikom, ki so preboleli ali prebolevajo
raka, ter njihovim družinam, prostovoljcem in zdravnikom so se poklonili tudi v Osnovni šoli Poljane z
dobrodelnim tekom Koraki za junake.
Mateja Rant
Dobrodelni tek, ki so ga letos pripravili že drugič, so sprva
načrtovali zadnji četrtek v septembru, da bi zaznamovali »zlati«
september. Zlata je namreč barva Junakov 3. nadstropja –
društva otrok in mladostnikov, ki so preboleli ali prebolevajo
raka. Ker jim je ponagajalo vreme, so morali tek prestaviti na
prvi ponedeljek v oktobru. Označeno pot po Poljanah je bilo
mogoče prehoditi ali preteči, sodelujoči pa so si pripeli zlato
pentljo in tako prispevali k ozaveščanju o otroškem raku.
Progo so speljali po Poljanah, in sicer od Lovskega doma proti
kulturnemu domu in naprej proti Žabji vasi in Predmostu ter
nazaj do kulturnega doma. »Pri organizaciji je sodelovalo 26
prostovoljcev z naše šole, teku pa so se lahko pridružili vsi,
ki so želeli,« je pojasnila mentorica šolske skupnosti Barbara
Tavčar. Udeleženci so morali mimo desetih postaj, na katerih so
jih učenci seznanjali z zmotami in dejstvi o otroškem raku. »Mimoidočim so predstavili deset mitov o otroškem raku, ki so jih
nato razbijali z dejstvi. Tako so učenci ozaveščali druge in se
obenem tudi sami kaj naučili.« V šoli so na oglasno tablo zapisali tudi spodbudne besede za male junake ter zbirali priboljške
zanje in njihove starše. »S temi priboljški bomo napolnili čajne
kuhinje v bolnišnicah in tako tudi mi podprli Društvo Junaki 3.

Na postajah ob poti so prostovoljci udeležence dobrodelnega
teka seznanjali z zmotami in dejstvi o otroškem raku.
FOTO: GORAZD KAVČIČ

nadstropja.« Skupaj so v okviru zbiralne akcije Hrana po okusu
otrok zbrali za skoraj devetdeset kilogramov najrazličnejših
priboljškov, je še dodala Barbara Tavčar.

Dan slovenskega športa v Gorenji vasi
Na športnem igrišču ob gorenjevaški šoli, v športni dvorani in v prostorih šole je v soboto, 24. septembra,
med 10. in 15. uro potekala športna prireditev v okviru dneva slovenskega športa, ki ga sicer praznujemo
23. septembra.
Jure Ferlan
Organizator Športno društvo Partizan je k sodelovanju povabil
številna športna društva v občini z namenom promocije zdravja
in športa v občini Gorenja vas - Poljane. Dogodek je bil namenjen tudi predstavitvi športno-rekreativne ponudbe v občini.
Častni pokrovitelj dogodka je bil župan Milan Čadež.
Svoje aktivnosti so predstavili ŠD Big Gym, ŠD Poljane, Klub
študentov Poljanske doline, Karate klub Ronin Poljane, Kolesarsko društvo Belaunce, Košarkarski klub Gorenja vas,
Smučarski klub Poljane, Strelsko društvo Gorenja vas, Vadbeni
studio Polerina, ŠD Blegoš – plesna skupina Step, Sokol'c,
Društvo upokojencev Poljanske doline, ŠD Partizan Gorenja
vas in Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas. Predstavitvene aktivnosti so si obiskovalci lahko ogledali ali pa se jim
aktivno priključili – streljanje z zračno puško, prstomet, ples
ob drogu, košarka, karate, floorball, kolesarjenje, suhi trening
smučarjev, funkcionalni trening z utežmi, pilates, joga, vadba
za starejše, ples, vadba za najmlajše ... Organizirani sta bili tudi
dve predavanji. Kot je povedala predsednica ŠD Partizan Špela
Knafelj Borovič, ki je bila skupaj s članico izvršnega odbora

Ob dnevu slovenskega športa se je predstavilo veliko športnih
društev. FOTO: JURE FERLAN
društva Katjušo Koprivnikar v središču organizacije dogodka,
je bil obisk kljub negotovemu vremenu soliden, si pa vsekakor
želijo, da bi bilo obiskovalcev več. V društvu si želijo tudi, da bi
dogodek postal tradicionalen.
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22 I Zanimivosti

Srečanje starejših krajanov v župniji Javorje
Letos je organizatorjem uspelo po dveh letih premora zaradi covida spet izpeljati tradicionalno srečanje
starejših krajanov v župniji Javorje.
Milena Alič
Srečanje s slovesno sveto mašo in druženjem v gostilni Blegoš je v septembru kot
prejšnja leta tudi letos organizirala krajevna organizacija Rdečega križa skupaj
z Župnijsko karitas ter ob sodelovanju domačega župnika Cirila Isteniča in finančni
podpori Občine Gorenja vas - Poljane.
Posebna zahvala gre našemu župniku, da
je daroval slovesno mašo, kljub temu da
še okreva po težji poškodbi.
Vabljeni so bili krajani, ki so dopolnili 75
let in več, ter invalidi. Takih je v župniji ta
čas 59, med njimi je osem krajank že ali
bo letos dopolnilo 90 let in več. Najstarejša krajanka Francka Možina iz Dolenčic,
ki zdaj sicer biva v domu starejših v Škofji Loki, je poleti dopolnila 98 let, najstarejši moški pa je Pavel Dolenc iz Četene
Ravni, ki bo decembra dopolnil 88 let. Letošnji jubilanti so: Marija Bohinc, Podvrh

Vrtnarstvo Stanonik, Stanonik Majda s.p., Zakobiljek 15, Poljane nad Škofjo Loko

Srečanje starejših v Javorjah FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA

Pestra izbira
aranžmajev za
1. november
v cvetličarni in na vrtnariji.
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(80 let), Fani Peternel, Gorenja Žetina (90
let) ter Nežka Pelipenko, Dolenja Žetina
(90 let). Skoraj polovica povabljenih se
je na vabilo z veseljem odzvala, kar kaže
na to, da so taka srečanja pomembna in
potrebna.
Srečanje se je začelo s slovesno sveto
mašo, kjer so bolniki lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Nedeljski
evangelij je župnik spretno navezal na
razmišljanje o vlogi starejših v družbi ter
o potrebi po medgeneracijskem sodelovanju, pri čemer je izpostavil in pohvalil
tudi prizadevanja naše občine, ki v ta
namen gradi medgeneracijski center v
Gorenji vasi. Na podlagi besed apostola
Pavla iz Božje besede pri tej maši župnik
poudari potrebo po izkazovanju medsebojnega spoštovanja, medsebojne
dobrote in ljubezni. Tudi sedanja Škofovska sinoda 2021–2023 že s svojim
logotipom poudarja pomen in potrebo po
medsebojnem povezovanju in medsebojni pomoči med ljudmi. Ozavestiti želimo
pomen medgeneracijskega povezovanja
v sedanjem času. Tako malo je potrebno,
da razveselimo drug drugega, pa se tega
sploh ne zavedamo. Včasih zadošča že
prijazen pozdrav, lep nasmeh, prijazna
beseda, drobna pozornost, da starejšega
človeka razveseli in mu prinese nasme-

šek na obraz. In to jim ob takem letnem
srečanju želimo tudi povedati in pokazati.
Druženje po maši v gostilni Blegoš je potekalo kot običajno v veselem razpoloženju ob kosilu, pesmi Javorskih pevcev in
zvokih harmonike Toneta Koklja. Zbrane
sta kratko pozdravila in nagovorila tudi
predsednica RK Javorje Irena Tavčar
ter predsednik KS Javorje Ciril Alič.
Poudarila sta, da so nam starejši krajani
še vedno dragi in smo jim hvaležni za
vse preteklo in sedanje delo in skrbi. RK
Javorje skuša starejšim polepšati njihove
dneve z obiski odbornic po domovih, s
pomočmi socialno šibkejšim in s priložnostnimi obdaritvami, s tradicionalnim
letnim srečanjem starejših krajanom pa
jim omogočiti, da se vsaj enkrat letno v
večjem številu srečajo in skupaj praznujejo. Obdobje kovida je zahtevalo
omejitve osebnih stikov in obiskov, kar
so skušali deloma nadomestiti s komunikacijo po pošti. Zelo so veseli, da je situacija omogočila po dveh letih izpeljati spet
srečanje v živo, in upajo, da tako tudi
ostane. Tudi udeleženci so bili zelo zadovoljni in veseli, da so se lahko na ta način
spet srečali in pokramljali. Upamo, da se
prihodnje leto spet srečamo v enakem ali
še večjem številu!

Zvonita že sto let
Med prvo svetovno vojno je takratna avstro-ogrska
država za potrebe vojne industrije po cerkvah
prisilno odvzela (rekvirirala) predmete iz barvnih
kovin, bakreno pločevino s streh zvonikov, kositrne
piščali iz orgel in predvsem bronaste zvonove.
Jure Ferlan
Do prvega odvzema je prišlo leta 1916, do drugega pa 1917.
Odvzem zvonov je ljudi zelo prizadel, na vojaško upravo so
začele deževati številne prošnje in protesti za njihovo ohranitev. Le redko so uspeli, v glavnem so se ohranili maloštevilni
zgodovinski, ki jih je priporočil državni spomeniški konservator.
Kot v svojem strokovnem prispevku z naslovom Jekleni zvonovi jeseniške železarne Kranjske industrijske družbe v časopisu
Kronika piše dr. Matjaž Ambrožič, je bilo pred prvo svetovno
vojno samo v ljubljanski škofiji 3960 bronastih zvonov, ki so
skupaj tehtali 1.517.355 kg. Za vojne namene jih je bilo odvzetih 3551, kar je 89,7 odstotka vseh. Mnogi med njimi so imeli
častitljivo starost, pomembne napise in reliefe. V cerkvi svetega Urbana na Gorenji Dobravi se je ohranil zgodovinski mali, ki
ga je leta 1706 ulil ljubljanski livar Caspar Franchi, večja dva
sta bila odvzeta. Ker pa so bili okoliški krajani močno navezani
na glas treh zvonov, so leta 1922, kot priča kronika župnije Trata, »z velikim navdušenjem« kupili dva jeklena zvonova, ki so ju
izdelali v železarni Kranjske industrijske družbe na Jesenicah.
Dne 11. junija tega leta ju je blagoslovil tratarski župnik Josip
Brajec. Novo ogrodje za zvonove je izdelal tesarski mojster
Peter Oblak, ki se je tudi podpisal. Za odvzete bronaste zvonove
so cerkve dobile skromno odškodnino, ki so jo nato vložili

Na obeh zvonovih je napis K I D (Kranjska industrijska družba)
in letnica MCMXXII (1922). FOTO: JURE FERLAN
v avstro-ogrska vojna posojila, ta pa so z razpadom države
propadla. Dodatno je ljudi na Slovenskem prizadela menjava
avstrijskih kron v jugoslovanske dinarje pod zelo neugodnimi
pogoji na pritisk srbske oblasti iz Beograda, zato so mnogi
izgubili znaten del prihrankov. V takih okoliščinah marsikje ni
bilo mogoče kupiti precej dražjih bronastih zvonov, zato so se
odločali za precej cenejše jeklene. Ker imajo manj žlahten zvok
od bronastih, so bili prvotno mišljeni kot začasni, dokler se ne
bi časi izboljšali in bi nabavili bronaste. Gospodarska kriza v
30. letih 20. stoletja, druga svetovna vojna in režim po vojni pa
temu niso bili naklonjeni in zato še danes marsikje zvonijo jekleni. Tako je že stoto leto tudi pri Svetem Urbanu, kjer veliki in
srednji zvon veljata za bolj uspela izdelka jeseniške železarne.
Tam so jih izdelovali med letoma 1916 in 1929, ulili so jih okrog
2200, železarni pa so prinesli dober zaslužek.

Zahvala gasilcem
Kakor plamen je bilo polno energije in življenja tudi Darkovo
življenje. Gasilci ste velikokrat poskrbeli, da je bil tudi
njegov plamen življenja še močnejši, zato smo vam iskreno
hvaležni. Na njegovi zadnji poti pa je ugasnil ta plamen in
dim se razkropil po naših lepih Poljanah. Pospremili ste ga
v smeri Blegoša, ki ga je tako ljubil, kakor je imel rad vas,
gasilce. Njegova družina

FRIZERSKI SALON

ROSANA ZEVNIK s. p.

Poljane nad Škofjo Loko 66,
4223 Poljane

Tel.: 04 510 91 70, 040 836 940
DELOVNI ČAS:
Ponedeljek zaprto
Torek: 8-12h in 14-19h
Sreda: 8-14h
Četrtek: 14-20h
Petek: 8-12h in 14-19h
Sobota 8-12h
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24 I Knjižnica

Branje – za mnoge najčudovitejša dejavnost
Potopisni večer – Namibija, nov izbor knjig za odrasle, razstava Lidije Debelak, projekt Družinsko branje ...
Bernarda Buh
Novi prostori Krajevne knjižnice Poljane so pri bralcih naleteli
na pozitiven odziv. Kljub majhnosti je prostor maksimalno
izkoriščen, svetel in prijeten. Navdušeni so nad dejstvom, da
so prostori v pritličju, da ni treba premagovati nobenih stopnic.
Tega so veseli predvsem starejši, ki so mogoče že gibalno ovirani. Obiskalo nas je kar nekaj posameznikov, ki so šele z novo
lokacijo ugotovili, da v Poljanah dejansko obstaja knjižnica.
Knjižničarke se trudimo, da dejavnosti tečejo naprej, kot so
do sedaj. Žal nam ni uspelo zagotoviti bralnih uric s kužkom,
ker v društvu Ambasadorji nasmeha trenutno nimajo na voljo
vodnika s terapevtskim psom. Takoj ko bo možno, bomo urice
ponovno pripravili v poljanski enoti. Ne glede na prostorske
omejitve bomo vsak mesec izvajali ustvarjalne delavnice za
otroke, ki prvotno niso bile v načrtu. Zatorej: otroci, vabljeni, da
se jih udeležite.
Na osnovi letošnjega slogana nacionalnega meseca skupnega
branja Branje je za duha to, kar je telovadba za telo smo knjižničarke pripravile izbor leposlovnih in strokovnih knjig za odrasle
bralce. Knjige se tematsko navezujejo na šport in gibanje,
zdrav življenjski slog in kakovostno preživljanje prostega časa
v naravi. Naj vas knjige spodbudijo k branju, gibanju in tudi premisleku. Knjige smo izpostavili v vseh enotah Knjižnice Ivana
Tavčarja Škofja Loka in so na voljo za izposojo. Priporočilni seznam si lahko ogledate tudi na spletni strani knjižnice. Vabimo
vas, da se nam pridružite na družbenih omrežjih, tako da v svoji
objavi s ključnikom #branje in gibanje z nami delite prebrane
knjige. Bralna akcija bo potekala do 15. februarja 2023.
V Krajevni knjižnici Gorenja vas smo izredno veseli, da je na
ogled svoje izdelke postavila domačinka Lidija Debelak. Naslov
razstave je Pet letnih časov. Avtorica je o svoji razstavi zapisala: »Ženska sem. Rada se poigram z mislijo, da me najbolje
opišejo moje slike ...« Rdeča nit razstave je ženska, ženska v
vseh letnih časih. Včasih energična, razposajena, polna sonca
in idej, veselja in smeha ..., spet drugič melanholična, utrujena,
željna le spodbudne besede in tople dlani ... Ženska, ki v svoji
krhkosti sprejme sebe in s tem postane močna v svoji drugačnosti, neguje svojo dušo in nov – peti letni čas. V glinenih reliefih Lidije Debelak, ki predstavljajo estetsko stičišče tradicije in
sodobnosti, lahko najdemo najrazličnejše motive. Svoj navdih
išče v malem loškem kruhku, lesenih intarzijah ročno izdelanih
skrinj, ljudskem slovstvu in verovanjih. Angeli, podkve, nageljni,
zlate ptice, glina, kombinirana s čipko, nas skozi tradicijo vodijo
do sodobnejših motivov, izdelanih v živahnih pisanih barvah.
Razstava bo na ogled do 1. decembra. Naj vam ne bo žal časa,
ki ga boste namenili ogledu.
Z novembrom najavljamo začetek osme sezone Družinskega
branja. Mlade bralce vabimo, da se nam pridružijo v branju
novega nabora pravljic in si ponovno z branjem priborijo lepo
nagrado, ki naj zaenkrat ostane presenečenje. Knjižice z vprašanji že čakajo na vas. Sredi septembra smo v knjižnici zaključili likovni natečaj na temo Škofjeloške pravljice in pripovedke.
Otroci so z ilustracijami predstavili razmišljanja, fantazije,
čustva in opažanja ob poslušanju pripovedk. Na natečaj je
prispelo 76 likovnih del in med njimi smo izbrali najboljše in jih
Podblegaške novice št. 8 | oktober 2022

Delavnica za odrasle: Aerobika možganov FOTO: ARHIV
KNJIŽNICE

nagradili. Trije nagrajenci prihajajo tudi iz občine Gorenja vas Poljane: Gaja Trček, Lenča Drmota in Nejc Stržinar. Vsem trem
iskreno čestitamo. Razstava slik bo v Krajevni knjižnici Gorenja
vas na ogled v februarju 2023.
V četrtek, 10. novembra, ob 19. uri bomo v mali dvorani v Sokolskem domu izvedli prvi Četrtkov večer s knjižnico, ki bo potopisno obarvan. Južnoafriška država Namibija je tako raznolika in
navdihujoča, da jo je nemogoče opisati z nekaj fotografijami.
Znana je po najvišjih peščenih sipinah v puščavi Namib. Na
zahodu se ta puščava izteka v dotik Atlantskega oceana, kjer
srečamo največje kolonije tjulnjev, na severu pa doživimo
razgibano živalsko življenje v Nacionalnemu parku Etosha.
Je ena najredkeje poseljenih držav. Njena velikost je približno
40 Slovenij, število njenih prebivalcev pa enako našemu. Med
potovanjem se spoznavamo z zanimivimi ljudstvi, ki deželo
naseljujejo: Himbe, San (bolj znani kot Bušmani), Herero, Damara ... Vtise in doživetja potovanja vam bo na potopisnem večeru
z veseljem predstavila domačinka Martina Kavčič Oblak.
V knjižnici je vedno kaj novega, vedno se kaj dogaja. Obiščite
nas!
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Ključni ob mrku javnih komunikacijskih omrežij
Začetki Radio kluba Poljanska dolina segajo v leto 1999. Takrat se je sekcija Gorenja vas, ki je od leta
1972 delovala v okviru Radiokluba Škofja Loka, osamosvojila. Z namenom razvoja organizirane
radioamaterske dejavnosti v občinah Gorenja vas - Poljane in Žiri je bil ustanovljen Radioklub Marmor Hotavlje,
katerega prvi predsednik je bil Anton Rant.
Lidija Razložnik
Zveza radioamaterjev Slovenije je klubu,
ki od leta 2020 deluje kot Radio klub
Poljanska dolina, dodelila tričrkovni klicni
znak S53DGM in tekmovalni enočrkovni
klicni znak S53I. »Radioamaterstvo je radiokomunikacijska dejavnost, namenjena
samoizobraževanju, medsebojnemu
komuniciranju in tehničnemu raziskovanju. Posameznik mora opraviti predpisan
izpit ter pridobiti radioamatersko licenco.
Radioamaterstvo povezuje konstruktorstvo, gradnjo elektronskih naprav in
anten. Osnovni namen je vzpostavitev
radijskih zvez na več načinov: govorni,
digitalni … Vzpostavitev je možna neposredno ali z odbojem od lune, meteorskih rojev ... ob prisotnosti električnega
napajanja, radijske postaje in antene,«
pojasnjuje Robert Peternelj.
Z vzpostavitvijo komunikacijskih zvez
preko radioamaterskih postaj in drugih
oblik delovanja nudi pomoč pri zaščiti in
reševanju človeških življenj ter materialnih dobrin ob elementarnih in drugih
nesrečah ter nevarnostih. Od leta 2007
so vključeni v kodeks ARON (Amatersko
radijsko omrežje za nevarnost), v okviru
katerega aktivno sodelujejo na vajah,
usposabljanjih in delu na terenu na območju Gorenjske. Kodeks določa pravila
vedenja in delovanja radioamaterjev
ob nesrečah in nevarnostih. V primeru
nevarnosti ali nesreč večjih razsežnosti
se radioamaterji organizirajo na lastno
ali pobudo nosilcev zaščite in reševanja
(Civilna zaščita, gasilci, Rdeči križ …).
Ob žledolomu 2014 je župan aktiviral
S53DGM, saj je prišlo do izpada vseh komunikacij na območju Sovodnja in širše.
»Kraj je bil dobesedno odrezan od sveta.
Vzpostavili smo komunikacijo med PGD
Sovodenj in Trebijo ter pomagali vzpostaviti zveze ZARE (sistem radijskih zvez
zaščite in reševanja). Po nekaj dneh nam
je uspelo usposobiti tudi oddajnik na
Koprivniku ter tako vzpostavili še signal
mobilnih, radijskih in televizijskih operaterjev,« se spominja S53RP, Robert Peternelj, ki je vodenje kluba leta 2020 prevzel
od dolgoletnega predsednika S56WDN,
Dejana Novaka. Leta 2014 je klub prejel

Radio klub Poljanska dolina: S53RP Robert Peternelj, S57KLA Alojz Špiček, S57NK
Janko Mivšek in sosed Dušan Platiša ob dograjevanju omrežja S5NET na Vrhovčevem
griču. FOTO: ARHIV KLUBA
bronasti znak Civilne zaščite in bronasti
znak Zveze radioamaterjev Slovenije
za požrtvovalno delo ob žledolomu. Za
pomoč so se jim zahvalili tudi sovodenjski gasilci. Na Vrhovčevem griču v Stari
Oselici so uredili tekmovalno lokacijo, ki
so jo leta 2019 elektrificirali. Napajanje
zagotavljajo sončne celice, ki omogočajo samozadostnost in neodvisnost
od javnega omrežja. Na lokaciji deluje
FM/DMR-repetitor, ki pokriva Poljansko
dolino in se širše dopolnjuje z radioamaterskim omrežjem ostalih repetitorjev v
Sloveniji ter radioamatersko internetno
omrežje S5NET, ki v primeru izpada
javnega omrežja omogoča neodvisno komuniciranje preko lastnega internetnega
omrežja: »Preko S5NET interneta postavljamo tudi IP telefonijo, ki bo v primeru
izpada komunikacij odigrala pomembno
vlogo, saj bodo gasilska društva in štab
Civilne zaščite v občini lahko uporabljali
internet in IP telefone. Letos imamo
namen dokončati še elektrifikacijo,
poleg sončnih panelov še z električnim
omrežjem, ter vkopati 500 metrov kabla
do bližnje kmetije.«

Tam stoji tudi panoramska kamera,
vremenska postaja, prehod APRS in
(testno) internetni prehod za vremenske
balone. V prostorih kluba na naslovu
Sestranska vas 16 v Gorenji vasi je na
voljo oprema, tako za delo na radijskih
frekvencah, pri katerih ni potrebno
radioamatersko dovoljenje (licence),
kot tudi za delo na profesionalnih postajah. Veliko časa namenijo digitalnim
komunikacijam s pomočjo računalniške
opreme. Izdelujejo tudi antene in elektronske naprave. Radijske zveze vzpostavljajo z radioamaterji po vsem svetu
in se udeležujejo mednarodnih tekmovanj Field Day. Letos so v sodelovanju
z Radio klubom Škofja Loka pripravili
tečaj, na katerem so izpit opravili tudi
štirje člani kluba.
Klub šteje 17 članov, najmlajši med njimi
ima 13 let, družbo jim dela tudi predstavnica nežnejšega spola. Med drugim
sodelujejo na lokalnih in regijskih športnih
dogodkih (MTB Blegoš, KBK, GHD Lučine,
GHD Ilirska Bistrica, GM4O, UPT …), na državni ravni so trije člani vključeni v enoto
Civilne zaščite za posebne primere.
Podblegaške novice št.8 | oktober 2022
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Še vedno v odlični formi
O Gregorju Stanoniku smo v Podblegaških novicah nazadnje pisali pred tremi leti, ko je že petič zapovrstjo
osvojil naslov svetovnega prvaka v najtežjem gasilskem tekmovanju na svetu – Firefighter Combat
Challenge. Po dveh koronskih letih se je letos ponovno podal na tekmo.
Lidija Razložnik
Julija je v nemškem Moslu osvojil drugo mesto v kategoriji nad
30 let in četrto mesto med 160 tekmovalci. V dvojicah z Anžetom Habjanom sta bila druga. V štafeti in v ekipni razvrstitvi je
bila FCC team Slovenia v sestavi Anže Habjan (gasilska enota
Fraport Slovenija), Igor Pašič (PGD Radovljica), Miha Žargi
(PGD Mengeš) in Gregor Stanonik tretja.
V mestu Tulln blizu Dunaja je konec septembra slavil v kategoriji nad 30 let ter bil tretji med 120 tekmovalci. Z Anžetom Habjanom sta bila druga, prav tako je na drugem mestu končala
ekipa FCC team Slovenia. »Občutki po dvoletnem premoru od
tekmovanj so super. Po dolgem času smo se srečali s starimi
gasilskimi kolegi iz vse Evrope. Treniral sem ves čas, le na poligonu malo manj,« pojasni Gregor Stanonik, ki je medtem postal
tudi lastnik telovadnice v Gorenji vasi, kjer skupaj s partnerico
Blažko trenirata približno 70 ljudi. »Obdobje koronavirusa je
vse zelo zaznamovalo, saj je po tolikšnem času brez tekmovanj
težko ostati v dobri formi. Najbolj sem ponosen, da mi je kljub
vsemu uspelo ostati v formi, ohraniti moč in kondicijo in se
tako kosati z mlajšimi, ki prihajajo v t. i. najtežji dve minuti v
športu,« še razloži Gregor Stanonik, ki bo pri tekmovanjih vztrajal, vse dokler mu bosta dopuščala zdravje in čas. V prihodnjem
letu upa na udeležbo na svetovnem prvenstvu v Ameriki.

N OVO

Psi so bili prve udomačene živali na svetu
in so podvrsta volka.
Lahko so vzgojeni za
delo, lov, čuvanje ali pa
so le hišni ljubljenčki. V
priročniku je opisanih
200 pasem psov, in če
vas zanimajo psi ali
se odločate, da boste
postali pasji lastnik,
je ta knjiga kot
nalašč za vas. Slika in
podroben opis vas
bosta hitro opremila
z osnovnim znanjem
o psih.

Omejeno število priročnikov
je na voljo po izredno ugodni ceni
Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel. št.:
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam ga pošljemo po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Gregor Stanonik je v Avstriji v kategoriji nad 30 let pometel s
konkurenco. FOTO: OSEBNI ARHIV

N OVO

89 strani, trda vezava

Škofjeločanka
Lea Filipovič, bolj
znana kot vlogerka
Lepa afna, je izdala
knjigo s svojimi
najljubšimi
jedmi, ki jih zanjo
pripravlja mami
Bernarda. Recepti
so preprosti in vas
bodo pogosto
rešili iz zagate, ko
ne boste vedeli,
kaj skuhati.
Preizkusite jih,
jedi vam bodo
zagotovo
teknile!

22
EUR

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

+ po

št ni n a

Mesec požarne
varnosti
Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij.
To je slogan letošnjega meseca požarne varnosti v
organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, Gasilske zveze Slovenije, Slovenskega
združenja za požarno varstvo ter Združenja
slovenskih poklicnih gasilcev.
Lidija Razložnik

V oktobru gasilska društva in organizacije opozarjajo na
vzroke, zaradi katerih zagorijo litij-ionske baterije. FOTO:
GORAZD KAVČIČ

V vsakdanjem življenju se povečuje uporaba naprav z litij-
ionskimi baterijami.
So v mobilnih telefonih, prenosnih in tabličnih računalnikih,
predvajalnikih glasbe, fotoaparatih, kamerah, igračah, orodju,
invalidskih vozičkih, radijsko vodenih modelih, brezpilotnih
zrakoplovih (dronih) ... Vedno več je uporabnikov, ki za prevoz

Na številko 112 pokličete ali pošljete kratko
sporočilo, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno
medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali
policijo. Številko 112 lahko brezplačno kličete s
stacionarnega in mobilnega telefona (tudi če je
račun prazen) v vseh državah EU.

GIBALNE URICE
ZA MALČKE

ŠPORTNA DVORANA
GORENJA VAS
vsak ponedeljek ob 16. uri

uporabljajo vozila na električni pogon (električni avtomobili,
električna kolesa, električni skiroji in podobno), ki jih poganjajo
litij-ionske baterije. V mesecu oktobru tako gasilska društva
in organizacije opozarjajo na vzroke za nastanek požarov na
litij-ionskih baterijah, posredujejo navodila za preprečevanje
požara ter seznanjajo s pravilnim polnjenjem, shranjevanjem
in odlaganjem baterij in njihovim gašenjem. Več o tem lahko
preberete na spletni strani Gasilske zveze Slovenije. Gasilska
društva, tudi v naši občini, v tem času že tradicionalno organizirajo dneve odprtih vrat s pregledom in možnostjo nakupa
gasilnika, evakuacije, meddruštvene vaje … Danes, 21. oktobra,
bo na območju Lučin potekala vaja članic, jutri pa vaja članov s
postrojem enot v organizaciji GPO Gorenja vas - Poljane.

ZLATA LETA vadba za seniorje
PONEDELJEK in
ČETRTEK:
8:00 - 9:00

VADBA ZA ZDRAVO
HRBTENICO
TOREK: 18:45 - 19:45
ČETRTEK: 9:00 - 10:00

OŠ JAVORJE

začnemo v četrtek, 10.11. ob 16. uri
*za vadbo v Javorjah so obvezne prijave na info@sokolc.si

Obe vadbi potekata pod vodstvom
študentke fizioterapije.

Obvezna prijava na vadbo in
več info na info@sokolc.si ali na
031 871 283.

MOŽNOST INDIVIDUALNE

več info: info@sokolc.si
ali 031 871 283

VADBE IN SVETOVANJA
Sokol'c d.o.o., Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
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Oktober - november 2022

Kraj: velika dvorana Sokolskega doma Gorenja vas. Organizira:
KORK Gorenja vas. Kontakt: marijaknafelj@gmail.com,
041/928-882.

28. oktobra ob 17. uri
Dan gob in kostanja
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: 030/489-177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

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

28. oktobra ob 18. uri
Loške orglice
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina in
Loške orglice. Več informacij: 030/489-177,
dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

5. novembra ob 20. uri
Standup večer na Sovodnju
Kraj: Dvorana Sovodenj. Organizira: KUD Sovodenj. Več
informacij: kudsovodenj@gmail.com, https://www.facebook.
com/KudSovodenj/.

30. oktobra ob 15. uri
Premiera filma Žabica je v prednosti: 1919–2020
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod debela čebela. Več
informacij in predhodne rezervacije: 031/390-354.

8. novembra ob 16. uri
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Kraj: prostori KORK (Sestranska vas 14, Gorenja vas).
Organizira: KORK Gorenja vas. Več informacij:
marijaknafelj@gmail.com, 041/928-882.

31. oktobra ob 9. uri
Valentinov pohod
Kraj: spodnja postaja šestsedežnice. Organizira: TD Stari vrh.
Več informacij: 040/190-701 (Janez Šturm), www.tdstarivrh.si.

11. novembra ob 18. uri
Martinovanje
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030/489-177.

31. oktobra ob 18. uri
Noč čarovnic
Kraj: lokal Zrajdnca. Organizira: TD Gorenja vas. Več informacij:
051/212-608, jozef1.veliki@gmail.com.

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

2. novembra ves dan
Zbiralna akcija oblačil, obutve, posteljnine, zaves, igrač,
brisač itd.

12. novembra od 10. do 12. ure
Predstavitev Kmetije Pr' Šupc
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: 030/489-177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.
19. novembra ob 10. uri
Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Kraj in organizira: Kmetija Pustotnik. Več informacij:
04/510-73-10.
19. novembra ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.
25. novembra ob 17. uri
Jesenski okusi
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030/489-177.
Vsak petek ob 10.00, 12.00 in 13.30
Vodenje po Šubičevi hiši
Kraj: Šubičeva hiša, Poljane. Organizira: Zavod Poljanska
dolina. Več informacij: 031/720-573 (Jera Miklavčič),
zavod@poljanskadolina.com.

www.obcina-gvp.si

Vsak četrtek od 16.30 do 19.30
Ozimnica visoške gospe
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: LU Škofja Loka, Zavod
Poljanska dolina. Več informacij: jaka.subic@lu-skofjaloka.si.
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* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite
pri organizatorjih.
** Za še več dogodkov, spremljajte spletno stran
www.poljanskadolina.com (zavihek dogodki) ali pa
poskenirajte QR kodo za koledar dogodkov.
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Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala
in izbrala čistilno napravo in kako se nama
obrestuje “rudarjenje” vode z neba?
Dostopna je na povezavi
https://go-to.si/najina-zgodba
ali pa prek QR kode.

NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO
Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskrbi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čiščenja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Samooskrba s kompletnim sistemom
za deževnico

Okrasni nadzemni
rezervoarji

Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Poudarite videz terase z novim okrasnim zbiralnikom deževnice videza
antične glinene amfore ali kateregakoli drugega izmed 70 različnih oblik,
barv in velikosti. Poleg varčevanja
je ob uporabi zalivanja z deževnice
treba upoštevati še, da pri tem opravilu naredimo še veliko koristnega za
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica,
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem
www.gorenjskiglas.si

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob
petkih pa še televizijski spored Vikend.
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo
pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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POSKRBITE DA BOSTE BOLJE
VIDELI IN DA BOSTE VIDENI
VHODNA VRATA . GARAŽNA VRATA . NOTRANJA VRATA . OKNA

DVOKRILNA GARAŽNA VRATA
• Žarnice

in
led izvedbi -15%

• Metlice brisalcev
• Akumulatorji

v klasični in

.
.

Izgled enak kot vhodna vrata
Izdelava po meri

Obiščite nas v salonu v Todražu.

-10%
in

-10%

NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA
in
T 110

04 510 54 00
info@int-vrata.si
www.int-vrata.si

MARMOR HOTAVLJE, D.O.O., HOTAVLJE 40, GORENJA VAS, www.marmor-hotavlje.si

INT vrata d.o.o.
Todraž 11
4224 Gorenja vas

GV 115/15
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Oglasi I 31

Naročila sprejemamo v

V ponudbi:

ŽALNI PROGRAM

- suhi in sveži nagrobni aranžmaji, venci
- aranžmaji in nasadi v posodah, košaricah
- sveže rezano cvetje, šopki
- mačehe, rese, trave, jesenske trajnice ...
- pesek in zemlja za grobove
- različne vrste sveč
- vaze, posode, cvetlični lonci ...
- urejanje grobov

OSTALA PONUDBA

- lončnice, drobna darila, srebrni nakit,
ročno izdelane voščilnice, otroške knjige ...
Sprejememo naročila, po dogovoru
tudi dostava na dom ali grob.
cvetlicarna.rozca@gmail.com

Cvetličarna Rožca Cerkno

cvetlicarna rozca oglas_90,5 x 131_oktober 2022.indd 2

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

- mačehe, rese, trajnice . .
- šopki, rezano cvetje, lončnice
- drobna darila, ročno izdelane voščilnice
- nagrobni aranžmaji, urejevanje grobov
- pesek in zemlja za grobove

Cvetličarni Rožca Cerkno
031 643 821

16/10/2022 11:20

COROLLA
CROSS
HYBRID
KMALU V SALONU

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4 l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska stopnja
EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije
velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini
trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let
ali 185.000 km). Slika je simbolična.

Cesta Staneta
Žagarja 65 b,
4000 Kranj,
04 280 90 00
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32 I Aktualno

PLANINSKO DRUŠTVO
ŠKOFJA LOKA

objavlja prosto delovno mesto

OSKRBNIKA (m/ž)

v domu na LUBNIKU od marca 2023 dalje
in v koči na BLEGOŠU od maja 2023 dalje.
Obe koči imata dolgoletno tradicijo,
sta dobro obiskani v vseh letnih časih in
uspešno poslujeta.
Podrobnejše informacije o pogojih dela
lahko dobite na osebnem razgovoru in v
razpisu objavljenem na internetni strani
www.pd-skofjaloka.com.
LUBNIK

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA, Kapucinski trg 4, 4220 ŠKOFJA LOKA

Objava velja do zasedbe objavljenih del.
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BLEGOŠ

