Prva stran I 1

letnik XXVI | številka 7
september 2022
GLASILO OBČINE GORENJA VAS - POLJANE

STRAN 4

STRAN 6

STRAN 13

STRAN 15

STRAN 22

Gospodarsko
poslopje dobiva
končno podobo.

Kulturni dom že
praznijo.

Prometna vzgoja
v vrtcu in
adrenalinski
sprehodi

Na pomoč tudi
iz Poljanske
doline

Dan oglarjev
v znamenju
petdesetletnice

2 I Občinske novice

Iz
županovega
dnevnika
Izbrani dogodki iz županovega pestrega
urnika, ki obsega tako projektno vodenje
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
``13. 7. I Sestanek na MOP. Dobra novica je
bila, da je vse pripravljeno za sanacijo plazov
pod Ermanovcem, malo bolj grenka pa ta, da
za projekt Leskovica še ni odobren sanacijski
načrt iz Načrta za okrevanje in odpornost, mi
pa smo že imeli izbranega izvajalca del.
``14. 7. I Z izvrstnim pevcem Janezom Trilerjem
sva skovala načrt za koncert slovenskih
narodnih pesmi na Dvorcu Visoko, ki je bil
mesec kasneje odlično obiskan.
``22. 7. I Sestanek na terenu na cesti Dolge
Njive–Suhi Dol zaradi neenakomerne nivelete
ceste v gradnji. Dogovor je, da se upošteva
moja pripomba in se najde projektna rešitev in
morebitno povečanje stroškov.
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``24. 7. I Pri sveti maši in blagoslovu oltarjev v
cerkvi svetega Brikcija na Četeni Ravni
``7. 8. I Na svečanem odprtju dirke GHD Lučine,
kratek ogled na startu in na koncu podelitev
medalj najboljšim
``7. 8. I Na tradicionalni, že 50. prireditvi Dan
oglarjev na Grebljici pod Starim vrhom.
``14. 8. I Na umestitvi novega župnika gospoda
Jožeta Pluta v Poljanah
``19. 8. I Predstavitev vojaške vaje Zvezde
Triglava 2022 v Vojašnici Boštjana Kekca na
Bohinjski Beli, ki bo v septembru v naših krajih
``1. 9. I Ob vstopu v šolo našim prvošolcem
podelim slovensko zastavo s posvetilom.
``3. 9. I Na Dvorcu sem pozdravil prijatelje
kolesarje iz avstrijskega Zell am Seeja, ki so
nam vrnili obisk. Odpeljal sem se z njimi na
krajšo turo.
``3. 9. I Obiskal sem prireditev Pokošnjica
ob novem Domu nad Zalo na povabilo
Turističnega društva Žirovski vrh.
``8. 9. I Zelo sem bil vesel pisnega priznanja
za sodelovanje Območne obrtno-podjetniške
zbornice Škofja Loka.

Naslednja številka: 21. oktobra 2022
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 3. oktobra 2022 po
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Stik z županom
Župan je za vaša vprašanja, predloge in mnenja dosegljiv vsak torek med 15. in 17. uro in
sredo med 14. in 17. uro po telefonu št. 051 384 433.
Za sestanek pri županu se lahko dogovorite tudi v sprejemni pisarni občine po telefonu št.
(04) 51 83 100.

Kolofon: Podblegaške novice (ISSN 1408 – 3086) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, pravice
izdajatelja opravlja: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, elektronski naslov: info@g-glas.si, telefon: 04/201 42
10. Odgovorna urednica: Mateja Rant, mateja.rant@g-glas.si, oglasno trženje: Robert Aleksić, robert.aleksic@g-glas.si, telefon: 040/508 891. Oblikovna
zasnova: Rok Oblak, priprava za tisk: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o., naklada: 2450 izvodov, distribucija: Pošta Slovenije. Podblegaške novice brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Podblegaške novice so v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo
RS vpisane pod zaporedno številko 102. Na naslovnici: Rokodelsko na Visokem, foto: Gorazd Kavčič

Podblegaške novice št. 7 | september 2022

Kolofon

Občinske novice I 3

Nataša Božnar Markelj,
Javna služba kmetijskega svetovanja,
Enota Škofja Loka

Jesti bodo hoteli vsi
Vroče poletje se počasi končuje, posledice visokih temperatur pa
se že kažejo na naših kmetijah, kjer primanjkuje krme, živali se
oddajajo v klavnice, odkupne cene pa padajo. Pomanjkanje krme
so izkoristili poljedelci in dvignili cene krme v višave. V preteklih
tednih se je tudi na naši občini prijavljala škoda na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022. Kmetje obrazec za prijavo
suše lahko oddajo do 23. septembra na naslov Občine Gorenja
vas - Poljane. Obrazec je objavljen na spletni strani občine, dobite
ga lahko tudi na enoti KSS v Škofji Loki.
Kmetijstvo trenutno res ni v nič kaj zavidljivem položaju. Zdi se,
da je edina rešitev večanje pridelave – na hektar pridelati čim
več oziroma od ene krave namolzti čim več. Pridelki so se v
zadnjih desetletjih res povečali, vendar izkupiček tega povečanja
ni končal pri kmetu. Obilna ponudba kmetijskih izdelkov iz uvoza
na trgu zbija ceno pridelka in tisti del cene, ki konča pri kmetu, je
vedno manjši. Enostavne rešitve ni.
Kot kaže ta čas, se bo v prihodnosti kar nekaj kmetij zaprlo tudi
v naši dolini, čeprav se nam še večina čudi, kako je mogoče, da
imamo obdelane hribe. Mladi upokojenci, ki so do sedaj še redili
po nekaj repov in pokosili vse bregove in senožeti, postajajo
starejši in dela ne bodo več zmogli. Od mladih, ki pa so zaposleni
izven kmetije, pa res ne moremo zahtevati, da bodo pred službo
hodili v hlev. Na drugi strani pa imamo vzorne mlade prevzemnike
kmetij, ki odlično peljejo svojo zgodbo, večinoma skupaj s starši.
Marsikdo reče – se bodo pa na račun propada enih povečale druge kmetije. V ravnini je to mogoče, v hribih pa je druga zgodba. Že
sedaj marsikateri lastnik strmega travnika, ki dela ne more opravit
sam, ne more dobiti človeka, da bi mu travnik pokosil.
V kmetijstvu se trenutno vse vrti okrog novega strateškega načrta
skupne kmetijske politike. Zanimivo je, kako se kmeta obtožuje
nasilja nad okoljem. Kmetijstvo naj bi bilo eden najhujših onesnaževalcev, pa se je nebo čudežno hitro razjasnilo, ko sta bila zaradi
covida ustavljena industrija in promet. Strateški načrt je sicer bil
v javni obravnavi, a koliko kmetov je imelo sredi poletja čas za
študiranje 750 strani dolgega dokumenta.
Pogoj, da bomo ohranili kulturno krajino, je ohraniti žive kmetije.
To pa bo mogoče le, če bo na kmetiji možno ustaviti primeren
dohodek. Ne želim biti preveč črnogleda, ampak kmetijstvo je
trenutno na res veliki preizkušnji, kajti na eni strani se število
zemljanov povečuje, na drugi strani pa se želi zmanjšati pridelava. Res je, da moramo govoriti o varovanju podnebja, dobrobiti
živali ... vendar na koncu je važno le, da kmetu kaj ostane v žepu,
potrošnik pa da je sit.
Verjamem v klenega kmeta in da se bodo na koncu vendarle
uskladila stališča politike do take mere, da bodo sprejete rešitve
v dobro slovenskega kmetijstva. Kajti hrana je in bo glavni vir
preživetja in jesti bodo hoteli vsi.

Pridobili dodatna
parkirišča
Ob pokopališču v Stari Oselici je Občina Gorenja vas
- Poljane uredila več kot dvajset dodatnih parkirišč.
Prihodnje leto jih bodo še asfaltirali.
Mateja Rant
Občina Gorenja vas - Poljane je ob pokopališču v Stari Oselici
v drugi polovici avgusta končala urejanje dodatnih parkirišč.
Izvajalec TGM VIC je ta čas izvedel prvo fazo predvidenih del,
ki je zajemala ureditev celotnega platoja novega parkirišča za
zdaj še v makadamski izvedbi, potrebne pripadajoče kamnite
oporni zidove in stopnice za dostop, je pojasnil višji referent za
področje investicij na občini Igor Kržišnik.
V sklopu doslej opravljenih del so uredili tudi dostope z novega
parkirišča proti zgornjemu platoju in dostop v cerkev. Dela so
bila po Kržišnikovih besedah vredna okrog 45 tisoč evrov. Ob
pokopališču je tako po novem prostor za okrog 25 parkiranih
vozil. »V naslednji fazi, predvidoma prihodnje leto, se bo izvedla
še končna obloga makadamskega parkirišča, predvideno delno
s travnimi ploščami in delno z asfaltom.«

Ob pokopališču v Stari Oselici s uredili dodatna parkirišča.
FOTO: ARHIV KS TREBIJA

Ponovno odprli krajevni urad
Krajevni urad v Gorenji vasi je 6. septembra ponovno začel
poslovati po ustaljenem urniku, so sporočili iz Upravne enote Škofja Loka. Uradne ure krajevnega urada so ob torkih
od 8. ure do 15.30, naročanje pa za zdaj ni potrebno. Za vse
informacije so na voljo na telefonski številki: 041 741 738
ali na elektronskem naslovu: ue.skofjaloka@gov.si.
Podblegaške novice št.7 | september 2022
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Gospodarsko poslopje dobiva končno podobo
V prvi polovici prihodnjega meseca naj bi na Visokem končali še prenovo gospodarskega objekta ob dvorcu.
Mateja Rant
Ob Dvorcu Visoko, ki je v preteklih letih dočakal temeljito
prenovo, ta čas končujejo obnovo še sosednjega gospodarskega poslopja, za kar so pridobili tudi sredstva ministrstva za
kulturo v višini slabih dvesto tisoč evrov. Celotna naložba je
sicer vredna okrog petsto tisoč evrov, je pojasnil višji referent
za področje investiciji na Občini Gorenja vas - Poljane Igor Kržišnik. V prihodnje naj bi tu v sodelovanju z medicinskim centrom
Medicor zaživel rehabilitacijski center za bolnike po operaciji
srca in ožilja.
Gospodarsko poslopje je že dobilo nov toplotni ovoj in urejeno fasado, restavrirali so vsa okna na objektu in vgradili nova
vhodna vrata v pritlični etaži. Obenem so celotno streho prekrili
z novo kritino ter uredili žlebove in odtoke, urejeno je bilo tudi

Gospodarsko poslopje je že dobilo nov toplotni
ovoj in urejeno fasado, restavrirali so vsa okna
na objektu in vgradili nova vhodna vrata v
pritlični etaži.
meteorno odvodnjavanje, je razložil Kržišnik. V delu nekdanjega
hleva so izvedli statično in hidrofobno injektiranje, prenovili so
stropne in stenske omete ter poskrbeli za novo talno hidroizolacijo in toplotno izolacijo, čaka pa jih še izvedba estriha, v
katerem bo vgrajen razvod za talno gretje. »Izvedene bodo tudi
vse potrebne podometne inštalacije za delovanje večnamenske
dvorane, predvidene v prostorih obstoječega hleva.« V nadaljevanju bodo poskrbeli še za ureditev okolice. Sočasno z deli na
gospodarskem poslopju poteka tudi restavriranje oken v prvem
nadstropju in v mansardi Dvorca Visoko. »Zdaj bodo vsa okna
na objektu v celoti restavrirana,« je poudaril Kržišnik in dodal,
da dela izvajajo tudi pod nadzorom predstavnice zavoda za
varstvo kulturne dediščine Damjane Pediček.

Obnova gospodarskega poslopja ob Dvorcu Visoko gre h koncu.
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zbirajo fotografije nekdanje šole
V Hiši generacij, ki jo urejajo v nekdanji šoli v Gorenji vasi,
občina načrtuje tudi postavitev stalne razstave fotografij
stare šole – fotografij razredov, hodnikov, učiteljev, učencev,
utrinkov s pouka, športnih ur ... Fotografije in razglednice,
ki naj bi krasile hodnike Hiše generacij, je mogoče oddati v
sprejemni pisarni občine in na elektronskem naslovu info@
obcina-gvp.si do konca septembra. Ob tem se na občini že
vnaprej zahvaljujejo za poslane fotografije.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi
JAVNEGA RAZPISA
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in
plesalcev – Jobstov sklad
S sredstvi v višini 2.000,00 evrov bo sofinancirala izobraževanja
nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev v naslednjih vsebinah:
• sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma in v tujini,
• sofinanciranje izposoje inštrumenta,
• enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih,
• enkratne dotacije za nakup inštrumenta.
Celotno besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije je
objavljeno na spletni strani www.obcina-gvp.si.
Kandidati prijavo oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali
pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta
87, Gorenja vas, do 26. 10. 2022.
Podblegaške novice št. 7 | september 2022

Stara šola FOTO: ARHIV OBČINE
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Nove označbe kolesarskih povezav
Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni.
NIna Kobal, Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske
Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni
organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot strokovno telo odbora
za okolje, prostor in infrastrukturo pri
Razvojnem svetu gorenjske regije.
Sestavljajo ga predstavniki treh razvojnih agencij (Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske in Razvojne
agencije Sora), predstavniki gorenjskih
občin in kolesarji.
Eden najpomembnejših rezultatov
skupine SORK je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za
skrbno izdelan preplet 640 kilometrov
državnih in lokalnih kolesarskih povezav
na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih
občinah. Pri določitvi so bili upoštevani
mednarodni kriteriji prometne varnosti,
atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so
bile potrjene s strani vseh 24 vključenih
občin ter Direkcije RS za infrastrukturo.
Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizaci-

Novi znaki za kolesarje FOTO: ARIV RAZVOJNE AGENCIJE GORENJSKE
jo za kolesarje tako na državnem kot tudi
lokalnem omrežju.
Postavitev prometnih znakov na terenu
se bo predvidoma začela izvajati v septembru. Postavitev prometne signalizacije za kolesarje bo potekala v vseh
gorenjskih občinah in občinah Cerkno,
Logatec in Medvode, zato vse voznike
in ostale prometne udeležence prosimo
za strpnost. Gorenjska je prva regija v
državi, ki se je vzpostavitve kolesarskega
omrežja lotila sistematično, povezano
in enotno. Namen je tudi, da ne terenu
označeno kolesarsko omrežje ustrezno

promoviramo in predstavimo njegove
potenciale tako za turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti.
Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje
poleg Ministrstva RS za infrastrukturo
in Direkcije RS za infrastrukturo financirajo občine: Bled, Bohinj, Cerklje na
Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje,
Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj,
Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki,
Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode
in Vodice, koordinacijo pa izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Dela bodo končana novembra
Dela, ki potekajo na državni cesti Trebija–Sovodenj, bodo zaključena novembra. Marca je bil porušen stari
Fužinski most čez Hobovščico.
Lidija Razložnik
Izvajalca gradbenih del sta za izgradnjo
novega mostu imela na voljo 120 dni, kar
pomeni, da bi moral biti novi most zgrajen
do sredine junija. Na občini so v začetku
meseca septembra podpisali aneks k
pogodbi, po kateri se rok za izvedbo vseh
del podaljša do 17. novembra. Ta čas
potekajo dela na mostu in zadnjem delu
brežin ob Hobovščici. Pred kratkim je bila
zabetonirnana plošča mostu, izvaja se hidroizolacija podpornikov mostu in deloma
tudi že plošče. Novi most bo širši in bo
omogočil boljši pretok prometa. Stroški
izgradnje mostu se v skladu s sofinancerskim sporazumom med Direkcijo RS za
infrastrukturo in občino delijo na polovico.

Gradnja podpornega zidu ob mostu na Fužinah FOTO: ARHIV OBČINE
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Kulturni dom že praznijo
Potem ko je občina lani od župnije odkupila objekt kulturnega doma v Poljanah in zemljišče ob njem, bodo
stavbo zdaj porušili in na njenem mestu zgradili nov kulturni dom, kar je že večdesetletna želja Poljancev.
Mateja Rant
Še pred rušitvijo pa se morajo iz sedanjega kulturnega doma izseliti vsi dosedanji
najemniki teh prostorov, med drugim tudi
krajevna skupnost, ki je začasne prostore
našla v Šubičevi hiši, sta pojasnila predsednik in tajnik krajevne skupnosti France Dolenec in Anton Debeljak. »Konec
septembra bo stavba, ki je predvidena za
rušenje, povsem prazna.«
Nove prostore za svoje delovanje so tako
poleg krajevne skupnosti morali poiskati
še Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane, Plezalno društvo Cempin, Športno
društvo Poljane in krajevna knjižnica.

V času letošnjih predsedniških
in lokalnih volitev bo v Šubičevi
hiši tudi začasna nadomestna
lokacija za volišče.
»Izprazniti je bilo treba tudi stanovanji
hišnika in župnika.« Preseliti je bilo treba
še učilnico za verouk, in sicer v spodnje
prostore cerkve v Poljanah. Za večino
pohištva in opreme krajevne skupnosti in
društev so začasno mesto našli v skladišču v Todražu. »Kulturno društvo bo v
dogovoru z Zavodom Poljanska dolina
delovalo v Šubičevi, predstave pa bodo v
dogovoru z občino pripravljali v Sokolskem domu v Gorenji vasi,« je razložil
Debeljak. Krajevna knjižnica Poljane je že

Kulturni dom v Poljanah bodo porušili in na njegovem mestu zgradili novega.
FOTO: MATEJA RANT

sredi preteklega tedna svoja vrata odprla
v začasnih prostorih na lokaciji Poljane
nad Škofjo Loko 28 oziroma v prostorih
nekdanje pekarne. »Selitev so opravili
zaposleni sami v sodelovanju s člani
gasilskega društva.« Skupaj so prenesli
več kot enajst tisoč enot knjižnega in
neknjižnega gradiva.
Nov kulturni dom je sicer po besedah
Dolenca in Debeljaka že večdesetletna
želja krajanov Poljan, krajevne skupnosti
in kulturnega društva. »Prve idejne za-

snove novega objekta so potrjevali že v
letih 2010 do 2014, a se je vedno ustavilo
pri vprašanju poplavne ogroženosti tega
območja,« sta pojasnila in dodala, da so
prav poplave, ki so Poljane prizadele v
letu 2014, pripomogle k hitrejši izvedbi
protipoplavnih ureditev. Tako so lahko na
podlagi že obstoječe idejne zasnove znova pripravili projekt gradnje novega kulturnega doma, vse skupaj pa je sovpadlo
tudi z državnim razpisom, na katerem jim
je za omenjeni projekt uspelo pridobiti
okrog milijon evrov in pol. »Pogoj, da smo

Uradne ure pisarne Krajevne
skupnosti v Šubičevi hiši so v
sredo od 8. do 10. in od 14. do
16. ure, ko je v pisarni dosegljiv
tudi predsednik Franc Dolenec.
Ostale dni so dosegljivi na
telefonski številki 031 461 888
(tajnik Anton Debeljak) in
041 548 623 (Franc Dolenec).

Knjižnica v Poljanah že deluje na novi lokaciji. FOTO: MATEJA RANT
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na razpisu sploh lahko kandidirali, pa je
bilo lastništvo sedanjega objekta, ki ga je
občina odkupila od župnije.« Poleg nove
večnamenske dvorane s tristo sedišči
naj bi v novozgrajenem kulturnem domu
uredili tudi novo, večjo knjižnico, skupne
prostore za društva in pisarno krajevne
skupnosti.
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Slovesen sprejem za prvošolce
V obeh matičnih šolah v občini in njunih podružnicah so poskrbeli, da je bil prvi šolski dan nadvse slovesen
zlasti za tiste, ki so prvič prestopili šolski prag.
Mateja Rant, Milka Burnik
Prvošolce, njihove starše in učitelje na
obeh matičnih šolah s podružnicami sta
na prvi šolski dan tudi letos obiskala
župan Milan Čadež in podžupan Anton
Debeljak.
Župan je 123 letošnjim prvošolcem na
krajši uvodni slovesnosti zaželel uspešen
in varen začetek šolskih dni ter veliko
uspeha, ob tem pa jih tudi opozoril na
previdnost na cesti na poti v šolo in
domov. Poudaril je, da je prvi šolski dan
vedno nekaj posebnega za vse, ki prvič
sedejo v šolske klopi, zato si ga navadno zapomnijo za vse življenje. V trajen
spomin je ob tej priložnosti prvošolcem
poklonil slovensko zastavo s posvetilom.
Največ prvošolcev je v šolske klopi sedlo
v Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja
vas, in sicer 48, tri prvošolce manj imajo
v Osnovni šoli Poljane. V Podružnični šoli
v Javorjah so sprejeli 16 prvošolcev, v Lučinah zgolj enega, posebno zadovoljni pa
so bili s številom novosprejetih učencev
na Podružnični šoli Sovodenj, kjer se v
letošnjem šolskem letu lahko pohvalijo s
kar 13 novimi učenci.
Odličen priliv prvošolcev
Trinajst učencev prvega razreda na
Sovodnju se je pridružilo 38 učencem
od drugega do petega razreda. V zadnjih
štirih letih je to že druga zelo številna
generacija prvošolcev v podružnici. Prvi

Prvošolci, gosti in učiteljici FOTO: URBAN TRČEK
septembrski dan so jih v šolo pospremili
starši, v večini primerov mama in oče. Po
spoznavanju s pomočjo socialnih iger so
si v novem podstrešnem prostoru šole,
namenjenem dramskemu krožku, ogledali kratko predstavo starejših učencev
z naslovom Cinca Marinca in star papir.
V učilnici so skupaj oblikovali lončke
za shranjevanje risal in pisal, si nadeli
rumene rutice, prejeli diplomo prvošolca

ter se posladkali s sladoledom. Pred šolo
so starejši učenci za vse skupaj še peli in
deklamirali. Zbrane so nagovorili gostje,
ravnatelj Izidor Selak, župan Milan Čadež
in policist Boštjan Peternelj. Poudarili
so skrb za varnost učencev tako na
prometnih površinah kot drugod, kjer se
gibljejo. Župan jih je s podarjeno zastavo
nagovoril tudi k njenemu izobešanju ob
državnih praznikih.

Poplave niso povzročile večje škode

Uničena pešpot do cerkve v Poljanah FOTO: GORAZD KAVČIČ

Narasla Poljanska Sora je povzročila precej težav tudi v
Poljanski dolini, a na območju občine Gorenja vas - Poljane
po besedah župana Milana Čadeža ni bilo nič posebnega.
»Desni pritoki so bili sicer nekoliko močnejši, zato je bila
Poljanska Sora tako visoka.«
Količina padavin je bila po županovih besedah povsem
primerljiva s tistimi iz decembra 2017, ko je bila cerkev v
Poljanah najmanj deset centimetrov pod vodo, zdaj pa je bil
vodostaj na tem območju več kot pol metra nižji. »Izkazalo se je torej, da so bili ukrepi, ki smo jih izvedli za večjo
poplavno varnost Poljan, učinkoviti.« Edina škoda, ki je
nastala zaradi narasle reke, je uničena pešpot do cerkve, ki
še ni bila dovolj utrjena. »Brežine bo treba ponovno utrditi,
najhuje pa smo z ukrepi preprečili, saj je poplavna voda
ostala omejena na razlivna območja,« je še dodal župan.
Podblegaške novice št.7 | september 2022
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Izvajanje šolskih prevozov v občini
Na Občini Gorenja vas - Poljane in na šolah se v zadnjih letih povečujejo pritiski staršev glede prevoza
njihovih šoloobveznih otrok, na primer glede ustavljanja pred domačo hišo, ure odhoda v šolo in domov …
Ugotavljajo, da je glede na število relacij
in otrok vsem, včasih tudi nerealnim
in mnogokrat neutemeljenim željam
staršev preprosto nemogoče ugoditi.
Občina Gorenja vas - Poljane predstavlja
hribovito območje z razpršenimi naselji.
Vasi, manjše zaselke in odmaknjene
kmetije povezuje kar 380 kilometrov
cest. Občina za izvajanje prevozov šolarjev letno nameni okrog 450 tisoč evrov,
vrednost pa se glede na rast inflacije še
povečuje.
Pri organizaciji upoštevajo predvsem
princip racionalnosti, šolske prevoze
pa zagotavljamo skladno z zakonom
o osnovni šoli. Glede na 56. člen tega
zakona ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče
oddaljeno več kot štiri kilometre od
osnovne šole. To velja v primeru, ko učenec obiskuje osnovno šolo v šolskem
okolišu, v katerem prebiva. Organizirani
šolski prevozi morajo pokriti navedeno
razdaljo od šole do linijskega postajališča izvajalcev šolskih prevozov, ki je
najbližje učenčevemu domu. Tisti del
poti, ki se nanaša na razdaljo od učenčevega doma do postajališča, je glede

Delavnice ročnih del
Ljudska univerza Škofja Loka in
Zavod Poljanska dolina vsak četrtek
med 16.30 in 19.30 v kavarni Dvorca
Visoko pripravljata delavnice ročnih
del. Do novega leta bodo delavnice
ročnih del potekale pod skupnim
naslovom Ozimnica visoške gospe.
Pripravili bodo nekoliko drugačno
»ozimnico« – udeleženci delavnic
bodo lahko nakvačkali ali spletli
kapo, šal, rokavice ali nogavice,
spolstili copate, naklekljali vzorce ali
izvezli praznični prt ter ročno izdelali
papir za praznične voščilnice. Prva
delavnica kvačkanja bo v četrtek,
29. septembra. Prijave za delavnice
sprejemajo na telefonski številki
04/506-13-60 ali elektronskem
naslovu jaka.subic@lu-skofjaloka.
si. Prijavljene bodo o podrobnostih
posameznih delavnic obvestili po
e-pošti.
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na četrti odstavek 56. člena zakona
po pojasnilih pristojnega ministrstva
odvisen od dogovora med starši, šolo in
lokalno skupnostjo, kar pomeni, da se
v tem okviru lahko oblikujejo različne
možne rešitve, na primer da učenci do
postajališča pridejo peš, da jih do tja
pripeljejo starši ali da je prevoz do tja
organiziran na drug način. Navedeni zakon določa, da so do prevoza na razdalji,

Če imajo starši možnost prevoza sami
ali vozijo mlajšega otroka v vrtec, je
zaželeno, da hkrati peljejo v šolo še
bratca oz. sestrico, sploh v prvi triadi, ko
je spremstvo in varstvo otrok še toliko
pomembnejše. Na šolah opažajo, da ko
je treba popoldne peljati otroke v različne kraje in občine na sto in eno dejavnost, starši zmorejo vse. Opažajo tudi
precej egoizma – vsak vidi samo sebe,

Lokalna skupnost se (v dogovoru s šolo in starši) sama odloči,
kako bo organizirala šolske prevoze. Občina pri dogovarjanju s
šolo in starši v največji možni meri zasleduje princip racionalnosti
pri organizaciji šolskih prevozov ob upoštevanju pravice do
brezplačnega prevoza, kar pomeni, da se pri izvajanju v te prevoze
zajamejo vsi možni prevozi v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
Postopek odločanja o pravici do prevoza je v zakonu predpisan.
Vsa s tem povezana vprašanja starši rešujejo na šoli oziroma se
obrnejo na občino, ki organizira in financira šolske prevoze.
ki je krajša od štirih kilometrov, učenci
upravičeni le takrat, ko gre za nevaren
odsek. Zato tovrstne vloge obravnava
Svet za preventivo v cestnem prometu,
kjer področni strokovnjaki za vsako
vlogo posebej presojajo, ali se morebiti
nanaša na nevarne cestne odseke.
V osnovnih šolah se različnim prihodom
učencev v šolo in odhodom iz nje trudijo
in prilagajajo z zagotavljanjem jutranjega varstva in varstva vozačev po pouku,
ki čakajo na prevoz iz šole. Prav tako
se obe šoli optimalni izvedbi prilagajata
s sestavo urnikov na način, da bi čim
manj mlajših učencev na urnikih imelo
predure, s čimer se učenci lažje enakomerno razporedijo med jutranje vožnje.
Kljub vloženemu trudu tolikšnega števila
učencev ni mogoče dosledno pripeljati v
šolo točno pred začetkom pouka ali takoj po pouku zagotoviti prevoza domov,
čeprav se je število voženj v zadnjih
letih povečalo. Zaradi zahtev staršev se
je povečalo tudi število postajališč, kar
pa posledično podaljšuje čas vožnje in
pomeni, da bodo prvi odhodi kombijev
še bolj zgodaj, otroci na začetku prvih
linij pa morajo vsako jutro še bolj zgodaj
na kombi.
Pogosti so primeri, ko starši vozijo
mlajše otroke v vrtec, vendar ne tudi
starejših sorojencev v šolo, četudi bi
bila ura odhoda za šolarja primerna.

svoje otroke. »Kje je fleksibilnost, zdrava
kmečka pamet, pripravljenost pomagati
celotnemu sistemu tudi tako, da pripelješ šolarja spotoma?« Navajajo primere,
ko je razdalja od glavne ceste do hiše
majhna (npr. 500 metrov), pa starši želijo, da otroka kombi pobere pred hišo, ker
je to zelo kratko podaljšanje; ko pa na
šoli ugotovijo, da je to razdalja, ki bi jo
otrok zmogel sam in peš, pa se staršem
to kar naenkrat zdi zelo daleč.
Ugotavljajo še, da velika večina staršev
zelo dobro razume realne možnosti zagotavljanja šolskih prevozov in pri prevozih svojih otrok tudi po svojih močeh
sodeluje. Kot se pogosto zgodi, pa se
tudi pri tej problematiki pojavi manjše
število glasnih družin, ki pričakujejo vse
mogoče ugodnosti. Zato si vsi udeleženci pri organizaciji in financiranju
prevozov želijo, da bi v čim večji meri
lahko dogovorno sprejeli rešitve, ki bi
vključevale zadovoljstvo in razumevanje
vseh, če ne vsaj večine strani, ter še da
bi sklicevanje na pravice in egoizem
ne bila vodilo redkim posameznikom.
Šolske prevoze, odločanje o relacijah in
prevoze namreč v veliki meri krojijo ne le
zakon, temveč tudi finance, dogovore pa
sklepamo ljudje.
Pri tem pa je ključno dejstvo, da otroci
zmorejo marsikaj in da to radi tudi dokažejo, če jim odrasli le dovolijo.
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V teku sanacija cest po občini
Po občini potekajo sanacije tako na lokalnih cestah kot tudi na eni od regionalnih cest v skupni dolžini
približno sedem kilometrov.
Lidija Razložnik
V začetku avgusta se je v Zaprevalu
začela sanacija 600 metrov dolgega
odseka ceste, na kateri bodo uredili štiri
cestne usade z dreniranjem terena in utrjevanjem cestne podlage s kamnito peto
in šinami. Izvajalca del bosta na novo
uredila meteorno odvodnjavanje ceste
ter zamenjala cestni ustroj debeline 70
centimetrov. Uredile se bodo brežine ceste in razširili dve serpentini. Sanacija, ki
jo finančno krije občina, bo predvidoma
zaključena novembra.
Dela na lokalni cesti Stara Oselica potekajo v dveh fazah. Obsegajo menjavo
ustroja ceste v debelini 70 centimetrov, izdelavo novih cestnih prepustov,
sanacijo cestnih usadov z dreniranjem
zemljine in menjavo materiala. »V dogovoru z lastniki zemljišč se bo ponekod cesta razširila za pol metra.« Del
ceste od odcepa Jezeršek do zvona pri
Ermanovcu v dolžini 600 metrov je bila
nedavno asfaltirana z grobim asfaltom.
»Izvajajo se dela od zvona v smeri Sovodnja, mimo domačije Sivkar, po vsej
verjetnosti se bodo zavlekla v zimo. Letos imamo v načrtu še asfaltiranje dveh
kilometrov z grobim asfaltom. Dela se
bodo nadaljevala prihodnje leto, ko bo v

celoti izveden 4,5 kilometra dolg odsek
in se bo asfaltiralo še z obrabno plastjo
asfalta,« pojasni Boštjan Kočar. Predviden zaključek del je junija prihodnje
leto. Investicijo financira ministrstvo za
okolje in prostor.
Rekonstrukcija regionalne ceste Lučine–Suhi Dol v dolžini 1,5 kilometra poteka v dveh fazah: glavnina del na prvem
delu v dolžini 700 metrov, od Lučin do
konca naselja Dolge Njive, je končana,
treba je položiti še fini asfalt. Druga faza
v dolžini 900 metrov od konca naselja
Dolge Njive do Suhega Dola je v zaključni fazi izvedbe pred grobim asfaltiranjem, polaganje asfalta je predvideno v
prvi polovici oktobra. »Os rekonstruirane
ceste od Lučin do konca naselja Dolge
Njive poteka večinoma po obstoječi
stari trasi ceste. Od Dolgih Njiv proti
Suhemu Dolu pa se os ceste precej poravna in poteka bistveno bolj naravnost,
kot je potekala obstoječa trasa. Zaradi
situacijske izravnave ceste je bilo treba
del ceste praktično vkopati v obstoječe
kamnite hribine in zgraditi precej obsežen oporni zid pod cesto,« pojasni Igor
Kržišnik, ki še poudari, da bo po izvedeni
rekonstrukciji ta odsek ceste bistveno
bolj zravnan in pregleden, sedanji ovinki
bodo hitro pozabljeni. Zaključek del je

V začetku avgusta se je v Zaprevalu
začela sanacija 600 metrov dolgega
odseka ceste. FOTO: ARHIV OBČINE
predviden do konca leta. Predvidena vrednost investicije obeh faz je milijon sto
tisoč evrov z vključenim DDV. Občina
sofinancira izgradnjo pločnikov in javne
razsvetljave v okviru izvedbe del v prvi
fazi skozi naselja Lučine in Suhi Dol v
višini sedemdeset tisoč evrov z vključenim DDV.

Podblegaške novice z volilno prilogo
Pred lokalnimi volitvami 2022 bo v času volilne kampanje v petek, 11. novembra 2022, izšla redna številka
Podblegaških novic z volilno prilogo.
Uredništvo
Pred lokalnimi volitvami, ki bodo v
Sloveniji potekale 20. novembra in 4.
decembra 2022 (morebitni drugi krog
volitev župana), bo izšla redna številka
Podblegaških novic z volilno prilogo, ki
bo pripravljena v skladu z zakonom o
volilni kampanji (ZVRK), z revizijskimi
poročili Računskega sodišča o objavljanju in financiranju oglasnih vsebin v času
volilne kampanje v občinskih časopisih
in v skladu s programsko zasnovo Podblegaških novic. V volilni prilogi bodo v

obliki novinarskih prispevkov enakopravno predstavljeni vsi kandidati/kandidatke
za župana/županjo in liste kandidatov/
kandidatk za občinski svet.
V času volilne kampanje ne bomo objavljali brezplačnih propagandnih sporočil
kandidatov/kandidatk, političnih strank
in drugih organizatorjev volilne kampanje
oziroma vseh drugih sporočil, ki bodo
po presoji uredništva imela predvsem
propagandni značaj. Prav tako ne bomo
objavljali nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katere bomo presodili, da
vsebujejo predvolilna sporočila oziroma

navijajo za tega ali onega kandidata/
kandidatko oziroma kandidatno listo ali
organizatorja volilne kampanje.
Organizatorjem volilne kampanje bodo
v skladu s cenikom oglasnih objav v
Podblegaških novicah zagotovljeni enaki
pogoji za objavljanje volilnih propagandnih sporočil. Vsa plačana obvestila,
propagandna sporočila ter predstavitveni
članki bodo posebej označeni in razpoznavni kot propagandno volilno sporočilo. Pri zahtevah po objavljanju propagandnih sporočil na določenih mestih glasila
bomo spoštovali vrstni red naročil.
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Obiskali so nas tudi iz Društva Fičo klub Slovenije oziroma ljubitelji fičkov. FOTO: ARHIV ZAVODA POLJANSKA DOLINA

Poletje na Dvorcu Visoko
Poletje na dvorcu se poslavlja in lahko rečemo, da smo polni lepih vtisov. Gostili smo odlične organizatorje
dogodkov, večino dogodkov pa je organiziral Zavod Poljanska dolina. Prepletali so se kultura, kulinarika in
program za otroke.
Martina Ambrožič Tušar

Petkovi večeri so ponujali bogato dogajanje. V začetku julija smo priredili Večerjo
s Tavčarji in Kalani, prijeten večer, ki nas
je popeljal skozi zgodovino rodbin Kalan
in Tavčar. Najprej je zaplesala folklorna skupina Zala z venčkom gorenjskih
plesov. Nato nas je Andreja Stržinar
popeljala v oblačilno dediščino, zapela so
Polanska dekleta iz Turističnega društva
Žirovski vrh, za konec smo skupaj z Biljano Ristić iz Loškega muzeja spoznavali
Franjo Tavčar v mnogoterih pogledih. Zaključili smo z visoškim loncem, torej jedjo
na žlico, značilno za visoško kuhinjo.

Destilirali smo sivko in res je v Dvorcu
Visoko omamno dišalo. FOTO: ARHIV
ZAVODA POLJANSKA DOLINA
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V sredini julija so petkov večer z naslovom Rojaki pojejo pred Dvorcem Visoko
polepšali pevci iz Društva Slovencev Kredarica iz Novega Sada. Društvo pomaga
pri ohranjanju in negovanju slovenskega
jezika med slovensko nacionalno manjšino v Srbiji, obenem pa pripomore k širjenju in popularizaciji slovenske glasbe,
kulture in tradicije. S KUD Ivana Regna se
povezujejo že več let in navezujejo stike
ter izmenjujejo nastope. Ob obletnici dr.
Ivana Tavčarja smo konec avgusta letos
že drugič organizirali kulinarični dogodek
Tavčarjev večer in tako pripravili druženje
ob Tavčarjevem meniju, ki nas je popeljalo skozi doživetje pristnega lokalnega
okolja, ki se prepleta z visoško kuhinjo.
Domači okusi, sestavine lokalnih ponudnikov, krožniki, postavljeni v današnji
svet, in ambient, zvest Dvorcu Visoko, ki
spoštuje tradicijo in gosta. Po koncu kulinaričnega dogodka pa se je pod kostanji
na vrtu dvorca odvila še kratka komična
predstava v izvedbi KUD Sovodenj. Pri
izboru programa na poletnemu koncertu
Trilerjev jih je po besedah Janeza Trilerja
nagovoril sam Dvorec Visoko z zgodbami
mnogih rodov ljudi, ki so tu prebivali, zato
je bil prvi del sestavljen le iz slovenskih
ljudskih pesmi, drugi pa iz novejših
slovenskih pesmi, ki govorijo o življenju,
ljubezni, poletju ...
Poleg kulturnih dogodkov smo se še izobraževali z Irmo Dolinar iz Seville iz Žirov
in ljubiteljicami naravnega. Prikazala je
parno destilacijo zelišč in dišavnic. Predstavila je, kdaj in kako se nabirajo zelišča,
da pridelamo optimalen produkt. Pri parni
destilaciji dobimo hkrati dva, torej hidrolat

in eterično olje. Destilirali smo sivko in res
je v Dvorcu Visoko omamno dišalo.
Čez poletje se je tudi plesalo. V objemu
loških hribov in reke Sore, pod toplarjem
v neposredni bližini Dvorca Visoko so se
odvijali plesni večeri, ki jih je organiziral
Plesni klub ART iz Škofje Loke pod pokroviteljstvom Zavoda Poljanska dolina.
Plesalci so se vrteli v ritmih angleškega
valčka, fokstrota, diskofoksa, izpustili
pa niso niti salse in čačačaja ter ostalih
družabnih plesov. Plesni učitelj Matevž
Jerman, idejni vodja tega projekta, pravi:
»Ni lepšega kot združitev plesa in narave
na tako znanem kraju, kot je Dvorec
Visoko.« Vodja kavarne Martina Ambrožič
Tušar pa ob tem pove: »Plesni večeri pod
kozolcem ponujajo romantično vzdušje
ob plesu in druženju.«
Obiskali so nas tudi Društvo Fičo klub
Slovenije oziroma ljubitelji fičkov, zastav
750 in 850, ter si pod vodstvom Jasne
Kejžar ogledali zbirke v dvorcu in se nato
na vrtu kavarne okrepčali za nadaljnjo
pot. Danilo Oražem je povedal, da je to
tradicionalno druženje, ki poteka enkrat
letno, okrog 15. avgusta. Letos je to že
14. letna pot na relaciji Domžale–Škofja
Loka–Visoko–Gorenja vas–Cerkno–
Most na Soči.
Vsako soboto smo organizirali otroške
ustvarjalnice pod vodstvom Lucije Kavčič, na katerih so otroci preizkušali svojo
umetniško žilico in si izdelali svoje ljube
izdelke, starši pa so v miru poklepetali ob
kavi na vrtu. Vsako drugo soboto pa je
bilo organizirano strokovno vodenje po
zbirkah Visoška domačija pripoveduje in
predstavitev lokalnega ponudnika.

Aktualno I 11

Dvajseti Teden podeželja na Loškem
V prvem tednu oktobra se bo na Loškem zvrstil že 20. Teden podeželja. Namen dogodka v organizaciji
Razvojne agencije Sora (RAS) s partnerji je promocija podeželja in dejavnosti na podeželju, izobraževanje
ponudnikov ter predstavitev rezultatov razvojnih aktivnosti na Škofjeloškem in načrtovanje novih.
Lidija Razložnik
Teden se bo začel in sklenil s tržnico
kmetijskih pridelkov in izdelkov na že
znanih lokacijah, v Gorenji vasi bo 8.
oktobra. Na tržnicah se bodo predstavili
ponudniki visokokakovostnih izdelkov,
lokalna društva in zanimivi posamezniki.
Na ogled bo Paviljon Medena zgodba
in Center domače in umetnostne obrti
na Mestnem trgu. Poskrbljeno bo za
kulturni program in delavnice za otroke.
Prvega oktobra bo možen voden ogled
po utrdbah Rupnikove linije na Golem
vrhu, teden kasneje pa Dvorca Visoko.
Na kmetiji pr' Bukovc v Žirovskem Vrhu
bo 4. oktobra praktična delavnica Prva
pomoč pri manjših nesrečah in telesnih poškodbah. Enourno delavnico bo
izvedla dipl. med. sestra Maja Kumer
Trček. Informacije in prijave pri Vanji

Frlic Šturm, Društvo za razvoj podeželja
Resje, na telefonski št. 040/466-056 ali
po e-pošti: razvojpodezelja.resje@gmail.
com. Dan kasneje bo v veliki sejni sobi
UE Škofja Loka delavnica Kako izkoristiti Facebook za promocijo vaših izdelkov.
Delavnico, razdeljeno na teoretični in
praktični del, bo vodila marketinška
strokovnjakinja Tanja Ciglarič. Delavnica
Potenciali za izvedbo aktivnosti ter investicij lokalnih društev in nevladnih organizacij preko projektov LAS Loškega
Pogorja bo 6. oktobra med 9.30 in 12.30
v Dvorcu Visoko. Strokovna ekskurzija
s predstavitvijo primerov dobrih praks
dopolnilnih dejavnosti na Škofjeloškem
in z ogledom cerkve v Crngrobu, v organizaciji RAS in sodelujočih partnerjev
projekta Crngrob naokrog, bo 7. oktobra.
Ogledi kmetij z degustacijami in kosilom
na turistični kmetiji so za udeležence
brezplačni. Prevoz do lokacij je v lastni

organizaciji. Zbirno mesto je ob 9. uri
na parkirišču ob informativnih tablah v
Crngrobu, pod vznožjem cerkve. Število
mest je omejeno, obvezne so prijave. Ta
dan Zavod Poljanska dolina organizira
tudi oglede Šubičeve hiše ob 10. in 12.
uri ter ob 13.30.
Osmega oktobra bo med 10. in 12. ter
13. in 15. uro Dan odprtih vrat Čebelarskega doma v Brodeh. Ob 11. in 14 uri bo
organizirano vodenje po čebelarski učni
poti. Informacije in prijave večjih skupin
na pohod: Aleš Demšar, ČD Škofja Loka,
telefonska št. 041/482-982 ali e-pošta:
ales.demsar05@gmail.com in loski@
cebelarji.si.
Za ostale delavnice, kjer ni navedenih kontaktnih podatkov, so dodatne
informacije in prijave na voljo pri Kristini
Miklavčič, RAS, na telefonski št. 04/5060-225 in 040/769-527 ali po e-pošti:
kristina.miklavcic@ra-sora.si.

Vseživljenjsko varovanje narave na Ljudski univerzi Škofja Loka

V ta namen smo v zadnjih dveh letih izpeljali mnogo delavnic
na temo reuporabe različnih materialov: odpadnega stekla in

keramičnih ploščic, lesa, volne in tekstila. Izdelovali smo okrasne mozaike in lučke, kvačkali in šivali ter izdelovali hotele za
žuželke.
Pred vrati je jesen in z njo nove delavnice, ki se bodo pričele v
oktobru. V Občini Gorenja vas bomo za vas pripravili delavnice
izdelave žužkohotelov, kvačkanja in šivanja ter predavanje o
škodljivcih na sadnem drevju!
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani
Ljudske univerze Škofja Loka. Prijavite se lahko tudi po telefonu:
04 506 13 60 ali po e-pošti: jaka.subic@lu-skofjaloka.si.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za
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izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.
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Ljudje se vse bolj zavedajo, da je za ohranjanje čistega okolja
potrebno nekaj narediti, ne vedo pa vedno, kako ideje prenesti
v prakso. Zato smo na Ljudski Univerzi Škofja Loka pripravili
projekt Vseživljenjsko varovanje narave, ki ga sofinancirata
Evropska unija in Republika Slovenija, v sklopu katerega smo
v sodelovanju z Drevesnico Zakotnik, Turističnim društvom Žirovski vrh in Mizarstvom Simon Drlink pripravili številne aktivnosti
in delavnice, s pomočjo katerih smo ljudem loškega pogorja približali življenjski slog, ki spodbuja k ohranjanju naše narave.

12 I Aktualno

Svoje delo predstavili rokodelci
Rokodelski center DUO Škofja Loka je drugo nedeljo v septembru na Visokem pripravil dogodek z naslovom
Rokodelsko na Visokem. Potekal je rokodelski sejem, ob tem pa so pripravili tudi razstave na prostem in
rokodelske delavnice ter bogat spremljevalni program.
Mateja Rant
Svojo dejavnost je na Visokem predstavilo okrog trideset vrhunskih rokodelcev
iz vse Slovenije. Po besedah Katarine
Sekirnik iz Rokodelskega centra DUO
Škofja Loka so želeli prikazati, s koliko
vrhunskimi rokodelci se ponaša Slovenija. V rokodelskih centrih spodbujajo
profesionalizacijo rokodelstva, tako da je
zmotno prepričanje, da gre pri tem zgolj
za neke vrste prostočasno ali ljubiteljsko
dejavnost, saj mnogim predstavlja vir
preživetja, je še poudarila.
Številni so z zanimanjem prisluhnili
zgovornemu mojstru Janezu Krišlju iz
Preddvora, ki ga je bilo mogoče opazovati pri pletenju cajne. Kot je pojasnil, se
je s pletarstvom začel ukvarjati šele po
štiridesetem letu, ko je zaključil uspešno športno kariero. Sam se je veščine
pletenja cajn naučil od strica. V nasprotju
z njim, se je posmejal Krišelj, je bil stric
precej bolj molčeč, zato ga je predvsem
opazoval pri delu in posnemal. Krišelj je
pojasnil, da so včasih številni pletli cajne
za dodaten zaslužek, danes pa je ta obrt
začela zamirati. Zato se je v dogovoru
s Katarino Sekirnik odločil, da bo svoje
znanje z vsemi, ki ji to zanima, delil na
tečajih, ki potekajo tudi v Rokodelskem
centru DUO. Že nekoliko pozabljeno
dejavnost je obudil tudi Aleš Kacin iz
Žirov, ki se ukvarja z ročno izdelavo
čevljev. Svoj prvi par čevljev je izdelal že
leta 2005 skupaj z dedkom, znanje pa je
kasneje nabiral tudi pri drugih mojstrih in
na spletu. Pri obutvi, narejeni po meri, je
kopito prilagojeno vsakemu posameznemu stopalu, je razložil Kacin in dodal, da
uporablja kakovostne materiale, zato so
čevlji zelo trpežni. »Čevlje, ki sva jih naredila z dedkom leta 2005, jeseni in pozimi
še danes nosim.« Sicer pa je poudaril, da
je prednost ročno izdelanih čevljev tudi v
tem, da jih je mogoče popravljati, saj se
lahko povsem razstavijo in se posamezni
deli zamenjajo. »A mojih ni bilo treba v
vseh teh letih še nič popravljati.« Matjaž
Rešek pa je pozornost obiskovalcev
pritegnil s svojimi klobuki, ki jih izdeluje
ročno. Po stečaju tovarne klobukov Šešir,
kjer je spoznal vse postopke in tehnologije izdelave klobukov in se izmojstril, je
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Aleš Kacin iz Žirov se ukvarja z ročno izdelavo čevljev. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Tudi klobuki Matjaža Reška iz Škofje Loke so izdelani ročno. FOTO: GORAZD KAVČIČ
svoje znanje klobučarstva izpopolnjeval
pri različnih mojstrih doma in v tujini.
»Klobuke izdelujem od polizdelka, to je
tulca naprej, pri čemer je moj osnovni
material kunčja dlaka ali dlaka divjih
zajcev.« Hana Jelovčan iz Škofje Loke pa
je na Visokem predstavljala svoje ročno
izdelane keramične izdelke. »Najprej sem

se udeležila tečaja pri lončarki v Ljubljani, potem pa sem se še sama dodatno
izobraževala,« je pojasnila študentka
umetnosti na pedagoški fakulteti na
primorski univerzi. »Gre za nov program,
ki združuje vse vrste umetnosti, nato pa
se sam usmeriš, v kar želiš. Mene najbolj
zanima ustvarjanje z glino,« je še dejala.

Aktualno I 13

Prometna vzgoja v vrtcu in adrenalinski sprehodi
Prometna vzgoja predšolskih otrok obsega aktivno vključenost v promet, spoznavanje preprostih
cestnoprometnih pravil in predpisov ter kulture ob vključevanju v promet. Strokovni delavci v vrtcu pa
poskrbimo, da so vse te informacije podane na otrokom primeren način, tako teoretično kot tudi praktično.
Urša Peternel,
vzgojiteljica v vrtcu Dobrava
V prvi vrsti se moramo odrasli zavedati
svoje odgovornosti kot zgleda mladim in
najmlajšim. Vsi udeleženci v prometu s
svojim zgledom pomembno vplivamo na
najmlajše, ki z našo pomočjo vstopajo v
svet prometa. Ne le s tem, da jih zgledno
pripenjamo v varne otroške avtosedeže,
da jih varno vodimo na sprehode, da jim
beremo zgodbe, da se z njimi pogovarjamo, ampak tudi s tem, kakšno je naše
vedenje, ko sedemo za volan, kakšna je
naša strpnost, kakšni vozniki smo ne
samo takrat, ko male radovedne oči spremljajo našo vožnjo z zadnjega sedeža,
ampak tudi takrat, ko zvedave oči spremljajo promet v času bivanja v vrtcu.
Kot vzgojiteljica s kar nekaj kilometrine
se vsakodnevno sprašujem, kam se
je izgubil zgled mnogih udeležencev v
prometu. Trudim se namreč, da so otroci
deležni čim več gibalnih izzivov, teh pa
ne morejo pridobiti le v igralnici in na zagrajenem otroškem igrišču. Na travnike
in v gozd lahko pridemo po kratkem delu
pločnika ob cesti, ki vodi od vrtca enota
Dobrava do odcepa proti Dobravšcam in
je glede na njeno stanje ekstremno (pre)
obremenjena. Vzgojiteljice poskrbimo, da
smo dobro vidne in so že najmlajši otroci
naučeni, da se sami držijo za vrv, ki služi
varnosti v cestnem prometu. Od 14 do 19
otrok v oddelku najmlajših dve vzgojiteljici namreč ne moreta držati za roko, da bi
lahko prečkali prehod za pešce še varneje in v hitrem tempu. Starejši otroci pa že
hodijo v paru, v koloni, ki vseeno potrebuje sprotno vodenje odrasle osebe.
Nemalokrat se zgodi, da vozniki za
volanom ob pogledu na čakajočo četico
otrok ne pohodijo zavore, ampak plin, da
čim hitreje odbrzijo mimo nas, da nas
veter, ki ga ustvarijo, kar prestavi. Precej
voznikov je tako zaverovanih v telefonske pogovore med vožnjo, da nas še
opazijo ne. Ko se cestišče sprazni in ko
tudi od daleč ne vidimo nobenega vozila
več, strumno zakorakamo čez prehod
za pešce, a pot po pločniku ni nič manj
adrenalinska kot prečkanje prehoda.
Zdaj smo aktivno vključeni v promet, ki
se otrokom zdi zelo zanimiv, spremljajo

Malčki iz vrtca Dobrava na sprehodu FOTO: ARHIV VRTCA
in doživljajo ga res intenzivno, stegujejo
ročice, vratove in glave, da bi videli, kaj
bo pripeljalo okrog ovinka – bo traktor,
tovornjak hruška ali pa bager, tovornjak s
prikolico, kombi, džip?! Vozniki v delovni
vnemi divjajo mimo nas, eni v Gorenjo
vas, drugi v Todraž, kot bi ne imeli zavor
in skrbi s tem, da so otroci nepredvidljivi, da se lahko zgodi tudi nesreča.
Vzgojiteljice malčke opozarjamo, fizično
prestavljamo, trepetamo in skrbimo, da
se kdo od otrok ne spusti z vrvi, da tiste,
ki padejo, hitro poberemo, da smo previdne, da kdo ne stopi z robnika, da skrbimo, da se ne porivajo, ne skačejo, da
prestrežemo odvezane čevlje, odpihnjene klobučke, vržene kamenčke in padle
skrite igračke iz žepov. Zaradi neprila-

gojene hitrosti lahko pride do katastrofe
in odgovornost ni na strani vzgojiteljic,
pač pa tistega, ki sedi za volanom in
ima pretežko nogo ter se obnaša, kot bi
kolona malih nadobudnežev bila pokrita
z nevidnim plaščem.
Ob vsaki varni vrnitvi v vrtec si vzgojiteljice oddahnemo. Ne, ni rešitev umik otrok
s pločnika, zato da boste nekateri, ki brez
vesti mirno divjate po cesti, lahko divjali
še naprej. Bodite otrokom zgled kulturnega obnašanja, bodite vzor sobivanja in
strpnosti do vseh udeležencev v prometu. Umaknite nogo s plina, ustavite na
prehodu za pešce in vrnite nasmeh malčkom, ki se vam z mahanjem zahvaljujejo,
ker ste jih opazili in jim dali prednost.
Hvala vsem, ki to že počnete.
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Drugi rojstni dan Polanske knjigobežnice
Naša knjigobežnica, kratko imenovana samo Polanska, je v Poljanah nad Škofjo Loko. Nameščena
je na notranji strani zidu, ki ločuje dvorišče tamkajšnje gostilne od lokalne ceste.
Bronislava Aubelj
Knjigobežnice so brezplačne knjižnice, najpogosteje so to hišice, lahko imajo vratca ali pa so odprte, nekatere so domiselno
pobarvane in bogato okrašene, lahko pa so tudi čisto preproste. Pritrjene so na kak stebriček, na zid ali na drevesno deblo,
vsekakor na javnem kraju, kjer jih lahko vsak obišče. Marsikje
so v knjigobežnico predelali staro telefonsko govorilnico ali pa
kiosk. K nam jih je pripeljala komunikatorka, urednica in ljubiteljica knjig Nina Kožar in jim tudi dala ime »knjigobežnice«.
In kako deluje knjigobežnica? To je prostor za izmenjavo knjig.
Če v njej opaziš zanimivo knjigo, jo lahko vzameš in odneseš
domov. Ko jo prebereš, jo lahko vrneš v isto knjigobežnico ali
pa v katero drugo, knjigo lahko tudi obdržiš ali komu podariš.
Če imaš doma kako knjigo, ki je ne potrebuješ več in bi utegnila zanimati koga drugega, jo odložiš v knjigobežnico. Ker so
knjigobežnice običajno majhne, se vanje ne odlagajo velike
in težke knjige, kot so leksikoni, slovarji in enciklopedije, prav
tako niso namenjene »izločanju« starih tiskovin – te sodijo v
antikvariat ali pa v star papir –, učbenikov in delovnih zvezkov.
V knjigobežnico torej položimo knjigo, kakršne bi se razveselili
tudi sami: roman, zbirko kratkih zgodb, pesniško zbirko, poučno
knjigo, priročnik ali karkoli takega, kar bi lahko pritegnilo naslednjega obiskovalca.
Da našo knjigobežnico ugledaš, je treba stopiti na dvorišče
gostilne in se ozreti desno od portala. V njej je prostora za
približno 40 knjig, da ni nikoli prazna, pa skrbi založba Modrijan. Polanska je bila postavljena 12. septembra 2020 in ravno
te dni praznuje drugi rojstni dan. Občutek sicer je, da je mnogi

Polanska knjigobežnica FOTO: ARHIV KNJIGARNE MODRIJAN
vaščani še ne poznajo, saj je izmenjava počasna in v njej redko
najdemo kaj novega, številne knjige pa kar predolgo tičijo na istem mestu. Zato pričakujemo, da bo le nekaj metrov oddaljena
začasna lokacija Krajevne knjižnice Poljane vendarle privabila
kakšnega radovednega bralca več.

Celovita predstavitev dela občine
Občina Gorenja vas je tudi letos, tokrat zgolj v spletni obliki, objavila publikacijo o projektih in delu občine v
preteklem letu. Celovit pregled dela občine so pripravili 13. leto zapored.
Mateja Rant
»Naš namen je karseda celovito predstaviti delo občine, da bi občanke in občani dobili čim boljši vpogled v vse, s čimer se občina
ukvarja ter kako potekajo posamična dela na celotnem območju
občine,« je v uvodu v publikaciji zapisal župan Milan Čadež. Ob
tem je poudaril, da je potreb po investicijskih vlaganjih po celotni
občini veliko, vrsta projektov, ki jih želijo realizirati, je dolga,
vsako leto pa jih izpeljejo kar nekaj. »Tako je bilo tudi v letu 2021,
med prebiranjem predstavitev pa si boste lahko sami ustvarili
vtis o našem skupnem delu,« je še zapisal Čadež.
V publikaciji so tako predstavili urejanje poplavne varnosti Poljanske doline in nove ureditve ob Sori, gradnje in obnove javnih
objektov, dela na cestni infrastrukturi, dela na področju gospodarskih javnih služb in komunalne infrastrukture, prostorsko
načrtovanje in urejanje novih sosesk ter dogajanje na področju
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kulture in kulturne dediščine, turizma in prireditev, vzgoje,
izobraževanja in športa, zdravstvenega varstva, protipožarne
varnosti in civilne zaščite, socialnega varstva in gospodarskih
dejavnosti. Posebno poglavje so namenili še občinskemu
prazniku in lanskim občinskim nagrajencem, pripravili so tudi
pregled občinskih proračunov v letih od 2017 do 2021.
Ob tem je župan še poudaril, da jih zakonodaja zavezuje, da še
vedno polovico proračuna namenijo za fiksne stroške, največji
med njimi je doplačilo stroškov vrtca, ki je lani preseglo 1,4
milijona evrov. »Na osnovi tega starši v skladu z državnim
pravilnikom plačujejo nižje položnice za vrtec,« je dejal župan
in dodal, da sredstva za investicije poskušajo dodatno pridobiti
s prijavami na različne razpise, kjer pa pogosto zaradi velikega
števila prijav ne morejo odobriti vseh vlog. »Zato se posebno
trudimo, da bi bile naše prijave kar najbolje pripravljene in podkrepljene s kakovostno projektno dokumentacijo.«

Aktualno I 15

Na pomoč tudi iz Poljanske doline
Sredi julija je predele slovenskega in italijanskega Krasa zajel obsežen požar. Gorelo je več kot dva tisoč
hektarjev naravnih površin, poznavalci ocenjujejo, da je bil to največji požar v samostojni Sloveniji. Ker je šlo
za tako velik požar, so se aktivirale pristojne službe na ravni države. Vpoklicana so bila prostovoljna gasilska
društva iz celotne Slovenije.
Alenka Brun
Kot je povedal poveljnik Gasilskega
poveljstva občine Gorenja vas - Poljane
Roman Kokalj, ki je koordiniral vpoklic na
občinski ravni, je pri gašenju prizadetih
krajev na Krasu sodelovalo vseh sedem
gasilskih društev, ki delujejo v občini. To
so: Prostovoljno gasilsko društvo (PGD)
Gorenja vas, PGD Hotavlje, PGD Javorje,
PGD Lučine, PGD Poljane nad Škofjo
Loko, PGD Sovodenj in PGD Trebija.
Njihov vpoklic je bil organiziran v okviru
regijske Gorenjske gasilske zveze, ki je
na Kras pošiljala kontingente, sestavljene
iz različnih društev. Velja namreč pravilo,
da hkrati iz ene občine zaradi zagotavljanja požarne varnosti doma ne gredo vsa
društva, prav tako ne vsa oprema. Naloga
poveljnika je bila regijski Gasilski zvezi
sporočati razpoložljivo število operativnih gasilcev.
Iz gorenjevaške občine so bili člani
posameznih gasilskih društev vpoklicani
vsak drugi dan. Prihod gasilcev različnih
društev z Gorenjske na Kras je bil koordiniran, tako da so skupaj prišli na zborna
mesta, kjer so bili s strani poveljstva na
intervencije razporejeni po sektorjih. V
vseh dneh gašenja se je iz gorenjevaške

Zaradi varnosti so gasili predvsem s
cest. FOTO: ARHIV PGD SOVODENJ

Udeleženci ene izmed intervencij FOTO: ARHIV PGD GORENJA VAS
občine za pomoč na Krasu odzvalo 97
gasilcev, ki so opravili 2058 delovnih ur, z
gasilskimi vozili so prevozili 6486 kilometrov in pri tem porabili 2022 litrov goriva.
Nekaj poškodb je utrpela tudi oprema, na
srečo pa omembe vrednih poškodb pri
gasilcih ni bilo, kar je pokazatelj njihove
ustrezne usposobljenosti. Praviloma so
šli gasit oziroma izvajat požarno stražo
po en dan ali noč naenkrat. Posebno
nevarnost za gasilce so predstavljala
neeksplodirana ubojna sredstva iz prve
svetovne vojne, zato so v glavnem gasili
s cest ali drugih varnih lokacij. Ob eksplozijah so se morali umakniti na varno,
zaščito so jim nudila tudi gasilska vozila.
Večina gasilcev se še ni soočila s požarom tako velikega obsega, zato je bilo sodelovanje pri njegovem gašenju tudi eden
izmed načinov pridobivanja izkušenj.
Udeležence gašenja se je še posebej
dotaknila velika hvaležnost domačinov
na Krasu, ki so jim obvarovali premoženje
pred uničenjem. Nemalokrat so bili dele-

žni prijazne postrežbe, pomoči pri oskrbi
vozil in opreme, pa tudi množičnega aplavza ob odhodu domov. Do izraza je prišla
tudi solidarnost med gasilci iz različnih
delov Slovenije. Na ta način so spoznali
nove prijatelje ter si izmenjali izkušnje pri
gašenju. Kot zanimivost velja omeniti izobešanje majic sodelujočih enot, ki je bilo
tudi medijsko precej odmevno. Pobuda je
prišla s strani domačinke iz Kostanjevice
na Krasu in članov PGD Gorenja vas, ki
so prispevali prvo majico, sledilo pa jih je
še več sto.
Poveljnik Kokalj je še poudaril misel, da
kljub temu da so nekateri mediji v slogu
senzacionalističnega poročanja gasilce
opevali kot junake, gre pri delu gasilca
preprosto za pomoč ljudem, ki jo v tistem
trenutku potrebujejo, kar je njihovo
osnovno poslanstvo, in ne za spektakularno junaštvo. V imenu občinskega gasilskega poveljstva se zahvaljuje vsem, ki
so imeli toliko poguma, da so se udeležili
zahtevne intervencije na Krasu.
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Vesel začetek pouka na Osnovni šoli Ivana Tavčarja
Z željo, da bi pouk celo leto potekal v šoli, ne na daljavo, je v Osnovno šolo Ivana Tavčarja vstopilo 619 učenk
in učencev; v matično šolo 539, na Sovodnju 51 in v Lučinah 29. Pod okrilje šole sodi tudi vrtec,
v katerega je vključenih 238 malčkov.
Nina Dolenc
Za vse otroke bo skrbelo 117 zaposlenih.
V prvih dneh septembra je bilo razpisanih
nekaj delovnih mest za učitelje. Tako kot
po vsej Sloveniji je tudi v Gorenji vasi
težko dobiti primerno izobražen kader za
poučevanje. Trudili se bodo izvajati kakovosten pouk, dneve dejavnosti, šole v
naravi in projekte, kot so Ekošola, Zdrava
šola, MEPI, Mladi raziskovalci za razvoj
Poljanske doline, Športna šola, Kulturna
šola, Pešbus, Varno na kolesu in Varno s
soncem. Organizirali bodo tudi nadstandardni program, v katerega je zajetih več
kot 20 dejavnosti.
Prvi šolski dan je bil še posebno pomemben za 62 prvošolcev, ki so prišli v
spremstvu staršev. Na slovesnosti sta jih
pozdravila župan Milan Čadež in ravnatelj Izidor Selak. Vsi prvošolci so prejeli
slovensko zastavo, rutico in igračko ter
opogumljeni z razredničarkami prvič
vstopili v učilnice.
V tednu od 22. do 25. avgusta je v organizaciji Športnega društva Blegoš potekal
že 21. športni tabor. Udeležilo se ga je
58 učenk in učencev od 5. do 8. razreda.
Dan se je začenjal z vstajanjem in jutranjo
telovadbo. Ker so teden želeli preživeti
čim bolj aktivno, so se vsak dan odpravili
na daljši izlet ali ga drugače zapolnili s
pestro izbiro športnih aktivnosti in iger

Učenci 1. b FOTO: FOTO VIKTOR ŽIRI
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Učenci 1. a FOTO: FOTO VIKTOR ŽIRI
– košarka, odbojka, rokomet, nogomet,
badminton, floorball, rolanje, ples. V
odmorih so potekali turnirji in tekme
namiznega tenisa, ob večerih pa so igrali
skupinske športe po izbiri. Prvi dan so s
kolesi odšli na Visoko in se sprehodili do
cerkve sv. Volbenka na Logu. Drugič so se
odpeljali do Hotovlje in pot pohodniško
nadaljevali na Bukov vrh. V sredo so se
za daljšo aktivnost razdelili v tri skupine:

prva se je peš odpravila na Javorč, druga
je s kolesi šla v Žiri, tretja skupina pa je
na Javorč šla s kolesi in se drugi skupini
pridružila v Žireh, kjer so nato skupaj igrali
odbojko na mivki in se osvežili v reki Sori.
Prva pohodniška skupina se je nato isti
dan popoldan odpravila s kolesi na kopanje v Kopačnico. Zadnji dan so odšli do
Žabje vasi, kjer so se ob reki igrali različne
družabne igre in se kopali. Za vse udeležence, tako učence kot učitelje, je teden
(pre)hitro minil in se vsi skupaj veselijo
naslednjega – 22. športnega tabora.
Osmošolci so imeli 8. septembra prvi
kulturni dan. V Ljubljani so si ogledali
pomembne glasbene ustanove, v Operi
pa predstavo Ljubezenski napoj.
Ravnatelj Izidor Selak je na šolski spletni
strani zapisal: »Kljub številnim obveznostim, ki jih prinaša šolsko leto, vam
želim, da boste v šolo hodili z veseljem,
dobrimi občutki, brez pretiranega strahu
pred ocenami in nejevolje zaradi domačih
nalog. Prevladujejo naj pozitivne plati
učenja in druženja. Bodimo spoštljivi,
strpni, prizanesljivi. Šola ni le hram
znanja, ampak tudi prostor, kjer se krepijo
medsebojno razumevanje, sodelovanje
in prijateljstvo. Vsem želim prijetno počutje.« In tako naj ostane vsaj do konca
junija 2023.
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Poljanski prvošolci FOTO: ARHIV ŠOLE

Novi začetki na Osnovni šoli Poljane
Prvi september vsako leto pomeni nov začetek za vse šolarje, največjo prelomnico pa na ta dan doživijo
prvošolci, ki šele vstopajo v izobraževalni sistem.
Bernarda Pintar
Letos je tako v matično šolo v Poljanah kot tudi v podružnično
šolo v Javorjah vstopilo rekordno število novopečenih šolarjev
– v Poljanah je v prvem razredu 44 učenk in učencev, v Javorjah
pa 16. Prvošolce in njihove starše so s pesmijo pozdravili starejši šolarji, nagovorila pa sta jih tudi ravnateljica naše šole in
župan Občine Gorenja vas - Poljane. V učilnicah so jih sprejele
učiteljice in že so se podali v novo obdobje svojega življenja.
Začetek septembra je bil tudi čas za prvo šolo v naravi, ki je
vsako leto namenjena petošolcem ter učenju in izpopolnjevanju
njihovih plavalnih veščin. Debeli rtič jim ponuja še veliko več –
ogled Luke Koper in pokopališča školjk, spoznavanje raznolikih
rastlin v arboretumu in še marsikaj. Zelo zanimiv je bil izlet z
ladjico v Piran, kjer so obiskali akvarij in si ogledali znamenitosti tega prelepega mesta. Veliko je bilo tudi športa, v vetru so
veslali s kajaki, ves čas pa so se seveda družili in se zabavali.
Otroci so torej lahko izkoristili vse, kar jim poletna šola v naravi
ponuja – toplo morje, spoznavanje obmorskega življenja ter
slovenske obale in njenih značilnosti.

Upamo, da bo šolsko leto 2022/2023 za vse šolarje prijetno,
poučno in zdravo. Pa seveda da bodo šole ostale odprte in da
vanje ne bi vdirale bolezni.

Voda in sonce FOTO: ARHIV ŠOLE

Javorski prvošolci FOTO: ARHIV ŠOLE

Obisk v arboretumu FOTO: ARHIV ŠOLE
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Kljub skromnejšemu programu izjemen obisk
Turistično društvo Slajka Hotavlje
je letos po dveh z dogodki
skromnejših letih ob prazniku
svetega Lovrenca spet pripravilo
tradicionalno prireditev Semanji
dan v obširnejši dvodnevni
izvedbi.
Damjana Peternelj
Semanjega dneva se je na soboto, 13.,
in nedeljo, 14. avgusta, udeležilo več kot
dva tisoč ljudi, so povedali v društvu.
Zaradi poznega začetka organizacije
dogodka – saj niso vedeli, ali ga bo
mogoče izpeljati – so se odločili, da na
soboto kulturnega programa z igro z
domačimi igralci ter nastopom ene od
zborovskih skupin na večeru slovenskih
podoknic, kot so ga obiskovalci navajeni, ne pripravijo. Na soboto so tako
domačini in drugi obiskovalci uživali
na veselici s Prebrisanimi muzikanti,
na nedeljo pa so se Hotaveljci na čast
vaškega zavetnika zbrali pri maši, po
kateri je bila na Šinkovcovem travniku
pogostitev.

Sprevod do Šinkovcovega travnika po nedeljski maši FOTO: ARHIV DRUŠTVA
»Semanji dan je uspel tako, kot smo
si želeli. Največ so pri tem pripomogli
obiskovalci, ki jih je vsako leto veliko, nas
podpirajo in nam pomagajo pri organizaciji dogodka. Obširnejši kulturni program
pa pripravljamo za drugo leto,« je pojasnil
Metod Buh, ki je tudi novi predsednik
društva, saj se je ekipa na čelu turističnega društva letos zelo spremenila. »V

društvo je prišlo veliko mladine, ki je zelo
zagnana, vsi so pripravljeni pomagati pri
takih dogodkih,« je povedal Buh, ki z društvom začenja novo polstoletno zgodbo,
saj so leta 2020 praznovali 50 let. Posebnega praznovanja ob jubileju zaradi
epidemioloških razmer niso pripravili, so
pa lani na sejemsko nedeljo predstavili
ob tej priložnosti izdani zbornik.

Namesto lisičk »pasja radost«
V začetku septembra smo se člani Turističnega društva Gorenja vas udeležili Svetovnega festivala
praženega krompirja na Bledu, kjer se je zbralo približno štiri tisoč petsto obiskovalcev.
Jožef Čepin
Letos smo bili prisiljeni spremeniti recept za pražen krompir,
saj nam zaradi suše ni uspelo dobiti zadostne količine lisičk. Z
njimi smo po utečeni recepturi običajno navdušili obiskovalce,
to leto pa smo pražili s t. i. pasjo radostjo.
Pred odhodom smo na krajevni skupnosti pridobili občinsko
zastavo, s katero smo ob logotipu društva okrasili našo stojnico. Pražen krompir na naši stojnici je v celoti pošel. Poleg
krompirja smo obiskovalcem ponudili pečene rolade z bučnimi semeni, svežo ocvirkovko in maslene piškote, od pijač pa
sadjevec, domači »jeger«, hruškovo, žajbljevo in pomarančno
žganje, domače belo vino, ledeni čaj in radensko. To smo v
imenu občine podarili sodelujoči člani društva. Razen začimb
in pasje radosti smo krompir, čebulo in ostale sestavine kupili
pri lokalnih kmetih, domačo svinjsko mast in začimbna zelišča
(drobnjak in peteršilj) smo prispevali člani društva. Dvodnevno
druženje ob kuhanju in nato praženju smo v večernem času
zaključili v lokalu Zrajdnca v Gorenji Vasi. Drugo leto bo festival, z našo udeležbo, v Bovcu.
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Na Svetovnem festivalu praženega krompirja na Bledu
FOTO: ARHIV DRUŠTVA
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Praznik žetve ohranja
dediščino domačih krajev
Zadnji konec tedna v juliju so na Žirovskem vrhu,
natančneje na vrhu Selakovega griča, po dvoletnem
premoru ponovno v polnem obsegu pripravili
tradicionalni Praznik žetve, s katerim ohranjajo
dediščino domačih krajev.
Maša Likosar
Praznik žetve je tradicionalna kulturno-etnografska prireditev,
ki jo že 25 let organizira Turistično društvo (TD) Žirovski vrh.
Njegova rdeča nit govori o žetvi, mlačvi, čiščenju žita in drugih
opravilih, ki so bila v preteklosti del življenja njihovih prednikov, danes pa se zavest o tem izgublja. Kot je pojasnila Lucija
Kavčič, programska vodja prireditve, so tradicijo ohranjali tudi
v času epidemije. »Zadnji dve leti smo prireditev pripravili v
manjšem, nekoliko bolj zaprtem obsegu za povabljene goste in
člane društva. V tem času smo posneli tudi promocijski film na
temo žetve ter z njo povezanih opravil. Letos pa smo veseli, da
smo jo lahko ponovno pripravili v polnem obsegu, potekala pa
je le en dan,« je dejala Kavčičeva.
V osrednjem etnološkem delu so pot od zrna do kruha skozi delo
in zgodbe prikazali poznavalci navad in običajev na Žirovskem
vrhu: Olga in Janez Šubic, Roman Oblak, Marko Oblak in Bogdan
Gantar. »Letos le nismo prikazali žetve v živo, saj je bilo žito zara-

Nastopili so tudi člani folklorne skupine Zala. FOTO: TINA DOKL
di suše zrelo že nekoliko prej,« je še povedala Kavčičeva.
Poleg etnološkega dela je bila prireditev obogatena s kulturnozabavnim programom, stojnicami in ustvarjalnimi delavnicami,
poskrbljeno je bilo tudi za kulinariko. Nastopili so člani Folklorne skupine Zala, pevci Moške vokalne skupine Zala, Polanska
dekleta in kantri skupina iz Rovt. V večernem programu pa je
zbrane zabaval Ansambel Firbci. Na prireditvi so zbirali tudi
sredstva za dokončanje gradnje novega doma, imenovanega
Dom nad Zalo, ki bo po besedah Štefana Bogataja, predsednik
TD Žirovski vrh, namenjen zlasti delovanju in razvoju društva, s
tem pa tudi kulturi in ohranjanju ljudskega izročila.

Pokošnjica v zahvalo donatorjem
V Turističnem društvu (TD) Žirovski vrh se veselijo novih prostorov. Gradnja Doma nad Zalo poteka po načrtih,
zaključek tretje gradbene faze so v začetku septembra zaznamovali z blagoslovom in Pokošnjico.
Jana Jenko
Odločitev za gradnjo doma nad Zalo je bila smela, saj je predračun vsaj za dvakrat presegal finančne zmožnosti društva, a so
bili člani trdno odločeni in pripravljeni za njegovo izpeljavo dati
tudi finančno garancijo. Gradnjo so začeli v začetku aprila, pri
izvedbi pa so članom društva pomagali tudi zunanji izvajalci, ki
so dela opravljali v rokih, z vso odgovornostjo in projekt podprli
tudi s svojimi donacijami. V zahvalo vsem, ki so pripomogli h
gradnji doma ter z željo ohraniti tradicijo ročne košnje in spravila sena, so ob novem domu letos prvič pripravili tudi Pokošnjico s krajšo slovesnostjo ob zaključku tretje gradbene faze in
blagoslovom novega doma.
»Članov društva, podjetij, posameznikov in donatorjev, ki so
društvu pomagali pri gradnji, darovali les, gradbeni material,
pripravljali malice in opravili nešteto delovnih ur, je bilo zares veliko in prav vsakemu smo iskreno hvaležni za njegov
prispevek,« pravi predsednik TD Žirovski Vrh Štefan Bogataj.
S prireditvijo in obiskom so bili zadovoljni tako obiskovalci, ki
so zatrjevali, da se v Žirovski Vrh z veseljem še vrnejo, pa tudi
člani turističnega društva, ki se že veselijo obiskovalcev Doma
nad Zalo, izpred katerega se odpira krasen razgled na Žirovsko

S Pokošnjico so obujali navade in običaje ob spravilu sena.
FOTO: ŠTEFAN BOGATAJ

kotlino in Poljansko dolino, od Blegoša preko Triglava do Italije
in Trnovskega gozda. Gradnja Doma nad Zalo naj bi bila zaključena predvidoma v dveh letih, in čeprav bodo domski prostori v
prvi vrsti namenjeni za delovanje turističnega društva, njegovi
člani že načrtujejo tudi druge aktivnosti z željo, da bo Dom nad
Zalo živel in dihal s krajem ter ljudmi, ki ga bodo obiskali.
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Letos že
dvajseta dirka
Prvi avgustovski konec tedna je
bil tudi letos rezerviran za Gorsko
hitrostno dirko Lučine.
Jure Ferlan
Glavna novost, ki jo je prinesla jubilejna,
20. izvedba te dirke, je bila rahlo podaljšana proga, saj je bil cilj prestavljen nekoliko višje, tekmovalci so morali izpeljati
še dodatni ovinek, tik pred njim pa je bila
postavljena umetna šikana. Proga je
bila podaljšana na skupno dolžino 4100
metrov, z 213 metri višinske razlike med
Todražem in Lučinami.
Dirkalni program je bil, kot običajno,
razdeljen na dva dneva: v soboto so
bile tri vožnje za trening, v nedeljo pa tri
tekmovalne vožnje. Že v petek se je odvila
povorka dirkalnih vozil skozi Gorenjo vas,
ki je pritegnila veliko gledalcev. Zmago na
dirki je slavil Italijan Federico Liber, med

Največ gledalcev se je zbralo na Rajdah. FOTO: JURE FERLAN
slovenskimi tekmovalci pa se je najbolje,
na 5. mesto, uvrstil Milan Bubnič. Na spletnem glasovanju, ki je potekalo med 13. in
16. avgustom na spletni strani GHD Lučine, je bil za naj voznika po izboru gledalcev izglasovan Anže Soklič. Tudi letos so
izpeljali dobrodelne taksi vožnje z dirkalci,
z izkupičkom so nabavili defribrilator za
Brebovnico. Kot je povedal predsednik
organizacijskega odbora GHD Lučine Primož Tavčar, je dirka med ljubitelji gorskih

dirk prepoznavna in dobro obiskana, tudi
letos je bilo tako. Enako velja za tekmovalno zasedbo, kljub odsotnosti pomembnejših mednarodnih državnih prvenstev je
bilo mogoče spremljati napeto dirkaško
dogajanje. Dodaja pa, da bi si organizatorji, ki v prireditev vlagajo velike napore,
želeli boljše sodelovanje z vpletenimi v
sodelovanje pri izvedbi, saj je zaradi različnih pogledov na dirko njena prihodnost
postavljena pod vprašaj.

Končan letošnji Pokal polanskih puklov
Z že 24. vzponom s kolesi na Blegoš se je minulo nedeljo zaključila letošnja, tokrat že 12. sezona Pokala
polanskih puklov.
Damjana Peternelj
Na dirki, ki se je je udeležilo 79 kolesarjev, nekaj manj kot po navadi, sta slavila
Matic Grošelj s časom 43 minut in 34
sekund ter doslej vsakokratna udeleženka tekme Rada Žakelj, ki je za vzpon s
Hotavelj do koče na Blegošu potrebovala
uro, sedem minut in 51 sekund.
Organizatorji, člani Športnega društva
Marmor Hotavlje, so bili kljub manjši
udeležbi z dirko zelo zadovoljni. »Organizacijsko je bil letošnji Blegoš zahteven
v smislu, da nismo točno vedeli, kaj bo
povzročilo obilno deževje zadnjih dni.
Smo pa zato toliko bolj veseli praznika
na Blegošu, ko se je naredil idealen dan
za kolesarje in obiskovalce,« je povedal predsednik društva Niko Stržinar,
ki skupaj z drugimi člani že razmišlja
o novostih, s katerimi bi privabili nove
kolesarje, saj bo prihodnja dirka že 25.
po vrsti. Zadnjih nekaj let dirka Memorial Lojzeta Oblaka šteje za občinsko
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prvenstvo Občine Gorenja vas - Poljane,
kolesarji pa z njo tradicionalno zaključijo tudi Pokal polanskih puklov. Po letos
poleti organiziranih vzponih na Stari
vrh, Javorč, Lubnik in Blegoš (odpadla je
tekma na Pasjo ravan) so v posameznih
kategorijah v skupnem seštevku točk
slavili: pri moških do 30 let Tilen Potisk,
pri ženskah do 30 let Regina Laznik, pri
moških od 31 do 40 let Andrej Draksler,
pri ženskah od 31 do 45 let Kristina
Oblak, in pri moških od 41 do 50 let
Jani Prešeren; pri ženskah nad 45 let
je največ točk zbrala Rada Žakelj, med
moškimi od 51 do 60 let Tomaž Dolar, v
kategoriji moških nad 60 let pa Borislav
Skubic.
Kot so povedali organizatorji – poleg
hotaveljskega športnega društva še ŠD
Sveti Urban, ŠD Poljane, T4M – ŠZ Škofja
Loka ter Timing Poljane – je bila letošnja
sezona zelo izenačena, med 271 udeleženci pa jo je sooblikovalo tudi veliko
novih kolesarjev.

Najhitrejši kolesarji zadnje dirke na
»pukle« – na Blegoš FOTO: ARHIV
ORGANIZATORJA
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Lenart Oblak zmagovalec X-Slovenia
Konec junija je bilo prvo slovensko tekmovanje X-Slovenia v organizaciji Društva jadralnih padalcev
Kovk Ajdovščina. Med osemnajstimi sodelujočimi je bil tudi član Društva letalcev Kragulj Lenart Oblak
iz Podobena, ki je zmagal.
Lidija Razložnik
Tekmovanje je ekstremna preizkušnja po
vzoru tekmovanja X-Alps, ki poteka v alpskih državah, oziroma Dolomitenmanna
v Italiji. Gre za kombinacijo hoje ali teka
in letenja z jadralnimi padali od štartne
do ciljne točke. Tekmovalci so startali
v Ajdovščini, se povzpeli na Čaven, poleteli do Ajševice, nato prišli na obratno
točko pri spomeniku Edvardu Rusjanu v
središču Nove Gorice. Tu so se podpisali
in pot nadaljevati do Sabotina, od koder
so bodisi poleteli bodisi prišli peš do
Kobarida. Iz Kobarida so se povzpeli na
enega izmed bližnjih hribov in poleteti do
obratne točke na Bledu (vzletišče Gače),
z Bleda do obratne točke na Golniku, od
tam pa do cilja v Kranjski Gori.
»Težko je na takšnem tekmovanju
pričakovati zmago. Gre za večdnevno
tekmovanje in zgodi se lahko marsikaj.
Če si ves čas virtualno v vodstvu, še ne
pomeni, da boš na koncu tudi zmagal.
Ena napaka te lahko stane dobrega
rezultata.« Tekmovalci ne letijo skupaj in

»Dobri rezultati na tekmovanjih
veliko pripomorejo k
samozavesti, dodatni motivaciji
in zagonu za naprej. V
prihodnje se želim preizkusiti
tudi na večjih mednarodnih
tekmovanjih, npr. na
X-Pyrenees in X-Alps.«
ne v enakih pogojih. »Zelo pomembne so
taktične odločitve med samo tekmo. Zagotovo sem bil pred tekmo v ožjem krogu
favoritov, a sem se vseeno zavedal, da je
tekmovanje dolgo in da je možno čisto
vse.« Kot najtežji del tekmovanja opisuje
prvi dan tekmovanja, ko so ob deseti uri
startali v Ajdovščini in je termometer že
kazal več kot 30 stopinj. »Tekmovanje
je bilo pripravljeno tako, da je bilo trebA
v prvi polovici dneva preteči oziroma
prehoditi kar precejšen del trase po
segretem primorskem asfaltu z desetimi
kilogrami prtljage na hrbtu.«
Kot poudarja, mu zmaga pomeni veliko
in je potrditev, da to, kar počne, počne
dobro. »Dobri rezultati na tekmovanjih

Zmagovalec Lenart Oblak (na sredini) skupaj z Zalo Šuštar in Mitjem Šuštarjem na
cilju v Kranjski Gori FOTO: MITJA ŠUŠTAR
veliko pripomorejo k samozavesti,
dodatni motivaciji in zagonu za naprej.
V prihodnje se želim preizkusiti tudi na
večjih mednarodnih tekmovanjih kot
npr. X-Pyrenees in x-Alps.« Tekmovanje
je izjemno zanimiva izkušnja in dogodivščina. Zelo pomembno je, da ima
tekmovalec dobro podporo: nekoga, ki
skrbi za hrano, pijačo, logistiko … »Je
pa to nedvomno preizkušnja, na kateri
preizkusiš svoje meje. Nekaj je komentirati in pametovati iz domačega naslonjača, povsem drugo je, ko si dejansko
udeleženec preizkušnje. Žulji in odrgnine
po telesu od nahrbtnika so stalnica na
tovrstnih tekmovanjih in včasih ti močno
otežijo samo tekmovanje,« omeni Lenart
Oblak tudi manj lepe strani tega športa.
Posebnih priprav pred tekmovanjem ni

peš, potem pa letim po zmožnostih, ki jih
dopušča vreme. Fizično mi to ne predstavlja problema, izhajam iz vrhunskega
športa, to je del mojega vsakdana,« je še
povedal Lenart Oblak, ki je leta 2018 kot
biatlonec zastopal Slovenijo na zimskih
olimpijskih igrah.
Pretekle izkušnje, ki si jih je nabral v
biatlonski karieri, so nedvomno njegova
prednost na tovrstnih tekmovanjih: »Več
kot deset let sem tekmoval na najvišjem
nivoju, spoznal različne pristope k treningom in dodobra dobil vpogled v to, kaj
je potrebno za dosego določenih ciljev v
vzdržljivostnem športu. Vse vrednote, ki
mi jih je vrhunski šport dal, sem ohranil
do danes.« Z jadralnim padalstvom se
aktivno ukvarja šest let. Poleg kot trener
v slovenski mladinski biatlonski repre-

Z jadralnim padalstvom se aktivno ukvarja šest let. Poleg tega kot
trener v slovenski mladinski biatlonski reprezentanci pridobljeno
znanje prenaša na mlajše generacije.
imel. Ko je bila trasa znana, si je ogledal
določene odseke, jih prehodil in preletel.
»Format tekmovanj hoja/letenje z jadralnim padalom mi zelo ustreza. To je moj
stil letenja oziroma dojemanja letenja.
Praktično vsak dan letim na ta način: zjutraj se odpravim v hribe, del poti opravim

zentanci pridobljeno znanje prenaša na
mlajše generacije. »To je moje življenje.
Imam ta privilegij, da obe stvari zelo rad
počnem in mi obenem predstavljata tudi
vir dohodka. Ne predstavljam si boljšega
preživljanja prostega časa od tistega, ki
ga preživim v zraku.«
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Dan oglarjev v znamenju petdesetletnice
Prvo nedeljo v avgustu so na Grebljici pod Starim vrhom ponovno pripravili etnološko prireditev Dan oglarjev,
ki je od blizu in daleč privabila ogromno število obiskovalcev. Prireditev je bila letos še posebno svečana,
saj je minilo je že 52 let od prvega sestanka pri Žgajnarju v Zaprevalu, ko so predlagatelji in predlagateljice
ustanovili Turistično društvo Stari vrh.
Hermina Jelovčan
Zaradi znane situacije v zvezi z epidemijo covida-19, ko je bila
odpovedanih večina družabnih dogodkov, petdesete obletnice tega dogodka pred dvema letoma niso mogli primerno
zaznamovati. Tokrat so se na praznovanje pripravljali že nekaj
mesecev prej.
Praznični dan so začeli pohodniki, ki so se že ob osmi uri zbrali
na Grebljici, kjer so potekale še zadnje priprave pred prihodom
gostov, in se podali na pohod med gorami. Po vrnitvi na izhodiščno točko se je že začela etnološka prireditev Dan oglarjev.
Kot vsako leto pred korono so domači obrtniki prikazovali svoje
delo in opravila, ki so povezana z žaganjem, obdelovanjem
lesa in pripravo drv. Gozdarji so žagali drva in jih cepili, tesarji
so ročno pripravljali deske. Pletar je izdeloval košare. Tudi za
pravo orodje za gozdarje je poskrbel kovač. Osrednji dogodek je
bil prižig oglarske kope. Ta čast je letos pripadla županu Občine
Gorenja vas - Poljane Milanu Čadežu ter poveljniku Prostovolj-

Člani pohodne sekcije Turističnega društva Stari
vrh vabijo tudi na jesenski pohod, ki bo v soboto,
24. septembra. začel se bo z zborom ob 9. uri pri
gostišču Kveder v Spodnji Luši.
nega gasilskega društva (PGD) Javorje Janezu Oblaku in predsedniku PGD Javorje Igorju Aliču. Niko Kokalj in Peter Cankar
sta odigrala skeč z naslovom Spoved mladega oglarja. Skozi
pogovor so predstavili delovanje društva v vseh petdesetih letih. Gostje so se v dvojicah preizkusili na svetovnem prvenstvu
v pajsanju hloda. Obenem pa je potekala tudi dobrodelna draž-

Dan oglarjev na Starem vrhu FOTO: IDA ŠTIBELJ
ba rokavic, ki jih je podaril veliki športnik Jan Oblak, s katerimi
uspešno zastopa nogometni klub Atletico Madrid. Denar je bil
podarjen domačemu gasilskemu društvu Javorje.
Precejšnjo pozornosti med obiskovalci je pritegnil velik pano, na
katerem je zbranih več kot trideset fotografij, ki lepo orisujejo
delo društva v vseh petdesetih letih. Pano si je še vedno moč
ogledati na Grebljici, kjer je primerno shranjen pod streho na
plesišču. Še več fotografij iz vseh petdesetih let pa je zbranih v
knjigi 50 let turističnega društva Stari vrh, ki jo je društvo izdalo
ob obletnici. Knjiga je zanimiv dokument o delu in trudu vseh
članov društva, ki so vse od ustanovitve pripravljali tudi prireditev
Dan oglarjev na Starem vrhu, ki ji je posvečen dobršen del knjige.

Priznanje Staremu vrhu
Mirjam Pavlič
Na letošnjem srečanju gorenjskih turističnih delavcev, ki je bilo
konec avgusta v Gozdu - Martuljku, so bila podeljena številna
priznanja. Med drugim je priznanje Gorenjske turistične zveze
prejelo Turistično društvo (TD) Stari vrh za petdeset let uspešnega dela.
Prejemnik priznanja pa je tudi Tomaž Ažbe, ki je predsednik
TD Stari vrh že od leta 2014, kar pomeni, da je letos nastopil
že tretji mandat. Uspešno vodi in usmerja društvo, ki je pod
njegovim vodstvom, seveda ob uspešnem delu vseh predhodnikov, dopolnilo 50 let delovanja.Tomaž s svojo sposobnostjo
vodenja povezuje in združuje člane iz krajev pod Starim vrhom.
Sodelujejo turistične kmetije, gostišča, vsi ostali prebivalci in
organizacije, ki delujejo na tem področju. Pod njegovim vodstvom se društvo povezuje in sodeluje tudi z drugimi društvi
Podblegaške novice št. 7 | september 2022

Priznanje Gorenjske turistične zveze je prejel tudi Tomaž Ažbe.
FOTO: DAMIJAN JANEŽIČ

in prispeva znaten delež k prepoznavnosti tega dela Poljanske
doline tudi zunaj meja naše dežele. S svojim delom tako Tomaž
veliko prispeva k razvoju turizma na Gorenjskem.
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Podelili
priznanja
obrtnikom s
Škofjeloškega
Na slovesni podelitvi priznanj
Območne obrtno-podjetniške
zbornice (OOZ) Škofja Loka so
v začetku septembra v Kristalni
dvorani v Sokolskem domu v
Škofji Loki podelili priznanja kar
75 jubilantom.
Damjana Peternelj
Podelitev jubilejnih priznanj je tradicionalna in jo za člane v OOZ Škofja Loka
pripravljajo že vrsto let. Na prireditvi je
letos okoli 120 udeležencev pozdravil
predsednik OOZ Škofja Loka Marko
Lotrič, ki je podelil 28 priznanj za deset
let poslovanja, 13 za 20 let, 28 za 30 let,
štirje so priznanja prejeli za 35 let, eden
za 40 let ter dva za ohranjanje obrtniške
tradicije.
Iz občine Gorenja vas - Poljane letos prihaja enajst jubilantov. Priznanje za deset
let delovanja so prejeli: Bašelj Janez
prevozi v cestnem prometu, s. p. – Miki
transport, Demšar Luka, s. p. – stavbno
mizarstvo in tesarstvo, Jezeršek Boštjan,

Letošnji nagrajenci OOZ Škofja Loka s predsednikom Markom Lotričem FOTO : ARHIV
OOZ ŠKOFJA LOKA

s. p. – elektroinštalacije, Primožič Damjana, s. p. – frizerski salon, ter Stržinar
Andreja, s. p. – unikatno šiviljstvo in krojaštvo. Dvajset let v obrtništvu vztraja Kožuh Štefan, s. p. – mizarstvo, priznanje za
kar tri desetletja v obrtništvu pa so prejeli:
Hiplex, proizvodno in trgovsko podjetje, d.
o. o., Jejlar, d. o. o., proizvodnja, trgovina,
storitve, Poljane nad Škofjo Loko, ter
Klemenčič Jože, s. p. – avtoprevozništvo
– prevoz oseb. Letos so priznanja podelili
tudi tistim članom, ki nadaljujejo opravljanje dejavnosti oziroma je ta v njihovi
družini ali podjetju postala tradicionalna,
okrogel jubilej pa praznujejo v letošnjem
letu. Priznanje za 30 let delovanja je prejelo podjetje Košnik, d. o. o., za 40 let pa
podjetje Orodjarstvo Križaj, d. o. o., obe
podjetji sta iz Škofje Loke.
Na prireditvi se je predsednik OOZ Škofja
Loka še posebej zahvalil zaslužnim za

uspešno sodelovanje z zbornico. Pisna
priznanja so prejeli župani na Škofjeloškem: Tine Radinja, Janez Žakelj, Milan
Čadež in Anton Luznar. Za dolgotrajno
opravljeno delo v organih zbornice so
bronaste plakete prejeli: Janez Fon,
Roman Jenko, Aleš Jezeršek, Jožef Triler
ter Bojan Buden, srebrno pa Januška
Strojan. Zlato plaketo za opravljeno delo
v organih zbornice je prejel Jože Misson,
ki že vrsto let uspešno in plodno sodeluje
v upravnih organih zbornice ter s svojim
delovanjem razvija ter utrjuje obrtništvo
in podjetništvo. V obdobju od leta 2014
do 2022 je zbornico uspešno vodil kot
predsednik.
Posebno priznanje je prejel tudi obrtnik
leta 2021 Jože Krmelj, ki v Kovačiji Krmelj
na Logu kot predstavnik sedme generacije že od leta 1991 na tradicionalen način
izdeluje rezilno orodje.

Komisija ob obisku navdušena
V začetku avgusta smo v Poljanski dolini gostili komisijo Turistične
zveze Slovenije v okviru natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Kristina Bogataj
Letos smo se prijavili na natečaj Moja
dežela – lepa in gostoljubna, in sicer
v kategorijo Izletniška točka, kjer smo
prijavili dve lokaciji: Stari vrh in Dvorec
Visoko. Tako nas je obiskala komisija
Turistične zveze Slovenije, ki je bila navdušena nad obema lokacijama.
Na Starem vrhu smo jih postregli s
skutnimi in drobnjakovimi štruklji ter
ajdovimi štruklji z orehi. Predstavili
smo aktivnosti, ki jih izvajajo Turistično
društvo Stari vrh in ponudniki. Na Starem vrhu je možno kolesariti, hoditi po

tematskih in pohodnih poteh, si ogledati
meteorit Javorje, smučati, ne nazadnje
pa tudi pojesti odlično, domačo, lokalno
hrano in še mnogo drugega.
V Dvorcu Visoko pa smo jih postregli z
drobnjakovo in ocvirkovo potico. Sledila
je predstavitev Dvorca Visoko, kjer ponujamo pijačo, sladice ter izdelke lokalnih
pridelovalcev in rokodelcev. Sprehodili
smo se po zbirkah, predstavili dosedanje
delo in načrtovane aktivnosti ter dogajanje v dvorcu in njegovi okolici, kjer se je
možno sprehajati, plavati, ribariti, igrati
tenis in še kaj. Glas za NAJ izletniško
točko lahko oddate tudi vi na spletni

Komisija na Dvorcu Visoko FOTO: TAŠA
KRIŽNAR

strani Turistične zveze Slovenije. V posamezni kategoriji sicer lahko glasujete
samo enkrat na dan. Vabljeni v Poljansko
dolino!
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Obeta se pestra jesen v knjižnici
Krajevna knjižnica Poljane se je preselila v nove prostore, potekajo prireditve za otroke in odrasle,
pripravljamo razstave, poteka nacionalni mesec branja ...
Bernarda Buh
Na mednarodni dan pismenosti, 8.
septembra, se je začel nacionalni mesec
skupnega branja (NMSB) 2022, ki poteka
do 9. oktobra. Letošnji NMSB posebno
pozornost namenja branju in gibanju.
Izhodišče zanj je misel irskega pisatelja
in politika Richarda Steela (1672–1729),
ki poudarja povezanost med umom
in telesom, med gibanjem, športom in
duševnim razvojem in pravi: »Branje je
za duha to, kar je telovadba za telo.« S
to mislijo zakorakajmo v jesen, ko si ob
dolgih večerih lažje vzamemo čas tudi
za branje dobre knjige. Je pa to tudi čas,
ko se v naših enotah začno prireditve za
odrasle in otroke.
Konec septembra se zaključuje sedma
sezona bralnega projekta Družinsko
branje. Zaključna prireditev za otroke je
bila izvedena 20. septembra na mladinskem oddelku v Škofji Loki. Prav tako je
30. september zadnji dan za vse, ki ste
čez celo poletje pridno prebirali knjige in
si za nagrado pridobili kupon za sladoled
ali kavo, da ta kuponček tudi izkoristite.
Hvala gostilni Na Vidmu ter kavarni Ajda
za sodelovanje pri tem projektu.
Krajevna knjižnica Poljane na novi
lokaciji
Velik projekt, ki se je odvil v začetku
meseca, je bila selitev Krajevne knjižnice Poljane. Zaposlene v knjižnici Ivana
Tavčarja Škofja Loka smo v soboto,
3. septembra, napolnile več kot 220
bananinih škatel in povsem izpraznile
police na obstoječi lokaciji knjižnice. Ob
nesebični pomoči štirih prostovoljnih
gasilcev – Boruta Pintarja, Klemena
Kovača, Tadeja Tavčarja in Tima Bogataja – smo knjige čez balkon paket za
paketom v akiju spuščali pred kulturni
dom. Od tu smo jih na vozičku preselili
v predprostor dvorane kulturnega doma.
Sledila je selitev celotne obstoječe opreme na novo lokacijo (bivša pekarna), ki
jo je izvedlo podjetje OSM v ponedeljek,
5. septembra, nato pa ponovno praznitev
škatel in knjige so skupina za skupino
napolnile svoja mesta. Novi prostori so
res nekoliko utesnjeni – z obstoječih 72
kvadratnih metrov smo sedaj stisnjeni
na 60 kvadrantih metrov, vendar knjižniPodblegaške novice št. 7 | september 2022

Selitev krajevne knjižnice Poljane na novo lokacijo FOTO: ARHIV KNJIŽNICE
čarke ostajamo nasmejanih obrazov in
se veselimo snidenja na naši novi lokaciji
v bivši pekarni (Poljane nad Škofjo Loko
28). Nova lokacija poljanske enote naše
knjižnice bo nekoliko omejila knjižnične
dejavnosti, a se bomo trudili, da bo tega
čim manj. Prireditve za odrasle se bodo
odvijale v Krajevni knjižnici Gorenja
vas, prav tako bomo izvajali ustvarjalne
delavnice za otroke le v Gorenji vasi, ker
nam prostor v Poljanah tega ne dopušča.
Pravljične urice in bralne urice s kužkom
bodo tekle naprej. Gorenjevaška enota je
oddaljena le nekaj kilometrov, zato naj to
ne bo razlog, da otroci ne bi sodelovali na
naših delavnicah.
Prireditve v knjižnici
Od druge polovice avgusta je na ogled
razstava Loške gostilne, katere avtorice
so sodelavke iz Škofje Loke. V oktobru
pa bo svoja dela na ogled postavila
priznana domača ustvarjalka Lidija
Debelak. Razstavo je naslovila pet letnih
časov, ogledali si jo boste lahko vse do
konca novembra. Velja pa povabilo vsem
domačim pa tudi ostalim ustvarjalcem s
kateregakoli področja: oglasite se v katerikoli naši enoti knjižnice in se dogovorite
za termin vaše razstave. Veseli bomo
novih obrazov. Naj razstavni prostor ne

ostane prazen! Če poznate koga, le posredujte naše povabilo na pravi naslov.
Z oktobrom se v naš program vračajo tudi delavnice za odrasle Aerobika
možganov. Z leti naše možganske
sposobnosti pešajo, s kognitivno vadbo
pa lahko spodbujamo nastajanje novih
možganskih povezav, poskrbimo, da se
stanje ne poslabša oziroma poslabšanje
upočasnimo. Na delavnicah boste izvajali vaje za različna področja možganov: za
koncentracijo, dolgoročni ter kratkoročni
spomin, logično razmišljanje, domišljijo,
besedno spretnost ... Več informacij
pa vam je na voljo na naših spletnih
straneh.
Razmigajmo svojega duha tudi s knjigo.
Veselimo se srečanja z vami med knjižnimi policami.
PRIPOROČAMO V BRANJE:
Afshar, Tessa: Nilski dragulj
Alain de Botton: Tok ljubezni
Gomboc, Mateja: Balada o drevesu
Janič, Karmen: Rabi Rabuni
Kneen, Krissy: Trikrat pokopana
Langerholc, Brigita: Do cilja in naprej
Mate, Gabor: V svetu lačnih duhov
Musso, Guillaume: Življenje je roman
Sapkowski, Andrzej: Veščec. Zadnja želja
Svetek, Irena: Beli volk
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Odmevali so zvoki
harmonik
Srečanje citrarjev in harmonikarjev pred planinsko
kočo na Ermanovcu ima že dolgo tradicijo.
Milka Burnik
Citrarji so se začeli srečevati in nastopati leta 1990. Občasno
so se jim pridružili tudi Gorenjci in Gorenjke meseca po izboru
Gorenjskega glasa in lokalnih radijskih postaj. Malo kasneje so
prireditev preimenovali v Šport, glasba, ples, ker so se predstavili tudi uspešni športniki in harmonikarji. Prireditev poteka na
prostem, zato je nekajkrat celo odpadla, v zadnjih letih pa je ni
bilo zaradi korone.
Posledice so bile vidne letos, saj je na dogodku nastopila
samo ena mlada citrarka. Harmonikarji so se odzvali v zadostnem številu in z nastopi glasbeno obarvali nedeljsko popoldne številnim poslušalcem. Poleg frajtonaric so zazveneli tudi
klavirska harmonika, kitara, bariton in škaf-bas. Najmlajša
harmonikarja sta dokazala, da tudi osnovnošolci radi igrajo in
poslušajo ta inštrument. Tisti najstarejši virtuozi so ponosno
povedali, da so se začeli učiti šele v pokoju, ter potrdili, da
nikoli ni prepozno, če je človek vztrajen. Nekaj harmonikarjev je prevozilo kar dolgo pot za nastop na Ermanovcu, saj
so najbolj oddaljeni prišli iz Novega mesta, Ptuja in okolice
Tržiča. Ob prireditveni prostor so stojnico postavili tudi učenci
turističnega podmladka Podružnične šole Sovodenj in na njej
predstavljali raziskovalno nalogo s festivala Turizmu pomaga
Srečanje citrarjev in harmonikarjev pred planinsko kočo na
Ermanovcu FOTO JELKA ČADEŽ

Zbirajo predloge članov
Upravni odbor Društva upokojencev za Poljansko
dolino Gorenja vas že pripravlja okvirni program dela
za prihodnje leto, vanj pa želijo vnesti tudi želje in
predloge upokojencev.
Mateja Rant
V upravnem odboru društva si namreč želijo, da bi program
oblikovali čim bolj po meri članov društva, zato želijo, da ga
s predlogi pomagajo sooblikovati tudi upokojenci. Društvo
upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas bo prihodnje leto
praznovalo 70-letnico ustanovitve.
Člani lahko podajo svoje predloge glede izobraževalnih vsebin,
društvenih izletov, planinskih pohodov ter opernih in gledaliških
predstav. »Dobrodošli so tudi predlogi za nove dejavnosti, za
katere bi želeli, da se v društvu uvedejo in izvajajo,« so poudarili v upravnem odboru društva. Predloge lahko upokojenci
posredujejo na elektronski naslov: upokojenci.pd@gmail.com
ali poverjenicam in poverjeniku društva ter članom upravnega
odbora do 10. oktobra. Ob tem vabijo tudi mlajše upokojence,
da se vključijo v društvo. »V njem boste prijazno sprejeti ter v
pestri ponudbi in dobrem vzdušju prijetno preživljali del tretjega
življenjskega obdobja,« obljubljajo.

lastna glava z naslovom Za dušo in telo, v vás vàs vabimo,
ki se tematsko dotika področja pod Ermanovcem. Planinsko
društvo Sovodenj po tej prireditvi načrtuje še razstavo gob v
oktobru.

ZAHVALA
Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več se tvoj glas ne sliši.

V 93. letu starosti je tiho odšla
draga mami, babica in prababica

Matilda Bogataj Grapcova

(20. 9. 1929–9. 8. 2022)
iz Gorenje vasi
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom ter znancem za izrečena sožalja, besede tolaž
be, darovano cvetje, sveče in svete maše, se od nje poslo
vili ter kakor koli sodelovali in pomagali na njeni zad
nji poti.
Žalujoči vsi njeni
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Muzicirali, ustvarjali in raziskovali naravo
Na Domačiji Tešnak na Hotavljah se je konec avgusta že drugo leto zapored odvil glasbeni tabor za otroke.
Hana Poljanec
Triinštirideset otrok se je pet dni zabavalo, muziciralo, ustvarjalo in raziskovalo
naravo pod budnim očesom petnajstih
mladih mentorjev.
Prav za tabor sta mentorja Matija Mlakar
Medved in Nejc Poljanec ustvarila novo
glasbeno pravljico z naslovom Mlin. Matija
je napisal zgodbo, Nejc pa ji je dodal nekaj
pesmi, plesov in inštrumentalnih mediger.
Na taboru so se otroci na raznovrstnih delavnicah naučili vse pesmi in plese, izdelali
so tudi sceno in kostume, na koncu pa
vse skupaj predstavili veselemu občinstvu
svojih družin in prijateljev na zaključnem
nastopu v kozolcu Dvorca Visoko.
Poleg muziciranja so otroci na taboru večino časa preživeli na prostem: na krajših
naravoslovnih pohodih, kopanju v Sori in
osvežilni Hotaveljščici, izletu na Slajko,
ob napetem iskanju skritega zaklada in
mnogih drugih aktivnostih. Kljub temu,
da veliko časa in moči (zadnjega še
posebej mentorjem) v natrpanem urniku
ni ostalo, so dan vendarle vselej zaključili

Glasbeni tabor za otroke na Domačiji Tešnak FOTO: ARHIV ORGANIZATORJEV
ob burni igri med dvema ognjema, prepevanju in pripovedovanju vicev ob ognju
ter prijetnem pomenkovanju po sobah.
Mentorji se srčno zahvaljujejo staršem

za zaupanje in vsem, ki so pripomogli k
izvedbi tabora, obenem pa vas vse vabijo
tudi na prihodnje dogodke v okviru njihovega zavoda.

Začetek natančnega popisa ljudi
V preteklosti je bil najlažji način za boljši podatkovni državni nadzor nad ljudmi izpopolnitev tako imenovanih
matičnih knjig.
Jure Ferlan
Te je sicer za svoje interne potrebe Katoliška cerkev uvedla že s tridentinskim
koncilom, ki je potekal v letih 1545–
1563. Razen v območjih, ki so spadala
pod Beneško republiko, se je vodenje teh
knjig na slovenskem podeželju uveljavilo
šele približno sto let pozneje.
Matične knjige se nanašajo na običajne
krščanske obrede, ki zaznamujejo temeljne bivanjske dogodke posameznika, to
so krst, poroka in pogreb. Obsegajo torej
krstno, poročno in pogrebno knjigo. Sprva
so jih pisali deskriptivno, kar pomeni, da
so za vsakega posameznika posebej v
knjigo v latinščini zapisali temeljne podatke o njem, morebitnih pričah ali botrih in
izvajalcu obreda. Rimsko-nemški cesar
Jožef II., ki je vladal tudi našim deželam,
Podblegaške novice št. 7 | september 2022

Navodilo cesarja Jožefa II. o pisanju
matičnih knjig iz leta 1784. FOTO: JURE
FERLAN

je bil razsvetljeni absolutist in je uvedel
številne radikalne reforme. Zato ni čudno,
da se je lotil tudi teh knjig. Ker je ocenil,
da v deskriptivnih matičnih knjigah ni
dovolj natančnih podatkov o državljanih,
je s 1. januarjem leta 1785 ukazal njihovo
natančnejše vodenje. Izdal je posebna navodila, ki so se jih morali držati vsi župniki
in kaplani, ki so vpisovali podatke v te
knjige. Natisnjene so bile posebne velike
standardne knjige z obrazci za vpisovanje
podatkov, predpisan jezik je bila nemščina. Tako so postale pomemben državni
dokument. Tiskano cesarjevo navodilo,
datirano z 20. februarjem 1784 se je ohranilo tudi v župnijskem arhivu v Leskovici.
Natisnil ga je ljubljanski tiskar Ignac Alojz
Kleinmayr, ki je imel državno koncesijo za
tisk uradnih razglasov.
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September - oktober 2022
24. septembra ob 9. uri
Jesenski pohod
Kraj: Gostišče Kveder. Organizira: TD Stari vrh. Več informacij:
040/190-701 (Janez Šturm), www.tdstarivrh.si.
24. septembra od 10. do 15. ure
Dan slovenskega športa v občini Gorenja vas - Poljane
Kraj: Športna dvorana Gorenja vas in športna igrišča ob OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira: ŠD Partizan Gorenja
vas. Več informacij: 041/390-384 (Špela Knafelj Borovič).
Od 27. septembra do 25. oktobra od 17. do 20. ure
Inovativno na pot podjetništva
Kraj: velika in mala sejna soba Upravne enote Škofja Loka.
Organizira: Razvojna agencija Sora. Več informacij in prijave:
info@ra-sora.si, 04/506-02-20.
28. septembra ob 9. uri
Zeleni dan Poljanske doline
Kraj: Sokolski dom Gorenja vas. Organizira: Zavod Poljanska
dolina. Več informacij: 030/485-600 (Kristina Bogataj),
info@poljanskadolina.com, www.poljanskadolina.com
28. septembra ob 19.30
Moje družinsko drevo – kako začeti?
Kraj: Šubičeva hiša, Poljane. Organizira: KD dr. Ivan Tavčar,
Poljane. Več informacij: 041/672-054 (Jernej Pisk),
kdpoljane@gmail.com.
1. oktobra 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.
8. oktobra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.
8. oktobra od 10. do 12. ure
Predstavitev Kmetije Jeran
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: 030/489-177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

8. oktobra ob 12. uri
Lovska gostija
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več
informacij: 030/489-177 (Martina Ambrožič Tušar), dvorec.
visoko@poljanskadolina.com.
15. oktobra ob 10. uri
Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Organizira: Kmetija Pustotnik. Več informacij: 04/510-73-10.
15. oktobra ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:
zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.
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.
31. oktobra ob 18. uri
Noč čarovnic
Kraj: lokal Zrajdnca. Organizira: TD Gorenja vas. Več informacij:
051/212-608 (Milan Miklavčič), jozef1.veliki@gmail.com
Vsak petek ob 10. in 12. uri ter ob 13.30
Vodenje po Šubičevi hiši
Kraj: Šubičeva hiša, Poljane. Organizira: Zavod Poljanska
dolina. Več informacij: 031/720-573 (Jera Miklavčič),
zavod@poljanskadolina.com.
Novost v Šubičevi hiši
Zavod Poljanska dolina obvešča, da je Šubičeva hiša v
Poljanah odprla vrata za otroške rojstnodnevne zabave, ki
bodo obarvane z različnimi tematikami. Skupaj z animatorko bodo otroci preživeli ustvarjalen in zabaven dan. V hiši
kulture in umetnosti bo tako čez jesenske in zimske dni
očitno zelo živahno.
* 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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Matičevo strašilo
Jure Ferlan
Na njivah so strašila, ki imajo nalogo odganjati predvsem ptice,
pa tudi druge »nepridiprave«, ki desetkajo pridelke, postala že
prava redkost. Da bi ohranil ta del etnološke dediščine, je Danilo Jezeršek s Hotavelj ob svojem zelniku postavil domiselno
izdelanega »možkarja«. Navdih je dobil na fotografski razstavi
na temo strašil, ki jo je pripravila njegova nekdanja učiteljica
Marta Skoberne.

www.gorenjskiglas.si
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Matičevo strašilo FOTO: JURE FERLAN
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www.hernec.si
info@hernec.si
Tel: 01 362 10 11

www.obcina-gvp.si

Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c
1211 Ljubljana Šmartno
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Vadbeni studio Polerina
VPISI V ZAČETNI
TEČAJ PLESA OB
DROGU

24. SEP - 8. okt
8. 10. ob 21h :
zabava s skupino
projekt
Poljanska cesta 104, 4224 gorenja vas
info@taverna-petra.si
04/51-81-368 041-482-368

KLEMENČIČ PETRA s.p. TAVERNA PETRA, POLJANSKA CESTA 104, 4224 GORENJA VAS
MANCA MLINAR DEBELJAK S.P., DOLENJE BRDO 14, 4223 POLJANE NAD ŠK. LOKO

posebna ponudba hrane in pijače

TERMINI:

PONEDELJEK OB 17:30H IN 18:30H
TOREK OB 18H
ČETRTEK OB 18H IN 19H
PETEK OB 19:30H

INFO:
polerinamm@gmail.com
041 574 796

POLJANSKA CESTA 55,
4224 GORENJA VAS
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NOVA
TOYOTA
AYGO X

10

ŽE
OD

DO

79 €

NA MESEC

LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Aygo x: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 108 do 114 g/km. Emisijska stopnja: za 1,0 EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0098
do 0,0167 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. Po
preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km). Izračun je informativne narave in ni
zavezujoči za sklenitev posla. Izračun je narejen na Aygo X Base. • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 12.790 € • lastna udeležba
(polog): € 4.067 • znesek financiranja: € 8.723 • število obrokov: 60 - mesečno plačevanje: € 79 • obroki se v času trajanja pogodbe ne spreminjajo • zadnji obrok: € 5.822,20 •
stroški odobritve: € 300 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.862,20 • letna obrestna mera: 5 % p.a. je fiksna • efektivna obrestna mera: 6,06 % na dan 4.4.2022
• Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana

CESTA STANETA ŽAGARJA 65 B, 4000 KRANJ, 04 280 90 00

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

www.gorenjskiglas.si

N OVO

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

25
EUR

+ po

št ni n a
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208 strani, trda vezava
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.

15
EUR

+ po

št ni n a

Strokovnjakinja
peke kruha Polonca
z nami deli svoje
znanje, recepture
in napotke, kako
brez kvasa speči
odličen domač
kruh, narejen iz
različnih vrst mok
in z različnimi
vzhajalnimi
sredstvi – droži,
soda, vinski
kamen in pecilni
prašek.

www.gorenjskiglas.si

www.gorenjskiglas.si

Sedem zgodb
izpod peresa
priljubljenega
pisatelja Ivana
Sivca. Sedem
grenkih usod
s toplimi žarki
svetlobe: Vojko
Gašperut, Jože
Okoren, Darko
Đurić, Anka Vesel,
Damjan Peklar,
David Razboršek
in Benjamin
Žnidaršič.
Preberite njihove
zgodbe in
spoznali boste, da
so naše vsakdanje
težave v resnici
tako majhne.

27

148 strani, mere: 20 x 24 cm
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

EUR

+ po

št ni n a

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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BIG DEAL ZA RABLJENA VOZILA – 3 brezplačni servisi in 5-letno jamstvo*

vlečna kljuka

Opel Grandland X

207,30
€
na mesec

1.6 D

pogon 4x4

OpelMokka

slovensko poreklo

Ford C-Max

115,03
€
na mesec

1.0 EcoBoost

158,27
€
na mesec

1.4 TURBO

posamični sedeži

Volkswagen Touran

1. lastnik

Opel Insignia

152,74
€
na mesec

2.0 CDTi

110,63
€
na mesec

1.6. TDi

možen odbitek DDV

Fiat Doblo Cargo N1

109,37
€
na mesec

1.6 D Multijet

ODKUP
RABLJENIH VOZIL

VSEH ZNAMK

PLAČILO TAKOJ!
KUPON ZA VINJETO
Ob nakupu rabljenega vozila vam s tem kuponom
podarimo vinjeto za 1 leto.

Samo do konca oktobra:
OB NAKUPU RABLJENEGA VOZILA PODARIMO
BON ZA NAKUP PNEVMATIK ZA 100 €.
Izkoristite priložnost!

*Vinjeto podarimo samo ob predložitvi kupona pri nakupu rabljenega vozila do konca
oktobra 2022 samo v Avtotehni VIS, PE Škofja Loka. Kupona se ne da izplačati v gotovini
ali zamenjati za drug produkt ali storitev.

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

BON
100€

PE LJUBLJANA
01 58 18 510 info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ
04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.si

*Več informacij je na voljo pri prodajnih svetovalcih Avtotehne VIS. Cene in podatki veljajo na dan poslane objave v tisk. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe ali napake v tisku.
Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Grandland X 1.6. D; vrednost predmeta financiranja znaša 16.890 € z DDV. Število obrokov je 60 (mesecev), polog pa
je 40 % (6.756 €). Mesečni obrok znaša 207,30 €. Stroški obdelave in posla so vključeni v plačila na začetku. Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe,
niso vključeni v izračun. Slike so simbolične, navedena oprema je odvisna od različice in stopnje opremljenosti. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Big Deal jamstvo ne velja za el. vozila. To je jamstvo Avtotehne VIS, ki obsega posamezne sklope vozila in je deloma podvrženo dodatnim omejitvam. Trije brezplačni servisni pregledi
Podblegaške
št.servisa,
7 | september
2022
zajemajo
stroške delanovice
rednega
stroški nadomestnih
delov pa niso vključeni. Več podrobnosti je na voljo pri prodajalcih v našem centru rabljenih vozil in v jamstveni brošuri.

