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  22. 6. I Udeležil sem se seje Kluba 
primorskih poslancev, na kateri smo se 
udeleženci seznanili z modernizacijo 
državne cestne mreže na območju četrte 
razvojne osi in uvrstitvi projekta med 
prednostne investicije države. Poudaril 
sem, da je treba najprej na obstoječi 
trasi vzpostaviti vsaj normalne vozne 
pogoje, novo traso pa izbrati tako, da bo 
sprejemljiva za okolje in seveda izvedljiva z 
vseh vidikov.

  23. 6. I Pri sveti maši za domovino v 
Poljanah

  24. 6. I Pri sveti maši za domovino v Novi 
Oselici

  1. 7. I Sestanek z našim državnim 
sekretarjem g. Mahničem pri ministru za 
infrastrukturo g. Vrtovcu. Tema pogovora 
je bila začetek gradnje na trasi Trebija–
Sovodenj. Razumela sva ministra, da 
je težava sestava rebalansa, vendar 
ravno državne  investicije generirajo 
gospodarstvo. Predlagala sva, da se dela 
morajo začeti letos, saj je sama cesta v 
izredno slabem stanju.

  7. 7. I Podpis gradbene pogodbe za 
nadaljevanje obnove ceste Murave–Gorenja 
Žetina, kjer bo saniranih pet usadov in trije 
zemeljski plazovi. Pridobili smo nepovratna 
sredstva v višini 770 tisoč evrov iz sektorja 
za zmanjševanje posledic naravnih nesreč 
na podlagi sporazuma o sofinanciranju z 
Ministrstvom za okolje in prostor.

  15. 7. I Ogled simbolne gasilske vaje PGD 
Gorenja vas ob 120. obletnici ustanovitve 
društva. Iskrene čestitke vsem gasilkam in 
gasilcem ob visokem jubileju!
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Uvodnika I 3 

Metka Debeljak, ravnateljica  
OŠ Poljane

Izidor Selak, ravnatelj  
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Zadnje šolsko leto se je za nas že začelo uspešno, saj smo sredi 
septembra prejeli naziv naj kulturne šole med velikimi šolami 
Slovenije za obdobje 2017–2019, nekaj dni kasneje pa smo na pri-
reditvi v prostorih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
prejeli še bronasto priznanje za športno šolo. Novembra je sledilo 
uradno odprtje novo zgrajene športne dvorane ob osnovni šoli, 
največje investicije v 25-letni zgodovini Občine Gorenja vas - Po-
ljane. Vzgojno-izobraževalno delo na šoli je potekalo po načrtih, 
tako kot v delo drugih šol pa je tudi v naše sredi marca zarezala 
epidemija covida-19. 
S 16. marcem sta se do preklica zaprla vrtec in šola. Pripraviti 
je bilo treba pouk na daljavo. Velik izziv za ravnatelja in učitelje, 
ki smo se naenkrat morali soočiti z novim načinom dela. Moje 
osnovno navodilo učiteljem je bilo, da ne smejo učencev preveč 
obremenjevati s snovjo. Ob koncu tedna smo se organizacijsko 
že pripravili, da smo s ponedeljkom, 16. marcem, lahko začeli 
poučevati z metodo, ki je bila tudi za nas nova. Za učence od 
prvega do četrtega razreda je potekalo poučevanje po e-pošti, od 
petega do devetega razreda v spletnih učilnicah. Prvi dan je bil 
najtežji. Zaradi prevelike obremenjenosti so se "sesuvali" strežni-
ki. Po dveh dneh se je stanje v državi na tem področju uredilo. Na 
podlagi povpraševanja smo ugotovili, da osem učencev šole za 
pouk na daljavo nima ustrezne računalniške opreme. V tednu dni 
smo iz šole in z donacijami zagotovili potrebno opremo.
Z odlokom Vlade RS so se učenci začeli pri spremenjenih pogojih 
(delitev razreda na polovico učencev, pouk celo dopoldne v ma-
tični učilnici, obvezno nošenje zaščitnih mask učencev v šolskih 
prostorih zunaj učilnice) postopoma vračati v šolske prostore. 
Učilnica na prostem je bila popolnima zasedena vse ure pouka. 
Zaključek šolskega leta smo tako vsi pričakali v učilnicah. Kljub 
odpovedi številnih tekmovanj iz znanja in športa so naši učenci 
dosegli šest zlatih priznanj, za kar jim čestitam. 
Z dvomesečnim poučevanjem na daljavo smo lahko zadovoljni. 
Bilo je novo, zanimivo, ustvarjalno. Učitelji so kombinirali učenje 
z videokonferencami in pisnimi navodili učencem. Vsekakor je bil 
pouk zahtevnejši tako za učitelje kot učence. Za oboje velikokrat 
stresen. Tudi za starše, predvsem otrok prve triade. Vsi smo 
pogrešali neposredni socialni stik, vsakodnevni vrvež in nemir v 
šolskih prostorih.
Kako v novo šolsko leto? Upamo, da brez omejitev. Upoštevanje 
priporočil NIJZ o ohranjanju razdalje med učenci v šolskih prosto-
rih in pri šolskih prevozih je praktično neizvedljivo. Učitelji poči-
tnice uporabijo tudi za lastna izobraževanja, kjer pridobivajo nad-
gradnjo znanja poučevanja na daljavo, če bi bilo to še potrebno. 
Vsi si želimo, da bi vrtec in šola delovala po ustaljenih tirnicah. Za 
to pa smo odgovorni vsi državljani. Če bomo upoštevali ustrezno 
razdaljo pri ljudeh, nosili maske, umivali in razkuževali roke, bo 
življenje v vrtcih in šolah normalno potekalo. To si želimo vsi! 
Za zaključek: bilo je nenavadno, pa kljub temu zelo uspešno 
šolsko leto. 

Nenavadno, a kljub temu uspešno šolsko leto
Kdo bi si mislil, da se bo po obetavnem začetku šolskega leta, 
ko smo imeli vse pripravljeno in optimistično zrli naprej, zgodba 
sredi leta zasukala v povsem drugo stran. Ko smo 12. marca izve-
deli, da se šole po Sloveniji zaradi covida-19 zapirajo, nam ni bilo 
še prav nič jasno, kaj to pomeni. Sicer smo na šoli takoj začeli z 
akcijo in v dveh dneh sta računalnikar in pomočnik ravnateljice že 
imela pripravljeno osnovno shemo za delo na daljavo. Zaposleni 
smo se naenkrat znašli pred kopico izzivov in mnogi so jih sprejeli 
in usvojili.
Prav nič prijetni spomini me ne vežejo na tisti petek, 13. marca, ko 
sem učence posamično po razredih vodila v računalniško učilnico 
in jim predstavljala način dela na daljavo, ki se je rodil čez noč. 
Z nekim čudnim občutkom nevednosti, strahu in bojazni, da bo 
trajalo dlje časa, sem poskušala učencem pojasniti situacijo, v 
kateri smo se znašli vsi skupaj. Moj optimizem je po štirinajstih 
dnevih izpuhtel, situacija se ni spreminjala na bolje, dela je bilo 
veliko, elektronska pošta, telefoni, sporočila z MIZŠ so deževala 
brez prestanka. Redno sem s strani strokovnih delavcev preje-
mala informacije o delu, sodelovanju z učenci in starši, pošiljala 
sporočila, se srečevala z zaposlenimi preko video konferenc. 
Šola ni samevala, skupaj s še peščico sodelavcev smo delali in 
razmišljali, kaj bi še lahko izboljšali in kako bi pomagali učencem 
in staršem.
Spletna učilnica je hitro zaživela, dnevno je bil obisk zabeležen v 
številu 1000. Ves čas smo se zavedali, da pa vsi učenci nimajo 
enakih pogojev za delo. Z donacijo posameznikov in Rotary 
Cluba Škofja Loka smo nekaj učencem preskrbeli računalnike 
za lažje delo. Izpeljali smo anketo med starši. Rezultati ankete 
so bili spodbudni, saj je 80 odstotkov staršev menilo, da imamo 
dobro organizirano delo. Zaposleni so se trudili, da so ohranjali 
stik z učenci in njihovimi starši in bili smo veseli pohval, saj smo 
vedeli, da smo na pravi poti. Ugotavljam, da smo na daljavo delali 
uspešno, manj spodbuden pa je podatek, da snov ni usvojena po 
pričakovanjih, problem je tempo dela in samokritičnost posame-
znih učenk in učencev. 
In kako v novo šolsko leto? Variant je veliko, mi se nanje pripra-
vljamo. Iščemo najbolj optimalne rešitve, učimo se na preteklih 
izkušnjah. Največja dilema je, kako snov dobro utrditi, da ne bi 
ostala prevelika vrzel v znanju. Druga dilema je računalniška 
opremljenost družin, predvsem tistih, v katerih je več šoloob-
veznih otrok. Še nekaj nas skrbi, in sicer psihični učinek dela 
na daljavo in obremenjenost staršev. Zavedamo se, da starši 
prav vsem učencem ne morejo pomagati v taki meri kot učitelj. 
Zavedamo se, da so starši vpeti v sistem dela in drugih obvezno-
sti in dejstvo postaja in se hkrati potrjuje, da šola je pomembna, 
da so pomembne socialne interakcije, ki potekajo na šoli, da je 
šola spodbudno okolje, kjer z ustrezno podporo učiteljev učenci 
dosegajo dobre rezultate.
Upam, da nam bo jesenski čas naklonjen, da bomo na prvi šolski 
dan sprejeli vse učence, kajti največje zadovoljstvo je pogledati 
smejoče se obraze otrok, ki vstopajo skozi šolska vrata z željo po 
znanju in srečanju s sošolci.

Nič prijetni spomini
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Lidija Razložnik

V sklopu sanacije je bil v soglasju z lastnikom parcel na novo 
trasiran del ceste od kmetije Burnik (Stara Oselica 26) do 
Ferjanovcove grape, kjer se nahaja ekološki otok. Saniran je bil 
cestni usad na delu od Ferjanovcove grape do konca odseka 
ter razširitev ovinka nad Mežnarjem. "Saniran je bil 20-metrski 
cestni usad, pri preostalih delih je šlo za izboljšanje cestne pod-
lage ter ureditev odvodnjavanja. Nasulo se je 70 centimetrov 
tampona. Klanec nad kmetijo Burnik je sedaj precej manj strm, 
kot je bil v preteklosti, saj se je na tem delu cesta prestavila in 
višinsko prilagodila. Po mojem mnenju se bo tu, sploh pozimi, 
bolj udobno peljati," je potek sanacije pojasnil svetovalec za 
komunalno infrastrukturo Boštjan Kočar in dodal, da so bili 
nekateri deli ceste rekonstruirani v skladu z dovoljenji lastnikov 
parcel ob cesti.

S sanacijo zadovoljni tudi krajani
Asfaltacija odseka ter druga zaključna dela ter detajli pri 
odvodnjavanju so bila izvedena konec junija in v začetku julija. 
Predsednik KS Trebija Miha Mrak je poudaril, da so krajani zelo 
zadovoljni s sanacijo: "Veselimo se vsake obnove in upamo, da 
bo saniran še preostanek lokalne ceste. Urejena in varna cesta 
je za nas pomembna, saj nas povezuje z dolino in omogoča ra-
zvoj kraja." Gre za drugi odsek v letošnjem letu, izveden v sklo-
pu projekta sanacije odsekov cest. Kot je še povedal Kočar, je 
v vsaki krajevni skupnosti predvidena obnova enega cestnega 
odseka, ki ga vsaka skupnost predlaga sama. Prva dva cestna 
odseka v KS Javorje in Trebija sta že izvedena, v prihodnjih 
dveh letih sledi še obnova odsekov Prelesje (KS Lučine), Kopač-
nica–Leskovica (KS Gorenja vas), Nova Oselica (KS Sovodenj) 
in Bukov Vrh–Kremenik (KS Poljane).

Saniran odsek ceste proti Stari Oselici
V prvi polovici julija se je zaključila sanacija lokalne ceste Trebija–Stara Oselica. Gradbena dela v dolžini 
kilometra in pol je izvajalec Mapri Proasfalt začel januarja. Vrednost del znaša 320 tisoč evrov.

Obnovljen odsek ceste nad kmetijo Burnik 
FOTO: BOŠTJAN KOČAR

Damjana Peternelj

Poleg kontrole mirujočega prometa ter 
javnega reda in miru so lani redarji izva-
jali tudi stalni nadzor hitrosti motornih 
vozil. Izvedli so 884 ukrepov, izdali 41 
plačilnih nalogov lastnikom nepravilno 
parkiranih vozil ter 837 plačilnih nalogov 
zaradi prekoračitve hitrosti. Uvedli so 
šest postopkov zoper lastnike zapušče-
nih vozil ter tri postopke zaradi oviranja 
prometa. Lastnikoma zapuščenih vozil 

so izdali plačilna naloga, zaradi kršitve 
javnega reda in miru pa izrekli dve globi; 
izrekli so še dve opozorili in en opomin.  
V letu 2019 se je v skupni proračun z ob-
močja naše občine steklo 67 tisoč evrov 
plačanih glob (v letu 2018 nekaj manj 
kot 57 tisoč evrov), približno 10 tisoč 
evrov ostaja neplačanih glob od lani in še 
enkrat toliko iz let prej.
Tudi v naši občini je na krajih s pogo-
stim izvajanjem meritev število prekr-
škarjev zaradi prehitre vožnje manjše, 

manj je tudi prekrškov zaradi nepravil-
nega parkiranja vozil. V vseh občinah 
ustanoviteljicah medobčinskega inšpek-
torata in redarstva (poleg Gorenje vasi 
- Poljan so v njem še Vrhnika, Brezovica, 
Dobrova - Polhov Gradec, Žiri, Borovni-
ca, Log - Dragomer in Horjul) se stanje 
na področju varnosti cestnega prometa 
izboljšuje. V svojem dosedanjem delu 
inšpektorji in redarji opažajo tudi večjo 
ozaveščenost prebivalcev glede spošto-
vanja predpisov.

Varnost v cestnem prometu se izboljšuje
V Občini Gorenja vas - Poljane je bilo lani uvedenih dvanajst inšpekcijskih postopkov. Kršitve so bile 
povezane z nedovoljenim odlaganjem in kurjenjem odpadkov, neplačevanjem turistične takse, nedovoljenimi 
posegi v občinski svet, s postavitvijo ovir na cesti, z oviranjem prometa ter nedovoljeno gradnjo.
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Majda Debeljak

Kot vsako leto smo se v Poljanah teh 
prelomnih časov spomnili s slove-
snostjo na kresni večer. Pritrkavanje 
nas je vabilo k praznovanju, po zapeti 
Zdravljici je uvodna beseda pripadla 
županu Milanu Čadežu. Sveto mašo 
za domovino je ob petju cerkvenega 
pevskega zbora pod vodstvom zbo-
rovodkinje Irene Debeljak daroval 
župnik Jože Stržaj. Kot slavnostni 
govornik je med drugim izrekel tudi 
zelo pomenljive besede: "Koronavirus, 
ki zaznamuje letošnje javno življenje, 
ima različne oblike. Še zdaleč ni samo 
bolezen, ki prizadene pljuča in dihalni 
sistem. Posebna oblika tega virusa, ki 
ogroža zdravje države, je negativen ali 
celo sovražen odnos do vsega in vseh, 
ki mislijo drugače, ki so drugačnega 
idejnega prepričanja. Ljudje, ki jim je 
enoumje zasedlo možgane in prodrlo v 
srce, bodo težko strpni, ker imajo ali so 
imeli izkušnjo samo s svojo resnico, ki 
je zanje edina primerna. Politična ne-
strpnost, ki jo doživljamo preko medi-
jev, je odraz ideološke vzgoje in njenih 
vrednot. Žaljivke, povišani toni celo v 

samem hramu demokracije kažejo, da 
manjka merilo, kaj je prav in kaj ni prav. 
Kdo mi daje pravico, da lasten pogled 
utemeljujem kot edino zveličavnega 
in se požvižgam na osnove civiliza-
cije, kot je spoštovanje in pravica do 
drugačnosti? Ko gre za širšo skupnost, 
naj bo državo ali občino, je treba pre-
segati meje lastnih interesov ali lastne 
stranke ali lastne politične opcije. Za 
koronavirus pravijo, da ni še zdravila. 
Kaj pa za malo prej omenjeni virus? Če 
pogledamo v Božjo lekarno, ga naj-
demo v stotem psalmu, ki bi ga lahko 
imenovali molitev dobrega vladarja in 
dobrega državljana, saj je usmerjena 
zoper lažne novice, neresnice, zavaja-
nja, manipulacije …

Kdor dela hudo, ne bo obstal pri meni,  
ker sovražim hudobijo. 
Ne maram izprijenega človeka,  
hudobnega nočem poznati.
Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje,  
bo moral pred menoj umolkniti.
Kdor se baha in razkazuje,  
ne bo ostal v moji družbi.
Kdor ima v ustih lažnive besede,  
ne bo ostal v moji navzočnosti. 

Kot kristjani smo poklicani, da gradimo 
družbo, kjer bo vladala strpnost, a ne v 
smislu dvojnih meril: jaz ti lahko rečem 
karkoli, če boš pa ti meni kaj rekel nazaj, si 
nestrpen – da ne uporabim besednjaka s 
politkolesarskih zbiranj in transparentov 
njihovih udeležencev. V družbi, za katero 
je pogosto značilno iskanje uspeha in 
sebičnih interesov, smo kristjani poklicani, 
da na osnovi resnice kažemo spoštovanje 
do vseh in ga v obratnem smislu tudi zah-
tevamo. Bog nikogar ne izključuje."
V drugem delu, ob koncu svete maše, smo 
prisluhnili, kako se je slovenska pomlad 
ponosno ubesedila v domovinskih pesmih 
pesnika Toneta Kuntnerja. Pesmi je 
interpretiral Alojz Bogataj, prepletle pa so 
se z glasbenimi nastopi violinistke Petre 
Omejc in pianistke Marije Omejc. Z za-
hvalo sodelujočim je slovesnost zaokrožil 
podžupan Anton Debeljak. Vse zbrane je 
povabil na kres pred cerkvijo, postavili so 
ga skavti stega Poljanska dolina 1, ter na 
zakusko pridnih poljanskih gospodinj.
Lep večer je izzvenel v hvaležnosti, da 
nam je država bila dana, in s toplo misli-
jo na vse, ki so zanjo zaslužni, predvsem 
na pogumne in pokončne slovenske 
osamosvojitelje.

Poklon domovini v Poljanah
Pred 29 leti je prišla slovenska pomlad; prišla je, ko so bili dnevi najdaljši. V vonju lipe se je razplamtela. V 
nočeh rožnika so ji svetile kresnice. Slovenska beseda je zadehtela v upanju, zadišala po rodni zemlji, po 
zvesti veri očetov, po zvestobi slovenstvu. Slovenska pomlad je zaplapolala kot duhovna vez med ljudmi, 
sijala kot sonce, pojila cvetove, zorela sadove.

Maša za domovino v Poljanah
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Lucija Klemenčič, KS Trebija

Ekološki otoki so opremljeni z zabojniki, 
namenjenimi lokalnim prebivalcem, ki 
vanje ločeno odlagamo papir, embalažo, 
steklo, dan pred napovedanim odvozom 
pa tja odložimo še tipizirane vreče z 
embalažo oziroma ostankom komunalnih 
odpadkov iz gospodinjstev.
V praksi je slika marsikje precej drugač-
na, kar teden za tednom, mesec za mese-
cem opažamo tudi na ekološkem otoku v 
Stari Oselici. Vsa gospodinjstva s strani 
občine enkrat na leto po pošti prejmejo 
razpored mesečnega odvoza posame-
znih odpadkov, ki že več let poteka po 
ustaljenem urniku. Zato bi pričakovali, da 
bi moral vsak že brez prejetega obve-

stila poznati oddajni dan v določenem 
tednu meseca za embalažo ali ostanek 
komunalnih odpadkov. Rumene, zelene in 
druge vreče se na otoku namreč pojavijo 
že dan ali dva po odvozu, kar pomeni, 
da to ni več pomota, temveč načrtna 
neodgovornost uporabnikov ekološkega 
otoka. Otoki niso namenjeni skladiščenju 
občutljivih vreč za daljši čas, saj jih trgajo 
živali, ki raztresejo in razvlečejo vsebi-
no. Kljub temu da mora otok največkrat 
počistiti in uredi prostovoljec, za kar se 
mu iskreno zahvaljujemo, tako občina kot 
tudi KS Trebija vseeno ponovno prosimo 
in opozarjamo uporabnike ekološkega 
otoka, da vrečke na ekološke otoke prina-
šate en dan pred odvozom (npr. zvečer) 
oziroma na dan odvoza do 6. ure zjutraj.

Ekološki otok ni smetišče
Ekološki otok je neke vrste ogledalo nas, uporabnikov. Nekateri ekološki 
otoki so urejeni, s podobo večine pa žal ne moremo biti zadovoljni.

Ekološki otok v Stari Oselici približno štirinajst dni pred odvozom

Damjana Peternelj

Število obravnavanih kaznivih dejanj se je povečalo za skoraj 
tretjino, a so jih preiskali več, približno šestdeset odstotkov 
(v letu pred tem 38 odstotkov). Večina obravnavanih kaznivih 
dejanj je bila s področja splošne kriminalitete oz. so to kazniva 
dejanja zoper premoženje, zabeležili so še dve kaznivi dejanji s 
področja gospodarske kriminalitete. 
Na področju varstva javnega reda in miru so lani obravnavali 45 
kršitev, kar je 14 več kot leto prej, največ, osem, jih je bilo zaradi 
nedostojnega vedenja do uradne osebe, sedemkrat so posredo-
vali zaradi nasilja v družini, štirikrat kot vzrok navedli prepiranje, 
kričanje ali nedostojno vedenje ter neupoštevanje zakonitega 
ukaza ter trikrat izzivanje ali spodbujanje k pretepu. V letu 2019 
so zabeležili 33 prometnih nesreč, eno več kot v letu 2018, 

najpogostejši razlog zanje je bila neprilagojena hitrost (v tretjini 
primerov).  
Pri skrbi za varnost cestnega prometa so zabeležili več kršitev: 
prednjači prekoračitev hitrosti, sledijo vožnja pod vplivom 
alkohola, neuporaba varnostnega pasu, neprilagojena hitrost, 
nepravilna uporaba mobilnega telefona, prevoženje rdeče luči 
in prekrški pešcev. Smrtnih žrtev med udeleženci ni bilo.  
Lani so izvedli za skoraj polovico več represivnih ukrepov (211) 
kot leto prej (142), največ zaradi alkohola in prekoračitev najviš-
je dovoljene hitrosti. 
Policisti ugotavljajo, je na zadnji seji občinskega sveta še 
povedal komandir Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko, da 
so se varnostne razmere v občini v primerjavi s prej malenko-
stno poslabšale. Obljubil je, da bodo posebno pozornost tudi v 
prihod nje namenjali preventivi.

Lani za polovico več represivnih ukrepov
Na območju občine so na področju kriminalitete lani zabeležili 27 kaznivih dejanj, šest več kot leto pred tem.

Že vsa leta od osamosvojitve Slove-
nije poteka slovesnost pred dnevom 
državnosti v Novi Oselici. Letos je 
sveto mašo za domovino daroval 
župnik Janez Cerar. Zbrane je nago-
voril tudi župan Milan Čadež. Po maši 
se je nekaj več kot šestdeset krajanov 
zbralo še na prireditvenem prostoru 
pod starima lipama. Iz vrst meša-
nega cerkvenega pevskega zbora je 
zadonela Zdravljica, članica društva 
upokojencev je brala literarne verze, 
Štefka Eržen pa z izbranimi mislimi 
o življenju tukaj in zdaj povezala 
dogodek v celoto. Večina se je potem 
še krajši čas zadržala ob ponujenem 
prigrizku. Razšli so se v upanju, da se 
ob letu ponovno srečajo ob enakem 
dogodku, a v sproščenem vzdušju in 
varnih zdravstvenih razmerah. M. B.

Tradicionalno v Novi Oselici

Upokojenci, imetniki invalidske 
evropske kartice, vojni veterani in vsi, 
starejši od 65 let, lahko medkrajevni 
potniški promet od 1. julija uporabljajo 
brezplačno, so sporočili z ministrstva 
za infrastrukturo. Vlogo za vozovnico 
je mogoče oddati na prodajnih mestih 
ali po pošti s pomočjo predpisanega 
obrazca, ki ga vložijo na prodajnih 
mestih enotnih vozovnic ali pa ga na 
ministrstvo za infrastrukturo naslovijo 
po navadni oziroma elektronski pošti.

Brezplačni prevoz za upokojence
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Damjana Peternelj

Sejo je sklical aktualni predsednik kluba 
in idrijski poslanec Samo Bevk, udeležili 
pa so se je tudi minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec, vodstvo Direkcije RS za 
infrastrukturo, državnozborski poslan-
ci s Primorskega, župani občin Idrija, 
Cerkno, Logatec, Gorenja vas - Poljane, 
Tolmin, Kobarid in Bovec, državni svetniki 
iz regije ter predstavniki gospodarstva 
z Idrijskega in Cerkljanskega. Bevk je 
poudaril osrednji namen zasedanja: po 
dolgem času ponovno združiti vse dele-
žnike v istem cilju – prepričati vlado, da 
projekte na četrti razvojni osi v razvojnih 
dokumentih in izvedbeno obravnava 
enakovredno kot na primer projekte na 
tretji razvojni osi.

Urejene cestne povezave so ključnega 
pomena  
Župani Logatca, Gorenje vasi, Cerknega, 
Idrije, Tolmina, Kobarida in Bovca so 
posebej omenili odseke cest na četrti 
razvojni osi v svojih občinah, ki bi bili 
potrebni temeljite obnove. Župan Čadež 
je ob tem poudaril, da smo izgubili dve 
desetletji dragocenega časa, ko so se 
v prostor umeščali zgrešeni in predragi 
projekti s predori in viadukti, ki jih pode-
želski prostor nikakor ne prenese. Dej-

stvo je, da dnevni promet na regionalni 
cesti med Trebijo in Cerknim dosega od 
900 do 1100 vozil in da odsek predstavlja 
pomembno traso za gospodarstvo na 
obeh straneh Kladij. Za gospodarstvo na 
območju četrte razvojne osi so urejene 
cestne povezave ključne tako za prevoz 
surovin in izdelkov kot za zaposlene, ki 
prihajajo na delo iz drugih regij. Poudaril 
je še, da je na obstoječem odseku ceste 
treba čim prej začeti dela in jih dokončati 
ter vzporedno umeščati v prostor traso 
četrte razvojne osi, ki jo bo v prihodnosti 
tudi mogoče zgraditi.

V Cerknem zadovoljni z dobrim 
sodelovanjem z Gorenjo vasjo 
Župan Občine Cerkno Gašper Uršič se je 
ministru in predstavnikom direkcije za 
infrastrukturo zahvalil za vse dosedanje 
aktivnosti in dobro odzivnost v preteklem 
letu. Obenem pa spomnil, da gospodar-
stvo zaradi načrtovanih investicij na 
lokacijah v Cerknem, Idriji in Spodnji Idriji 
pričakuje konkretne časovnice glede 
izgradnje. »Čeprav bi bili cestni odseki 
potrebni obnove že včeraj, se vsi zaveda-

mo, da tega ne moremo doseči čez noč. 
A glede na to, da smo potrpežljivi ljudje s 
koreninami v tem prostoru, zadostuje že 
zagotovilo, da bo četrta razvojna os eden 
od prioritetnih projektov vlade,« je dejal 
Uršič in se še posebej zahvalil Milanu Ča-
dežu za dobro sodelovanje v preteklem 
letu, ko so potekala usklajevanja glede 
trase na obstoječi cesti Trebija–Sovo-
denj in naprej do Podlanišča, kjer se pred-
videva predor pod Kladjem z izhodom na 
vzhodnem pobočju Cerkljanskega vrha.

Za projekt tudi zunajproračunska 
sredstva 
Minister Vrtovec se je strinjal, da si 
prebivalci in gospodarstvo na tem delu 
Slovenije zaslužijo ustrezno infrastruk-
turo, da pa niti danes niti v prihodnje 
tako velikih infrastrukturnih projektov 
ne bo mogoče uresničevati le s sredstvi 
državnega proračuna, ampak bo treba 
iskati tudi izvenproračunske vire: »Za 
velike projekte bomo potrebovali dodatna 
sredstva. Ena od možnosti je infrastruk-
turni sklad, ki bi deloval zunaj proračuna 
na osnovi infrastrukturnih obveznic.«

Z župani o četrti razvojni osi
Župan Milan Čadež se je 22. junija na idrijskem gradu Gewerkenegg udeležil seje Kluba primorskih 
poslancev, na kateri so udeleženci spregovorili o modernizaciji državne cestne mreže na območju četrte 
razvojne osi in uvrstitvi projekta med prednostne investicije države za zagon slovenskega gospodarstva.

Za gospodarstvo na območju četrte razvojne osi so urejene cestne 
povezave ključne tako za prevoz surovin in izdelkov kot za 
zaposlene, ki prihajajo na delo iz drugih regij.

O četrti razvojni osi so v juniju razpravljali v Idriji. Srečanja se je udeležil tudi župan Milan Čadež. FOTO: ROBERT ZABUKOVEC
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Kristina Z. Božič

V tem času pospešeno poteka gradnja 
novega mostu čez Soro, kjer je zaključek 
del zaradi zahtevnosti gradnje predviden 
do konca meseca novembra, pravijo na 
Občini Gorenja vas - Poljane. Do zamud 
prihaja le pri gradnji novega krožišča v 
Poljanah, saj so bile zadnje pogodbe z 
lastniki zemljišč usklajene šele meseca 
julija in zato zemljišče na gradbišču 
krožišča še ni bilo predano izvajalcu del. 
Po zaključku usklajevanj na občini priča-
kujejo, da bo izvajalec gradnjo krožišča 
lahko začel v roku enega meseca. Kroži-
šče in novi most čez reko Soro gradi isti 
izvajalec, zato so načrta obeh gradbišč 
že medsebojno uskladili. S tem bodo 
pravočasno uredili vse potrebne izvoze 
preko mostu in krožišča, pri gradnji pa 
se bo izvajalec prilagodil tudi pretoku 
prometa čez gradbišče, kjer so predvi-
dene le delne ali občasne zapore. Kot 
so še sporočili z občine, naj bi gradnja 
krožišča trajala približno pol leta.
Spremenjena pa je tudi odločitev o 
postavitvi javne razsvetljave na cesti od 
mostu čez Soro do začetka vasi Hoto-
vlja (po Polah). Po zboru občanov, ki je 
potekal februarja letos in na katerem 
so prisotni krajani naselij Hotovlja in 
Predmost odločali o zmanjšanju obsega 
javne razsvetljave na tem območju, so 
krajani obeh naselij zbrali 194 podpisov 
proti sprejetemu sklepu na omenjenem 
zboru. V dopisu, ki so ga naslovili na 
župana, so se zavzeli za postavitev treh 
cestnih svetilk po Polah. Postavitev 
svetilk bi po njihovem mnenju pomenila 
predvsem večjo varnost za vse udeležen-
ce v prometu na tem odseku, še zlasti za 
pešce. Občina je po sprejetih sklepih na 
zboru krajanov izvedla racionalizacijo že 
izdelanega projekta javne razsvetljave, 

po prejetju peticije s podpisi občanov 
pa na več sestankih poskušala doseči 
dogovor s predstavniki obeh strani. Z 
namenom, da se spoštujejo sklepi zbora 
krajanov in hkrati zadosti varnosti pe-
šcev v prometu, so tako izdelali dodatno 
projektno rešitev o ločeni umestitvi 
pešpoti proti Hotovlji ob obrežju Sore. Po 
njej bo tako z dvema ali tremi svetilkami 
osvetljeno področje, kjer bodo pešci 
prečkali cesto oziroma most – predvsem 
zaradi zavarovanja pešcev kot najran-
ljivejših udeležencev v prometu, saj so 
prav na tem odseku v preteklosti že za-
beležili smrtne žrtve prometnih nesreč, 
so še sporočili z občine. 
Ta čas je sicer v projektu protipoplav-
ne zaščite Poljan zaključena glavnina 
najobsežnejših del znižanja poplavne 
ravnice v Predmostu z ureditvijo Bren-
teževega grabna ter prestavitvijo struge 
Sore v poplavno varnejši tok. Na mestu 
stare struge pri sotočju s Hotoveljščico 

že nastajajo obrisi novega kopališča, 
kjer bodo v kratkem začeli dela urejanja 
sotočja. Poleg intenzivne gradnje mostu 
bodo poleti potekala dela poglobitve in 
širitve strug Ločivnice na delu sedanjih 
obrežnih parkirišč nasproti otroškega 
igrišča, temu pa sledi še ureditev sotočja 
Ločivnice ob reki Sori. Kot še pravijo na 
občini, bo izvajalec istočano urejal še 
nove prometne povezave, saj je jeseni 
predvidena tudi asfaltna ureditev vseh 
cest, razen ceste in pešpoti po Polah ter 
proti cerkvi, ki ju bodo urejali v zadnji fazi 
izvedbe. Obenem je občina z junijskim re-
balansom proračuna zagotovila dodatna 
sredstva, kar ji omogoča poplačilo vseh 
letos izvedenih del v roku.

Zamuda pri gradnji krožišča
Dela v okviru projekta protipoplavne zaščite Poljan potekajo po predvidenem terminskem načrtu.  
Napreduje gradnja novega mostu čez Soro, do zamud prihaja le pri izgradnji novega krožišča.  
Za večjo varnost pešcev v prometu tudi ločena umestitev pešpoti proti Hotovlji.

Novi most v Poljanah

Z namenom, da se spoštujejo sklepi zbora krajanov in hkrati 
zadosti varnosti pešcev v prometu so tako izdelali dodatno 
projektno rešitev o ločeni umestitvi pešpoti proti Hotovlji ob 
obrežju Sore. Po njej bo z dvema ali tremi svetilkami osvetljeno 
območje, kjer bodo pešci prečkali cesto oziroma most – predvsem 
zaradi zavarovanja pešcev kot najranljivejših udeležencev v 
prometu, saj so prav na tem odseku v preteklosti že zabeležili 
smrtne žrtve prometnih nesreč.

Na mestu stare struge pri 
sotočju s Hotoveljščico že 
nastajajo obrisi novega 
kopališča, kjer bodo v kratkem 
začeli dela urejanja sotočja. 
Poleg intenzivne gradnje 
mostu bodo poleti potekala 
dela poglobitve in širitve strug 
Ločivnice na delu sedanjih 
obrežnih parkirišč nasproti 
otroškega igrišča, temu pa sledi 
še ureditev sotočja Ločivnice ob 
reki Sori.



Podblegaške novice št. 6 | julij 2020  

Občinske novice I 9 

Mateja Rant

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Mi-
lan Čadež in direktor Gorenjske gradbene 
družbe Stanislav Remic sta v začetku 
julija podpisala gradbeno pogodbo za 
nadaljevanje obnove ceste Murave–Go-
renja Žetina.
Na podlagi podpisane pogodba bodo 
dela, ki so predvidena v okviru nadalje-
vanja obnove ceste Murave–Gorenja 
Žetina, vredna slabih 770 tisoč evrov. 
Sočasno sta Milan Čadež in Stanislav 

Remic podpisala še pogodbo o izvedbi 
rednih letnih asfaltiranj in drugih popravil 
na občinskih cestah v skladu z načrti kra-
jevnih skupnosti. Omenjena dela bodo po 
pogodbi vredna dobrih 250 tisoč evrov.
Dela ne cesti Murave–Gorenja Žetina 
obsegajo sanacijo petih cestnih usadov 
in treh cestnih zemeljskih plazov na slab 
kilometer in pol dolgem cestnem odseku. 
"Občina je za izvedbo sanacije pridobila 
tudi nepovratna sredstva iz sklada mini-
strstva za okolje in prostor za sanacijo 
plazov, in sicer v višini 619 tisoč evrov," 
so pojasnili na občini.

Nadaljujejo obnovo

Podpis gradbenih pogodb za sanacijo ceste Murave–Gorenja Žetina in redno letno 
asfaltiranje FOTO: ARHIV OBČINE

Katarina Dolenc

Večje spremembe so predvsem pove-
čanje prihodkov iz naslova povišanja 
povprečnine za 374 tisoč evrov na letni 
ravni, povečan je tudi prihodek od proda-
je stanovanj in stavbnih zemljišč. Znižajo 
pa se nekateri nedavčni prihodki, med 
drugim prihodki od komunalnih storitev 
za dobrih 155 tisoč evrov in prihodki od 
glob zaradi prekrškov. Transferni prihodki 
se povečajo skupno za dobrih 132 tisoč 
evrov, na račun projekta obnove fasa-
de Dvorca Visoko, za katerega bomo 
sredstva prejeli od ministrstva za kulturo, 
za projekt Učilnice v naravi – šolski učni 
vrtovi se sredstva pridobijo v okviru pro-
jekta LAS, s strani Fundacije za šport pa 
za telovadnico v Gorenji vasi.

Na novo sta bili z rebalansom odprti dve 
postavki, in sicer za nakup reševalnega 
vozila za ZD Škofja Loka, ki bo financi-
ran z nepovratnimi sredstvi ministrstva 
za zdravje in prejetimi donacijami OZG, 
lastnih sredstev pa občina ne prispeva. 
Odprta je tudi nova postavka za sub-
vencioniranje omrežnin občanom pri 
poplačilu odvajanja komunalne odpadne 
vode. Z rebalansom se spreminja tudi 
odhodkovna stran, in sicer se odhodki 
povečajo za 8,91 odstotka oziroma 
dobrih 946 tisoč evrov. Povišujejo se 
postavke za Dvorec Visoko za dobrih 
105 tisoč evrov, za gasilske domove za 
80 tisoč evrov (za prispevek pri gradnji 
gasilskih domov Gorenja vas in Hotavlje) 
ter za stroške projektov odprave plazov 
na cestah (Leskovica– Stara Oselica) in 

odprave posledic poplav na cesti (Vin-
harje) še iz leta 2014 za 69 tisoč evrov. 
Dodatna sredstva se zaradi hitrejšega 
poteka investicije namenijo tudi ukrepom 
za poplavno varnost Poljan – dobrih 65 
tisoč evrov, za preplastitve cest slabih 60 
tisoč evrov, Medgeneracijskemu centru 
Gorenja vas za stroške projektov in prija-
ve dnevnega varstva in začasne namesti-
tve za 58 tisoč evrov, prometno ureditev 
Hotavelj za gradnjo pločnikov za 45 tisoč 
evrov in Fortunovo brv za 40 tisoč evrov. 
Manjše spremembe so tudi pri nekaterih 
drugih proračunskih namenih. Z reba-
lansom proračuna tako želimo pospešiti 
izvajanje investicij na vseh področjih, in 
sicer s poudarkom na obnovah cestnega 
omrežja občinskih cest in javnih poti, ki 
skupaj obsegajo 380 kilometrov.

Več sredstev za obnovo cestnega omrežja
Z rebalansom za letošnje leto se proračun zvišuje za skupno 4,83 odstotka oziroma 453 tisoč evrov.

Tudi Občina Gorenja vas - Poljane se 
je odločila pridružiti projektu zavoda 
Zlata mreža Prostofer, ki kot mreža 
brezplačnih prevozov za starejše 
že uspešno deluje v številnih slo-
venskih občinah. Gre za trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za 
večjo mobilnost starejših, ki povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo pre-
voz, a ne zmorejo uporabljati javnih 
in plačljivih prevozov, s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani 
radi priskočijo na pomoč. Prostovoljni 
šofer je lahko vsak, ki ima veljavno 
vozniško dovoljenje in je v svojem 
prostem času pripravljen pomagati 
tistim, ki prevoze potrebujejo. "Pro-
stoferji pa so v resnici še veliko več 
kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo tudi, 
ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih 
pospremijo do čakalnice in počakajo 
nanje med pregledom, pomagajo nesti 
vrečke iz trgovine in jim priskočijo na 
pomoč pri vzpenjanju po stopnicah 
..." pojasnjujejo v zavodu Zlata mreža. 
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, 
lahko to sporočijo Jani Oblak na obči-
ni na telefonsko številko 04 51 83 100 
oziroma po elektronski pošti na naslov 
jana.oblak@obcina-gvp.si.

Prostofer tudi v Gorenji vasi
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Tina Dolenc

Občina Gorenja vas - Poljane pomemb-
no ugodno odstopa glede na povpre-
čje drugih slovenskih občin v osmih 
kazalnikih, kot so stopnja delovne 
aktivnosti, telesni fitnes otrok, udeležba 
v programih Svit, Zora in Dora, v krajši 
bolniški odsotnosti in najnižji umrljivosti 
v gorenjski regiji.
V publikaciji, ki jo vsako leto pripravi NIJZ 
in je dostopna na spletni strani www.nijz.
si, so podatki zbrani za vseh 212 občin na 
enak način, na regijski strani pa so dodani 
še trendi za posamezne gorenjske občine 
za daljša obdobja. Kot nam je povedala 
predstojnica kranjske območne enote 
NIJZ prim. Alenka Hafner, specialistka 
socialne medicine in javnega zdravja, to 
daje posamezni občini možnost primer-
jave z drugimi občinami, predvsem pa je 
namenjeno temu, da lahko vsaka občina 
prepozna izzive in svojo vlogo tudi na 
področju varovanja, ohranjanja in krepitve 
zdravja svojih občanov. Informacije so 
predstavljene na ravni Slovenije, statistič-
nih regij, upravnih enot in občin.

Po teh podatkih je Občina Gorenja vas - 
Poljane nadpovprečno razvita slovenska 
občina (z indeksom razvitosti 1,16), ki se 
znotraj regije med 18 občinami po razvi-
tosti v zadnjem obdobju uvršča na osmo 
mesto. "Delež starejšega prebivalstva, 
starega osemdeset ali več let, raste, 
vendar je še vedno med najnižjimi na 
Gorenjskem. Delež oseb, starih od 25 do 
64 let in z le osnovnošolsko izobrazbo, 
se znižuje," je še dodala Hafnerjeva. 

Boljši fitnes indeks otrok in udeležba  
v presejalnih programih
Med ugodnimi kazalniki je tako na pri-
mer stopnja delovne aktivnosti občanov, 
ki je 70,7-odstotna in se zvišuje, medtem 
ko je slovensko povprečje 64,4 odstotka. 
Razveseljiv je tudi višji telesni fitnes 
otrok, ki znaša 65,0 in se še izboljšuje, 
slovensko povprečje pa je 52,3, v regiji 
56,4 in v upravni enoti 63,2. Tudi delež 
prekomerno prehranjenih otrok, ki znaša 
19,7 odstotka, je nižji od povprečja pre-
ostale Slovenije (24,5 odstotka) ali go-
renjske regije (21,6 odstotka), a višji kot 
v upravni enoti, kjer znaša 18,7 odstot-
ka. Občani se tudi zelo dobro odzivajo 
na presejalne programe. Po odzivnosti v 
program Svit, ki je namenjen preprečeva-
nju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih 
sprememb in raka na debelem črevesu 
in danki, in po pregledanosti v programu 
Zora, namenjenemu zgodnjemu odkriva-
nju predrakavih sprememb na maternič-
nem vratu, se občina uvršča na tretje 
mesto v regiji. Na program Svit se je od-
zvalo 78,1 odstotka vabljenih občanov, 
v programu Zora pa je bilo pregledanih 
76,8 odstotka žensk iz ciljne skupine. V 
programu Zora je opazen upad pre-
gledanosti, ki je lahko tudi posledica 
slabše dostopnosti do ginekologa. V 
presejalnem programu za raka dojk Dora 

Zdravje v naši 
občini
Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) je v sodelovanju 
z drugimi organizacijami v tem 
mesecu objavil publikacijo Zdravje 
v občini, v kateri so predstavljeni 
ključni kazalniki zdravja.

Predstojnica kranjske območne enote NIJZ prim. Alenka Hafner FOTO: GORAZD KAVČIČ

Za zaščito pred klopi lahko poskrbimo s cepljenjem ali z uporabo repelentov.
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je občina s 85,7 odstotka na drugem 
mestu v regiji, za Železniki, in daleč nad 
povprečjem v državi (76,2 odstotka). 
Zaposleni občani so tudi manj na bol-
niških odsotnostih (14,9 dni), kar je na 
ravni povprečja upravne enote (14,8 dni) 
in manj od gorenjskega povprečja (16,1 
dni), a raste. Splošna umrljivost je s 750 
na sto tisoč prebivalcev najnižja v regiji. 

Veliko odstopanje pri obolevnosti  
za klopnim meningoencefalitisom
Prim. Alenka Hafner je opozorila na veliko 
odstopanje občine na področju bolni-
šničnega zdravljenja zaradi klopnega 
meningoencefalitisa (KME), to je resne 
virusne bolezni osrednjega živčevja, ki 
se prenaša z vbodom okuženega klo-
pa. Stopnja v občini znaša kar 52,7 na 
sto tisoč prebivalcev, kar je slabše od 
povprečja upravne enote, ki je 33,3, in 
gorenjske regije, ki znaša 19,4. Državno 
povprečje je 9,2. Razveseljiv podatek je 
sicer, da se stanje izboljšuje, a kljub temu 
Hafnerjeva opozarja na večjo potrebo po 
zaščiti, tudi s cepljenjem proti KME, saj 
škofjeloško območje spada med najbolj 
okužena področja v državi. Občani se 
lahko cepijo pri osebnem zdravniku ali 
na območnih enotah NIJZ. V Sloveniji se 
program cepljenja odraslih proti KME v 
breme obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (OZZ) vsako leto izvaja pri osebah, 
ki v tem letu dopolnijo 49 let, in pri otrocih, 
ki v tekočem letu dopolnijo tri leta. Sicer 
je cepljenje samoplačniško. Za zaščito so 
potrebni trije odmerki; prva dva v razmiku 
enega do treh mesecev, tretjega pa od pet 
do dvanajst mesecev po prvem odmerku. 
Nato so potrebni poživitveni odmerki. 

Na občini so zato posebno zadovoljni, da 
so zdravniki družinske medicine že pred 
leti omogočili cepljenje tudi v domačem, 
gorenjevaškem zdravstvenem domu, saj 
se je bilo poprej treba za cepljenje odpra-
viti na sedež območnega NIJZ v Kranj. 
Spričo razširjenosti tveganja se bodo 
zato v prihodnje tudi na občini trudili 
aktivneje ozaveščati občane o pomemb-
nosti cepljenja in pravilne samozaščite 
pred klopi.

Več je prometnih nezgod  
z alkoholiziranimi povzročitelji
Občina pomembno odstopa tudi pri 
podatku o deležu prometnih nezgod z al-
koholiziranimi povzročitelji, ki znaša 15 
odstotkov, medtem ko je državno pov-
prečje 9,1 odstotka, povprečje v upravni 
enoti pa je 8,8 odstotka. Prav tako je 
zaslediti negativen trend na področju 
bolezni, neposredno pripisljivih alkoho-
lu. Na občini sicer ob analizi podatkov 
ugotavljajo, da navedeni negativen trend 
v zadnjih letih beleži večina gorenjskih 
občin, kar pa ne pomeni, da se ob tem 
ni treba odzvati s posebno skrbnostjo. 
Ker kazalnik bolezni zaradi alkohola 
odraža dolgotrajno navado prekomer-
nega uživanja alkohola, bodo na občini 
predlagali, da se glede zmernega, zdrav-
ju prijaznejšega uživanja alkohola več 
pozornosti nameni že pri ozaveščanju 
učencev v obeh osnovnih šolah.
Nad povprečjem upravne enote je 
občina tudi na področju poškodovanih 
v transportnih nezgodah. Takih nezgod 
je bilo 2 promila (Slovenija 1,4 promila, 
UE 1,9 promila) in se povečuje glede na 
prejšnja leta.

Klopi se najpogosteje zadržujejo v nizkem rastju, travi in grmovju, v gozdovih, 
travnikih, parkih in vrtovih. FOTO: PIXABAY

Do 17. avgusta je čas za prijavo na 
razpis za sprejem in podaljšanje biva-
nja študentov visokošolskega študija 
v študentskih domovih in pri zaseb-
nikih za študijsko leto 2020/2021. 
V javnem zavodu Študentski dom 
Ljubljana zato opozarjajo, da je za 
bivanje v okviru njihovih razpoložlji-
vih zmogljivosti poleg pogojev, ki 
jih morajo študenti izpolnjevati za 
subvencionirano bivanje, potrebna 
tudi pravočasna prijava na razpis. 
Prošnjo za sprejem ali podaljšanje 
bivanja je treba oddati z elektronsko 
vlogo na spletnem portalu eVŠ. Vse 
dodatne informacije glede omenjene-
ga javnega razpisa imajo študenti na 
voljo v Pisarni za študentske domove, 
ki za visokošolsko središče v Ljubljani 
deluje v Študentskem domu Ljublja-
na, na telefonskih številkah (01) 530 
6027, (01) 530 6028 v času uradnih 
ur (ponedeljek, sreda, petek od 9. do 
12. ure, sreda od 14. do 16. ure) ali na 
elektronskem naslovu pisarnazasd@
stud-dom-lj.si. 

Subvencionirano bivanje v 
Študentskem domu Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (MKGP) bo v Uradnem 
listu objavilo Javni razpis za operacijo 
naložbe v ureditev gozdne infrastruk-
ture iz Programa razvoja podeželja 
2014–2020 za leto 2020. Za ta namen 
je razpisanih 6,4 milijona evrov ne-
povratnih sredstev. Z razpisom želijo 
povečati odprtost gozdov z gozdnimi 
prometnicami in zmanjšati stroške 
spravila lesa ter s tem omogočiti 
učinkovitejše trajnostno gospodarje-
nje z gozdovi. Upravičeni stroški, ki jih 
bodo lahko upravičenci uveljavljali, so 
stroški, povezani z naložbami v gra-
dnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in 
gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. 
Upravičenci za izvedbo naložbe lahko 
pridobijo podporo v višini petdeset od-
stotkov upravičenih stroškov naložbe; 
najmanjši znesek znaša petsto evrov, 
najvišji pa petsto tisoč evrov. Prijav-
ni obrazec lahko vlagatelji izpolnijo 
samo elektronsko v informacijskem 
sistemu Agencije RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja. Upravičenci lahko 
vlogo v elektronski sistem vložijo od 
10. avgusta do vključno 12. oktobra. 

Za učinkovitejše gospodarjenje  
z gozdovi
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Ob vprašanju, koliko so se v tistem hipu načrti in cilji, ki jih je 
imela za novo delovno mesto, spremenili, se samo nasmehne. 
"To so bile čisto nove razmere za zdravstvo, včasih smo mislili, 
da je to možno samo v knjigah. Delati je treba hitreje, intenziv-
neje, drugače, bolj zbrano, zaposleni morajo slediti, napak si 
ne smeš privoščiti. Zelo zgodaj smo zaostrili razmere, saj so 
naši bolniki med najbolj ranljivimi, praviloma so starejši, imajo 
sočasne bolezni in so imunsko oslabljeni. Prognoza bolezni 
je zanje slabša, okužba težje poteka, več je možnih zapletov. 
Treba je bilo zavarovati tudi zaposlene. Vodenje ob razglasitvi 
epidemije je prevzela Civilna zaščita in sodelovanje z njimi je 
odlično teklo." 

Delovali skoraj neokrnjeno 
Poleg porodništva je bila onkologija edina, ki je med epide-
mijo delovala skoraj neokrnjeno. "Večjo škodo kot covid-19 
bi zagotovo povzročila ukinitev dejavnosti, saj k nam dnevno 
prihaja med 1000 in 1500 bolnikov, okrog 1000 je zaposlenih," 
ocenjuje. Prestavili so le nenujne preglede, ki so jih večinoma 
že nadoknadili, in program Dora, ki so ga spet zagnali 25. 
maja. Ob reorganizaciji so jim na pomoč priskočili študenti 
medicine.  
To, da so doslej imeli zgolj en vnos okužbe, kaže na to, da 
so ukrepi, ki so jih sprejeli, res zelo omejujoči, obenem pa 
tudi, da so bili pri tem uspešni. Prav to jim omogoča normal-
no delovanje v prihodnje. "Pred obravnavo vsakega bolnika 
pokličemo in povprašamo o zdravju, imamo vstopno triažno 
točko, bolnikov razen v izjemnih primerih ne spremlja nihče. 
Ob kakršnihkoli okužbah se obravnava prestavi. Za tiste, za 
katere ni nujno, da se oglasijo npr. na kontroli, smo uvedli 
telemedicino, torej posvet s specialistom po telefonu, video-
klicu." Ukrepi so tudi zdaj enaki kot med epidemijo. "Po malo 
jih rahljamo ali zategujemo glede na situacijo v državi. Vsak 
dan preverjamo zdravstveno stanje zaposlenih in zdravstve-
no stanje vseh bolnikov ter redno spremljamo situacijo tako 
doma kot v drugih državah." 

Družina ji da energijo 
Funkcija strokovnega direktorja že v mirnem obdobju terja 
stoodstotno zbranost. "Zdaj je več pisarniškega dela, ni kon-

stant. Svoje ljudi moraš znati voditi, v času epidemije čuvati 
hišo in narediti vse, da dejavnost skoraj nemoteno teče dalje."  
Kot specialistka onkologije in radioterapije, subspecializi-
rana za tumorje prebavil, en dan v tednu še vedno posveča 
bolnikom. Poleg tega poučuje urgentna stanja v onkologiji na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani, radioterapijo v Mariboru ter 
radiološko tehnologijo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. 
Delo zahteva nenehno izobraževanje in učenje. "Načina življe-
nja se privadiš," pove, a poudari, da je zelo pomembna druži-
na, ki jo podpira in ji daje energijo. Manko spanja nadoknadi 
ob koncih tedna, zato potrebuje mir. Z družino, sinovoma (20 
in 14 let) ter z možem, se rada odpravi v naravo. "Moraš imeti 
neki ventil, da se sprostiš. Je pa res, da sem tudi doma zelo 
rada." 

Tudi Poljancem pripogne kakšno vejico 
Poljanska dolina je glede obolevnosti za rakom primerljiva s 
povprečjem v državi, a prizna, da smo Poljanci bolj potrpežljivi 
in skromni in se kasneje obrnemo na zdravnika. "Na drugih ob-
močjih države so v skrbi za svoje zdravje bolj agresivni." Obolele 
v dolini spremlja s pomočjo registra raka, v stikih je s splošni-
mi zdravniki. "Čeprav so vsi bolniki pri nas obravnavani z vso 
resnostjo in skrbnostjo, vseeno Poljancem, kadar pridejo k nam, 
poskušam pripogniti kakšno vejico."  

Jezi me, če mi rečejo, da so bolniki za nas številke
Izredna profesorica doktorica Irena Oblak s Hotavelj je od letošnje pomladi strokovna direktorica 
Onkološkega inštituta. Ob imenovanju konec februarja še ni vedela, kako intenzivno in odgovorno se bodo 
morali s sodelavci soočiti z nepredvidljivimi razmerami zaradi epidemije covida-19.

Izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., strokovna direktorica 
Onkološkega inštituta FOTO: OSEBNI ARHIV 

Poleg porodništva je bila onkologija edina, ki 
je med epidemijo delovala skoraj neokrnjeno. 
"Večjo škodo kot covid-19 bi zagotovo 
povzročila ukinitev dejavnosti, saj k nam 
dnevno prihaja med 1000 in 1500 bolnikov, 
okrog 1000 je zaposlenih," ocenjuje. Prestavili 
so le nenujne preglede, ki so jih večinoma že 
nadoknadili, in program Dora, ki so ga spet 
zagnali 25. maja.
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Krajevni urad Gorenja vas bo v 
juliju in avgustu zaprt, so sporočili z 
Upravne enote Škofja Loka. Stran-
ke lahko vse storitve, ki bi jih sicer 
opravile na krajevnem uradu, v času 
uradnih ur opravijo na sedežu uprav-
ne enote v Škofji Loki. Od septembra 
dalje bodo spet poslovali po ustalje-
nem urniku.

Krajevni urad poleti zaprt

Raka je sicer vedno več. "Gre že za 
epidemijo. Skrb vzbujajoče je, da bo med 
rojenimi v letu 2020 do 75. leta zbolel 
vsak drugi moški in vsaka tretja ženska. A 
bolezen ni več nujno smrtna, ozdravljivost 
je 60-odstotna. Smo v nekem svetovnem 
povprečju in to, da pozdravimo več kot 
vsakega drugega bolnika, je uspeh." Prizna, 
da je rak med ljudmi še tabu in ga nekateri 
pred drugimi še skrivajo. Skrbi jo tudi, da 
ob naraščanju obolelih kadra primanjkuje.

Kaj pa preventiva? 
"Najpogostejšim rakom – raku dojke, 
debelega črevesa in danke, pljuč, prosta-
te, kožnim rakom – se lahko izognemo z 
zdravim življenjskim slogom. Dokler smo 
zdravi, mislimo, da nam zdravje pripada, 
ko ga enkrat izgubimo, pa bi radi naredili 
vse, da bi ga dobili nazaj. Tempo našega 
življenja nam ni v prid. Ne jemljejo pa 
bolezni vsi bolniki enako. Spomnim se 
bolnice, ki je rekla, da je šele po postavitvi 
diagnoze rak začela živeti."  
Zgodbe bolnikov se je kljub dolgoletnemu 
delu na inštitutu (pred tem je bila tudi 
predstojnica radioterapije) zelo dotaknejo. 

"Po horoskopu sem rak in sem zelo ču-
stvena. Jezi me, če mi kdo reče, da so bol-
niki za nas številke. Kar ni res! Ne morem 
bolniku reči gospod št. 5. Vsi imamo svoje 
zgodbe in ime." Vse te stvari nosi osebje 
domov in vsak od njih se kdaj zlomi, pri-
zna. Ko je bila mlada, je sicer želela postati 
kardiologinja, a onkologija nudi nenehen 
razvoj. "Tu lahko veliko narediš, stroka se 
strmo in hitro razvija". Tudi v času novega 
virusa. Zaradi nepredvidljivosti situacije 
s covidom-19 imajo pripravljene različne 
scenarije, zavedajo se možnosti vnosa 
okužb, zato bodo še naprej pri ukrepih 
karseda restriktivni. "Pomembno je, da se 
na inštitut ne vnese okužba, sicer ne bomo 
mogli delovati. Želim le vse najboljše za 
zaposlene in naše bolnike, da bi imeli var-
no delovno okolje, dobre pogoje za delo in 
čim manj pretresov tudi v prihodnje." 
Kaj pa dopust? Bo drugačen kot sicer? 
"Zagotovo. Vsakodnevno popravljamo ze-
mljevid z rdečimi conami in zaposlene ter 
bolnike opozarjamo, naj se jih izogibajo. 
Tudi doma smo rezervacijo na Hrvaškem 
odpovedali, saj si z možem tveganja za 
okužbo ne moreva privoščiti."

Mateja Rant

Razvojna agencija Sora je objavila 
nov javni razpis za dodelitev kratko- in 
dolgoročnih posojil podjetjem in do-
polnilnim dejavnostim na kmetijah na 
Škofjeloškem. Razpis je odprt v okviru 
Kreditne sheme, v katero finančna 
sredstva združujejo občine Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri ter 

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka.
Dolgoročna posojila bodo dodelili za 
obdobje do desetih let po obrestni meri 
šestmesečni euribor plus 2,5 odstotka. 
Posojila je mogoče pridobiti za nakup 
stavbnega zemljišča in njegovo komunal-
no opremo, nakup, gradnjo in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter nakup opreme in 
kmetijske mehanizacije. Najvišji znesek 
posojila znaša sto tisoč evrov. Obenem 
so na voljo sredstva za kratkoročna 
posojila, ki so namenjena financiranju 
tekočega poslovanja. Do vrednosti petde-
set tisoč evrov jih je mogoče pridobiti za 
obdobje do enega leta po obrestni meri 
2,5 odstotka nominalno.

Posojila za podjetnike in kmete
Objavljen je nov javni razpis za kreditiranje podjetij in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah na Škofjeloškem.

V juniju so na Občini Gorenja vas - 
Poljane prevzeli štiri e-kolesa, prido-
bljena v sklopu projekta E-nostavno 
na kolo. Z namenom, da bodo čim 
prej na voljo za najem zainteresi-
ranim obiskovalcem Info točke v 
Gorenji vasi, je v pripravi dokumen-
tacija za postavitev e-polnilnice, ki 
bo pod Sokolskim domom v Gorenji 
vasi.

Na voljo e-kolesa

Javni sklad Republike Slovenije za 
podjetništvo je objavil Javni poziv za 
COVID-19 za nakup zaščitne opreme. 
Javni poziv je odprt do 31. oktobra.
Na poziv se lahko prijavijo mikro, 
mala in srednje velika podjetja s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki se 
kot pravna ali fizična oseba ukvarja-
jo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki posamezniki ali 
zadruge. Cilj javnega poziva je z nepo-
vratnimi sredstvi spodbuditi ciljne 
skupine k nakupu zaščitne opreme. V 
okviru projekta se podjetjem sofinan-
cira nakup zaščitne opreme – pralnih 
obraznih zaščitnih mask, obraznih 
zaščitnih mask za enkratno uporabo, 
zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih 
termometrov za merjenje telesne tem-
perature – za zagotovitev ustrezne 
zaščite pred okužbami in širjenjem 
covida-19. Namen javnega poziva 
pa je zagotovitev ustrezne varnosti 
zaposlenih in varnega poslovanja v 
času epidemije covida-19 oziroma 
po njej kot preventiva pred ponovnim 
širjenjem virusa.
Vsebina javnega poziva je dostopna 
na spletni strani Slovenskega podje-
tniškega sklada pod zavihkom Javni 
razpisi in pozivi.

Sofinanciranje nakupa  
zaščitne opreme

Dolgoročna posojila bodo 
dodelili za obdobje do 
desetih let po obrestni meri 
šestmesečni euribor plus  
2,5 odstotka.

Poljanska dolina je glede obolevnosti za rakom primerljiva s 
povprečjem v državi, a prizna, da smo Poljanci bolj potrpežljivi 
in skromni in se kasneje obrnemo na zdravnika. "Na drugih 
območjih države so v skrbi za svoje zdravje bolj agresivni." 
Obolele v dolini spremlja s pomočjo registra raka, v stikih je s 
splošnimi zdravniki.
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Jure Ferlan

Ivan Sivec je znano ime med slovenskimi 
pisatelji. Po številu napisanih knjig se 
uvršča na prvo mesto, saj je podpisal kar 
161 naslovov. Pred njim je prvenstvo imel 
France Bevk s 124 knjižnimi deli. Piše 
tako za odrasle kot za mladino. Rojen je 
bil leta 1949 v Mostah pri Komendi, živi 
in ustvarja pa v Mengšu. Je diplomirani 
slovenist in magister etnoloških znanosti. 
Večino delovne dobe je preživel na Radiu 
Slovenija, kjer je delal kot novinar in ure-
dnik dokumentarno-feljtonskega uredni-
štva. Član Društva slovenskih pisateljev 
je od leta 1987. Njegovo pisateljevanje 
je zaslužna profesorica dr. Helga Krisper 
Glušič označila kot vitalistični realizem 
oziroma novi realizem s primesmi doku-
mentaristike. Po podatkih knjižničnega 
sistema COBISS je že poldrugo desetletje 
med prvimi tremi najbolj branimi sloven-
skimi pisatelji. Doslej je imel več kot 1100 
nastopov ob podelitvah bralnih značk in 
samostojnih literarnih večerov. Po več 
njegovih delih so bili posneti celovečerni 
filmi in nadaljevanke. Leta 2019 je iz rok 
predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja prejel državno odlikovanje red za 

zasluge za slovenski narod za izjemno ob-
sežen, raznolik in odmeven avtorski opus, 
ki neguje narodno zavest. Pravi, da bo, če 
bo zdrav, napisal še precej knjig, saj ima 
še veliko idej. Nedavno je zaključil pisanje 
romana o pisatelju Ivanu Tavčarju.
Kako ste prišli na idejo za to knjigo?
Pred dvema letoma sem zbolel za rakom 
in bil operiran. Ko sem ležal v bolniški po-
stelji, sem znova vzel v roke njegova dela 
in jih prebiral, ob tem pa sem se zavedel 
podobnosti z njim. Tudi on je okoli svoje-
ga sedemdesetega leta zbolel za isto bo-
leznijo. Jaz sem jo v času sodobne me-
dicine uspešno prestal, Tavčar pa je živel 
v drugih časih, ko medicina možnosti za 
učinkovito zdravljenje še ni imela. Njegov 
sin Igor je bil med očetovo boleznijo štu-
dent medicine, pa mu ni mogel pomagati. 
Če bi mu medicina pomagala tako, kot je 
meni, bi lahko še živel in napisal številna 
kakovostna dela. Med drugim bi lahko 
dokončal načrtovano trilogijo Visoške 
kronike. Ob premišljevanju v času bolezni 
sem torej začutil nalogo, da na pragu 
170. obletnice pisateljevega rojstva, ki 
bo prihodnje leto, in ob 100. obletnici 
njegove smrti leta 2023 napišem knjigo, 
ki bo tudi prvi biografski roman o njem, 

saj celovitega dela o Tavčarju do zdaj ni 
še nihče napisal. Roman je napisan v prvi 
osebi, tako da pisatelj sam pripoveduje 
svojo zgodbo. Zajemal bo obdobje od 
njegovega rojstva do smrti, vseboval pa 
bo tudi veliko opisov Poljanske doline.
Ivan Tavčar velja za enega najpomemb-
nejših slovenskih pisateljev. Bi nam raz-
krili, kakšna občutja ste imeli ob pisanju 
o tako impozantni osebnosti slovenske 
kulture?
Pisatelj Tavčar mi je bil že od mladih let 
srčno blizu kot pisatelj in kot osebnost. Že 
od dijaških let dalje pogosto prihajam na 
njegovo Visoko, ki je zame sveto mesto, 
tu občutim posebno energijo. Tu sem bil 
že več desetkrat in vsakič znova sem sre-
čen, da sem lahko tukaj, saj je vsakokrat 
lepo in na neki način drugače. Ivan Tavčar 
je moja literarna ljubezen, cenim ga kot 
zelo življenjskega pisatelja, njegova dela 
so izseki iz življenja, takšnega, kot je, pisa-
na so pristno. Ni ne preveč romantičen 
ne pretirano suhoparno realističen. Veliko 
se je ukvarjal tudi z zgodovino – tu sva 
si spet podobna, saj je tudi meni blizu, 
napisal sem več del na to tematiko. Z leti 
je pridobival na žlahtnosti, v svojih zrelih 
letih je napisal svoji najboljši deli Cvetje 

Nastaja prvi biografski roman o Tavčarju
Ivan Sivec je nedavno zaključil pisanje romana o pisatelju Ivanu Tavčarju. Ob zaključku tega dela je razkril 
nekaj podrobnosti o ustvarjanju knjige, ki bo za bralce na Poljanskem še kako zanimiva. 

Pisatelj Ivan Sivec rad obiskuje Visoko.
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Jera Miklavčič

V začetku julija je Šubičeva hiša ponov-
no zadihala s polnimi pljuči.
Ob upoštevanju vseh navodil Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje je 
v večnamenski dvorani na predvečer 
obletnice rojstva Aleša Ušeničnika, filo-
zofa in teologa, rojenega 3. julija 1868 
v Poljanah nad Škofjo Loko, zasl. prof. 
dr. Janez Juhant zainteresirani javnosti 
predaval o odnosu dveh pomembnih 
mož Poljanske doline, Aleša Ušeničnika 
in Andreja Gosarja, ki sta se razhaja-
la glede nekaterih konkretnih rešitev 
družbenega življenja in so, kot je zapi-
sal, aktualne še danes. Po končanem 
predavanju se je dogodek zaključil z 
odgovarjanjem na vprašanja in razpravo. 
Dogodek je z glasbenimi točkami pope-
strila Kaja Klemenčič s prečno flavto.

Sopotnika in nasprotnika
Na predvečer rojstva Aleša Ušeničnika se je v organizaciji Kulturega društva dr. Ivan Tavčar Poljane v 
Šubičevi hiši odvilo predavanje z naslovom A. Ušeničnik - A. Gosar – sopotnika in nasprotnika.

Kulturni dogodek na predvečer rojstva Aleša Ušeničnika v Šubičevi hiši

v jeseni in Visoško kroniko. Ko je človek 
star sedemdeset let, drugače dojema 
svet. Tavčar ima kot pisatelj današnjemu 
svetu še vedno kaj povedati, je sodoben, 
svež, aktualen, medtem ko je marsikatere-
ga od pisateljev iz preteklosti povozil čas. 
Tudi zato ga zelo cenim.
Kako je potekalo ustvarjanje tega bio-
grafskega romana?
Temeljito sem preučil literaturo o Tavčar-
ju, preiskal arhive, ki hranijo dokumente 
v zvezi z njim, navezal stike z Loškim 
muzejem, obiskal okoli deset ljudi, ki ima-
jo podatke o njem, bil v stiku z literarnimi 
zgodovinarji, tako da bo njegova podoba 
v knjigi s pomočjo vseh zbranih podatkov 
celostno zaokrožena. Prehodil sem tudi 
njegove kraje v Poljanski dolini, bil na nje-
govi rojstni domačiji in na tematski poti 
Cvetja v jeseni, ki sta jo prehodila Tav-
čarjeva lika Janez in Meta. Na njej sem 
imel vodiča in dragocenega sogovornika 
Franca Miklavčiča, ki ima obširno znanje 
o naravi in krajevni zgodovini. Ivan Tav-
čar ima v svojih delih fantastične opise 
narave, tega se najbrž premalo zaveda-
mo oziroma poudarjamo. Bil je povezan 
z njo, tudi kot ribič in lovec. Kot opažam, 
lovci, gozdarji in drugi podobni poklici 
drugače vidijo naravo kot povprečni 
ljudje. Prav z opisom doslej še nepoudar-

jenih vidikov njegovega življenja bi rad 
poudaril vse dimenzije Tavčarjeve oseb-
nosti. Med drugim bom osvetlil obdobje 
njegovega županovanja v Ljubljani, saj to 
v literaturi še ni bilo podrobneje predsta-
vljeno. Kot literat pa je doslej kar dobro 
obdelan. Vsak človek, ki sem ga srečal 
pri zbiranju gradiva za knjigo, je na svoj 
način s svojim prispevkom pripomogel k 
njenemu nastanku, saj vsak nekaj ve in 
sluti. Držal sem se načela, ki ga je izrekel 
že starodavni grški modrec Aristotel: knji-
go je treba napisati tako, kakor da se je 
zgodilo, četudi se ni zgodilo. Tega načela 
se je v svoji literarni ustvarjalnosti držal 
tudi Tavčar, fantastično dobro v Visoški 
kroniki. V najbolj intenzivnem obdobju 
pisanja mi je priprava na pisanje vzela od 
deset do dvanajst ur dela na dan, knjiga 
pa je nastajala zadnji dve leti. 
Kdaj lahko pričakujemo izid knjige?
Biografski roman o Tavčarju bo izšel pri 
založbi ICO predvidoma v začetku priho-
dnjega leta. Zgodbo imam že napisano, 
treba jo bo še samo tehnično urediti in 
pripraviti vse za tisk. Predstavitev bo na 
slovenski kulturni praznik, 8. februarja 
2021 na Visokem. Dogovarjam se tudi s 
poljanskimi lovci, da bi v okviru Lovske-
ga društva Poljane predstavil knjigo s 
posebnim poudarkom na Ivanu Tavčarju 

lovcu in poznavalcu narave. Izid knjige 
bo zagotovo pridobitev za občino in 
Poljansko dolino. 
Kako pa, glede na to, da ste prepotovali 
kar lep del sveta, Slovenijo pa po dolgem 
in počez, vidite Poljansko dolino? 
Res sem prepotoval precejšen del sveta, 
Slovenijo pa kot novinar po dolgem in 
počez, in pri tem srečal okoli sedem 
tisoč ljudi. Za RTV sem namreč pripravil 
v štiridesetih letih poldrugi tisoč polur-
nih in tudi daljših reportaž. V Poljansko 
dolino sem se prav zaradi Tavčarja vedno 
rad vračal. Zame so to neke vrste sveti 
kraji. Na Malenskem vrhu sem dobil tudi 
navdih za svoje najbolj uspešno besedilo 
Kjer lastovke gnezdijo. Napisal sem tudi 
hvalnico Poljanski dolini, ki jo ima vaš 
cenjeni župan Milan Čadež na telefonu. 
Poljance cenim kot delovne in poštene 
ljudi, vztrajne in vnete tudi za kulturo. V 
vaši dolini sem imel že več predstavitev 
knjig in povsod so me lepo sprejeli. Vesel 
sem, da sem našel ploden stik tudi z obči-
no in županom, tako da je vse na svojem 
mestu. Biografski roman o Tavčarju bo 
k prepoznavnosti doline in priljubljeno-
sti pisatelja zagotovo veliko prispeval v 
naslednjih petdesetih, stotih letih, zato se 
ga še toliko bolj veselim, z vsemi sloven-
skimi bralci vred.
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Jera Miklavčič

Praznik žetve
Praznik žetve, etnološka prireditev v 
izvedbi Turističnega društva Žirovski Vrh, 
ki že 23 let tradicionalno poteka zadnji 
konec tedna v juliju, bo letos izpeljana 
nekoliko drugače. V želji, da ne prekinejo 
tradicije tega tridnevnega dogodka, ga 
bodo izpeljali na prilagojen način, je po-
vedala Lucija Kavčič, programska vodja 
prireditve. Dogajanje bo tako potekalo 
na drugi lokaciji, na eni od domačij na 
Žirovskem Vrhu, kjer še sejejo žito. Izve-
deno bo le za člane Turističnega društva 
Žirovski Vrh, ki bodo svoje moči tokrat 
usmerili v snemanje promocijskega filma 
na temo žetve.

Dan oglarjev
Dan oglarjev Turistično društvo Stari 
vrh tradicionalno organizira vsako prvo 
nedeljo v avgustu. Letos bo prireditev 
potekala že 49. leto, vendar pa zaradi ak-
tualnih razmer ne bo vključevala boga-
tega kulturno-etnografskega dogajanja, 
kot so ga obiskovalci vajeni iz preteklih 
let. Kot je povedal Tomaž Ažbe, pred-

sednik TD Stari vrh, bodo kopo vseeno 
tradicionalno zakurili in ob upoštevanju 
omejitev in priporočil NIJZ pripravili in-
terni dogodek za člane društva. Kopa se 
bo kuhala okoli deset dni, v tem času pa 
bo možen ogled in pogovor s koparjem.

Večer slovenskih podoknic in semanji 
dan na Hotavljah
Turistično društvo (TD) Slajka Hotavlje 
vsako prvo soboto in nedeljo po godova-
nju sv. Lovrenca (10. avgusta) tradicio-
nalno prireja kulturno-zabavno prireditev. 
V soboto je Večer slovenskih podoknic, 
prireditev pa se nadaljuje v nedeljo z 
druženjem. Prireditve, s katero se trudijo 
ohranjati kulturno in naravno dediščino, 
letos po besedah predsednika TD Slajka 
Hotavlje Petra Pogačnika zaradi sprejetih 
ukrepov v zvezi virusom covid-19 ne bo.

Gorsko hitrostna dirka Lučine
Vsakoletne gorsko hitrostne preizkušnje 
v organizaciji AMD Zvezda letos zaradi 
aktualnih razmer v zvezi s covidom-19 
ne bodo organizirali, je sporočil Primož 
Tavčar, predsednik organizacijskega 
odbora.

Pohod in srečanje z razgledom
Društvo podeželja Kladje je do sedaj 
15. avgusta že sedemkrat organiziralo 
Pohod in srečanje z razgledom. Letos pa 
ga zaradi posebnih razmer, kot nam je 
sporočila predsednica Društva podeželja 
Kladje Beti Miklavčič, ne bo.

Pohod Cvetje v jeseni
Pohod Cvetje v jeseni v organizaciji Zavo-
da Poljanska dolina bo zadnjo nedeljo v 
avgustu v primeru lepega vremena orga-
niziran v skladu z omejitvami in priporo-
čili NIJZ, če bodo zdravstvene razmere to 
dovoljevale.

Srečanje citrarjev in harmonikarjev
Za srečanje citrarjev in harmonikarjev na 
Ermanovcu je rezerviranja prva nedelja v 
septembru. Lovro Telban, predsednik Pla-
ninskega društva Sovodenj, je povedal, 
da bodo v letošnjem letu glasbeniki lahko 
zaigrali, če bodo to dopuščale aktualne 
razmere.

Tradicionalne poletne prireditve  
v Poljanski dolini
V Poljanski dolini vsako poletje poteka kar nekaj tradicionalnih 
prireditev. Letos so zaradi izjemne situacije, nastale zaradi covida-19, 
odpovedane ali pa bodo izpeljane s prilagoditvami.

Praznik žetve FOTO: LUCIJA KAVČIČ Dan oglarjev FOTO: TD STARI VRH

Cvetje v jeseni FOTO: DENIS BOZOVIČAR
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Martina Ambrožič Tušar,  
Nika Kržišnik

Sprehod ali kolesarjenje po zeleni potki 
za Soro s šumenjem dreves in pojočimi 
ptički lahko popestrite z obiskom ka-
varne na Visokem. Za naše goste smo 
razvili svoj produkt, tokrat v obliki pija-
če v duhu lokalne tradicije. Na osnovi 
izvirne recepture, ki v edinstven okus 
povezuje značilne arome z obronkov 
Poljanske doline, smo namreč razvili 
dva koktajla. 

Cvetje v jeseni zaokroža del zgodbe v 
Zali, ki pravi tako: "Ko se v Zali bukve 
odenejo v večerno zarjo, se kot Metin 
obraz nasmehne jesensko cvetje in 
poda roko obsijanim žlahtnim plodovom 
jablane." 
Visoška kronika pa se napaja prav okrog 
dvorca in pravi: "Tako mogočno še stojijo 
hruške in jablane v visoškem sadovnjaku, 
kot je mogočen sam dvorec, v katerem se 
je odvila Visoška kronika". In ravno plodo-

vi teh se zlijejo v posebno harmonijo ter 
nas s svojo grenko sladkostjo popeljejo 
nazaj v ravno takšno zgodbo. 
Prepričani smo, da je za obiskovalca 
privlačno vsebino turističnega območja 
treba graditi prav iz sestavin dedišči-
ne. V prizadevanjih za doseganje višje 
kakovosti in gastronomske odličnosti 
smo iz produktov domačih pridelovalcev 
sestavili ta dva izdelka. Pomemben del 
pri soustvarjanju nosita Franc Miklavčič 
s kmetije Martinuc iz Dolenje Ravni in 
kmetija Matic s Hotavelj. 

Ta dva koktajla pomenita kulinarično 
dobrodošlico in zdravico v požirku 
najboljših regionalnih sestavin. Nagovar-
jata obiskovalce in prebivalce Poljanske 
doline: pij malo, dobro in lokalno. Ter nas 
vabita onstran "pop kulinarike". V sebi no-
sita možnost in priložnost za oblikovanje 
avtentičnih doživetij, ki v obliki drobnih 
pozornosti ali izvirne spremljevalne po-
nudbe obiskovalcu nudita nove občutke 
in izkušnje. 
Njuno poslanstvo naj bo vzbujati tek po 
kulturi v kulinariki. 

Vzbujati tek po kulturi v kulinariki
Na osnovi izvirne recepture, ki v edinstven okus povezuje značilne 
arome z obronkov Poljanske doline, smo razvili dva koktajla. 

Koktajl Cvetje v jeseni FOTO: ANA BULAT

Koktajl Visoška kronika FOTO: ANA BULAT

Kristina Bogataj

V obdobju epidemije covida-19 smo 
ugotovili, da imamo že kar staro strate-
gijo temeljev in arhitekture produkta in 
blagovne znamke Poljanska dolina. Zato 
smo se odločili, da jo bomo renovirali in 
posodobili v skladu s trajnostnimi načeli, 
željami in cilji v sklopu nadaljnjega razvo-
ja turizma na destinaciji. V okviru tega 

bomo pripravili nove in sveže produkte, ki 
bodo vabili turiste v našo dolino, prenovili 
bomo spletno stran in vzpostavili boljše 
trženje.
V okviru enega od teh ciljev poteka tudi 
uspešen projekt Zelene sheme sloven-
skega turizma, na katerem trenutno 
pridobivamo mnenja obiskovalcev in 
turističnega gospodarstva. Če želite tudi 
vi izraziti svoje mnenje o življenju in tu-

rizmu v občini, lahko izpolnite anketo za 
prebivalce na povezavi https://www.1ka.
si/a/288103 ali preko QR-kode. 
Ker vemo, da je osebni stik eden najpo-
membnejših, smo začeli redno obiskovati 
ponudnike Poljanske doline. Pri njih se 
ustavimo, pogovorimo in si izmenjamo 
želje, novosti. Odzivi z obeh strani so bili 
pozitivni, saj smo si vzeli čas za osebni 
stik in prisluhnili drug drugemu.

Delo zavoda Poljanska dolina
Na Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina smo se odločili, da vam bomo redno z izidom  
Podblegaških novic poročali tudi o naših aktivnostih.

Aktualno I 17 

Ta dva koktajla pomenita 
kulinarično dobrodošlico in 
zdravico v požirku najboljših 
regionalnih sestavin. 
Nagovarjata obiskovalce in 
prebivalce Poljanske doline: pij 
malo, dobro in lokalno. Ter nas 
vabita onstran "pop kulinarike".
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Damjana Peternelj, Lucija Klemenčič

Lani je občina kupila potrebno zemljišče 
in pripravila projektno zasnovo, ureditve-
na dela pa so bila izvedena v prvi polovici 
letošnjega leta. Na 2435 kvadratnih 
metrih obalnega pasu je zasajena trava, 
območje je opremljeno tudi z dvema ka-
mnitima mizama in stoli, dvema košema 
za odpadke, za aktivne pa je na voljo 
igrišče za odbojko ter slackline (hoja po 
vrvi oziroma traku). Uteho pred poletno 
vročino lahko obiskovalci poiščete v 
Poljanski Sori in se osvežite s skokom 
vanjo, kot so to počeli turisti, ki so sem 
zahajali že pred skoraj sto leti. 

Trebija znan letoviški kraj že v prejšnjem 
stoletju 
Kopališče je namreč že v preteklosti 
privabljalo eminentne goste. V šolski 
kroniki, ki jo hranijo v škofjeloški enoti 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana, je med 
drugim za leto 1922 zapisano, da sta se 
skozi Poljansko dolino 22. junija peljala 
kralj in kraljica, in sicer skozi Gorenjo vas 
do Trebije, kjer so uživali tudi v ribolovu. 
Po drugi svetovni vojni so na pobudo 
tedanjega trebijskega učitelja Josipa 
Krapša na Trebiji ustanovili turistično 
društvo, ki je leta 1958 začelo urejati 
kopališče s skakalnico in kabinami in 
podalo predlog za ustanovitev Doma 
pod Planino. O tem piše tudi Neža Hro-
vat, ki je leta 2012 napisala diplomsko 

nalogo z naslovom Turizem v Poljanski 
dolini. Na Trebiji so načrtovali ureditev 
obrata za družbeno prehrano in s tuj-
skimi sobami, saj naj bi bil to pogoj za 
razvoj turizma v kraju. Med zanimivimi 
izletniškimi točkami so poleg možnosti 
kopanja naštevali: Ključje, Ermanovec, 
Mrzli vrh, Blegoš in Porezen, v zimski 
sezoni pa primerna smučišča v bližini. 
Dom pod Planino, ki je imel 24 sob s 60 
ležišči, v enem delu urejeno trgovino, v 
drugem pa gostinsko ponudbo, je tako 
med 15. julijem 1959 in koncem leta 

1962 obiskalo blizu 500 gostov, od tega 
302 iz Slovenije. Največ jih je bilo z ob-
močja Ljubljane, Kranja in Kopra. Med 
185 tujci jih je bilo največ iz Beograda in 
Zagreba, registrirali pa so tudi Italijane 
(največ iz Trsta), Makedonce, Avstrijce, 
Nizozemce, Švicarje. 

Cenili mir in lepe sprehode 
Konec avgusta leta 1963 so v Glasu 
pisali o dobrih pogojih za razvoj turistič-
ne dejavnosti v Poljanski dolini, na Trebiji 
je bilo od srede julija do konca avgusta 
zasedenih vseh 45 ležišč, prav tako kakih 
20 ležišč v zasebnih turističnih sobah. 
"Gostje pridejo na Trebijo v glavnem zara-
di miru in lepih sprehodov, prav radi pa se 
zadržujejo tudi na kopališču, ki je urejeno 
ob Sori. V prihodnjih dneh pričakujejo v 
gostišču večje število ribičev, ki imajo v 
rečici velike možnosti lovljenja lipanov in 
postrvi."
Po prenehanju nastanitvene dejavnosti je 
bila v Domu pod Planino še vedno gostin-
ska ponudba, ki je ostala vse do danes, a 
stavba počasi izgublja svoj sijaj. Skupaj 
z njim odhaja v pozabo tudi del zanimive 
zgodovine turizma na Poljanskem. Zdi se, 
da znova urejeno kopališče Škribovc čez 
glavno cesto nasproti eminentne stavbe, 
ki se je ponašala z nazivom hotel, še 
ohranja nekaj spomina in vnaša svežino 
za nove počitniške zgodbe. 

Škribovc – prostor iskalcev poletne osvežitve
Ob reki Sori na Trebiji je v začetku leta Krajevna skupnost Trebija v sodelovanju z Občino Gorenja vas - 
Poljane uredila okolico za ponovno vzpostavitev naravnega kopališča Škribovc.

Znova urejeno kopališče Škribovc na Trebiji

V Domu pod Planino je bil včasih urejenih 24 sob s 60 ležišči za turiste.
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Jera Miklavčič

Športna dvorana Gorenja vas, ki je namenu začela služiti 
februarja lani, je s sodobno opremo v minuli sezoni odlično 
služila uporabnikom pri izvedbi športnih vadb in aktivno-
sti. V dopoldanskem in zgodnjepopoldanskem času jo je 
za izvedbo športne vzgoje in drugih aktivnosti uporabljala 
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas, v popoldanskih 
in večernih urah pa različna društva in klubi za rekreacijsko 
vadbo in treninge.
Z 9. julijem je bil na spletni strani Zavoda Poljanska dolina, 
upravljavca športne dvorane, objavljen javni razpis za na-
jem športne dvorane Gorenja vas v sezoni – šolskem letu 
2020/2021 (www.poljanskadolina.com – Najemi – Najem več-
namenske športne dvorane v Gorenji vasi). Športno dvorano v 
velikosti 45 krat 24 metrov je možno uporabljati oziroma najeti 
v celoti ali po tretjinah. Na razpis se lahko prijavijo športna dru-
štva in klubi iz občine Gorenja vas - Poljane in zunaj nje, druga 
društva, organizacije in skupine ter druge fizične in pravne 
osebe. Rok za prijavo je 7. avgust 2020.

Objavljen razpis za najem športne dvorane
V sezoni 2020/2021 bo v popoldanskem času in ob koncu tedna Športna dvorana Gorenja vas zopet na voljo 
za najem za izvedbo različnih športnih vadb.

Športna dvorana Gorenja vas FOTO: BERNARD STREL

Vilma Stanovnik

Od konca maja do začetka julija je na 
teniških igriščih v Gorenji vasi potekalo 
občinsko prvenstvo za moške  
dvojice. Tokrat je bilo tekmovanje že v 
dvaindvajseti izvedbi, saj neprekinjeno 
poteka že od leta 1999. Kot je povedal 
vodja tekmovanja Izidor Selak, je v dveh 
skupinah nastopilo po osem tenisačev 
oziroma po štiri dvojice. V skupini A so 
igrali: Peter Drmota in Rožle Reven, Albin 
Nedižavec in Tomaž Pisk, Stane Homec 
in Danilo Pajer ter Jure Pustavrh in  
Vojko Reven. V skupini B so igrali: Aleš 
Gaber in Izidor Selak, Luka Brzin in Jure 
Dolenc, Dušan Bevk in Igor Klemenčič ter 
Jani Bogataj in Cveto Tušar.
Najprej so igrali po sistemu vsak z  
vsakim, sledili pa sta polfinalni in 
zaključni tekmi za prvo in tretje mesto. 
Prvaka sta postala Peter Drmota in 
Rožle Reven, ki sta v finalu premagala 
Luko Brzina in Jureta Dolenca. V tekmi 
za 3. mesto sta slavila Albin Nedižavec 
in Tomaž Pisk, ki sta premagala Aleša 
Gabra in Izidorja Selaka. 

V dvaindvajsetletni zgodovini občinskih 
prvenstev je bil največkrat zmagova-
lec dvojic Igor Klemenčič, ki je zmagal 
devetkrat. Osem zmag ima Dušan Bevk, 

tretji po številu osvojenih prvenstev pa 
je s sedmimi zmagami Peter Drmota. 
Organizator vseh prvenstev je bil Izidor 
Selak.

Občinska prvaka sta Drmota in Reven
Na teniških igriščih v Gorenji vasi je potekalo občinsko prvenstvo v tenisu za moške dvojice.

Letošnje tri najboljše teniške dvojice  FOTO: VITO DEBELAK
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Vilma Stanovnik

Pokal polanskih puklov pod eno 
streho združuje vzpone na Stari vrh, 
Pasjo ravan, Javorč, Lubnik in Blegoš. 
Posamezne dirke so bile sicer organi-
zirane že precej pred začetkom skupne 
poti, kot pravi predsednik Športnega 
društva Marmor Hotavlje Niko Stržinar, 
pa si organizatorji s Pokalom želijo 
pomagati med seboj ter hkrati promo-
virati kolesarstvo v Poljanski dolini ter 
športno-rekreativni turizem po Škofje-
loškem hribovju. 
"Kljub zahtevnim razmeram smo se 
organizatorji odločili, da pripravimo 
tudi jubilejno, deseto sezono Pokala 
polanskih puklov. Zaradi jubileja bomo 
na vsaki dirki podelili okroglih deset 
nagrad. Osem jih je namenjenih za 
zmagovalce kategorij in dve dodatni 
nagradi za ne najboljše," je ob začetku 
sezone pojasnil Niko Stržinar.

Najprej na Stari vrh
Prva letošnja dirka je bil tako dvajseti 
vzpon na Stari vrh. Prireditev je pripra-
vila kolesarska sekcija Indu Team pri 
Športnem društvu Poljane. Prvo julijsko 
soboto je tekmovanje potekalo v ideal-
nih vremenskih razmerah. "Pokoronski 
premor ter suša z dirkami sta v Poljan-

sko dolino privabila številne ljubitelje 
kolesarstva, saj se je dirke udeležilo 173 
tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije 
ter Italije, ki so bili razdeljeni v petnajst 
starostnih kategorij," je po dirki v imenu 
organizatorjev povedal Andrej Dolenc.
Dirka se je točkovala za Pokal polanskih 
puklov in Pokal Slovenije ter za občinsko 
prvenstvo občine Gorenja vas - Poljane. 
Absolutni zmagovalec je z novim rekor-
dom proge postal italijanski 'hribolazec' 
Andrea Calza, Bike shop racing, ki je za 
progo porabil neverjetnih 23 minut 37 
sekund in tako izboljšal čas Mateja Ki-
movca iz leta 2015 za minuto in trideset 
sekund. Drugo mesto je zasedel Jaka 
Primožič (KK Kranj), prav tako z odličnim 
časom 24:10, tretji pa je bil Kristian Grun-
feld (ŠD Ljubljana Rudnik) s časom 24:20.
V ženski konkurenci je na Stari vrh 
najhitreje prikolesarila Katarina Novak 
(BikeRepublic), ki je s progo opravila v 
29 minutah in 45 sekundah ter zao-
stala za rekordom proge pri ženskah 
za dobrih 25 sekund. Drugo mesto je 
osvojila Ajda Opeka (KD Branik Maribor) 
s časom 33:15, tretja pa je bila Rada 
Žakelj (Slaščičarna Magušar), ki je v cilj 
prišla s časom 36:31. Najstarejši tekmo-
valec dirke bil Rafael Končina, ki je za 
pot iz Poljan do Starega vrha potreboval 
40 minut in pol, najstarejša tekmovalka 

pa je bila Tina Ušeničnik, ki pa je zaradi 
okvare kolesa morala odstopiti.
Poleg nagrad v vseh starostnih katego-
rijah in nagrad Pokala polanskih puklov 
so organizatorji pripravili še nagrade 
za najboljše tri ekipe. Prvo mesto je 
osvojila ekipa KD Brda Dobrovo, drugo 
mesto ekipa ŠD Bam.bi, tretja pa je bila 
ekipa KoLoka. 
Podelili so tudi zahvalne plakete za 
tekmovalca in tekmovalko z največ 
udeležbami na dirki. Vseh dosedanjih 
izvedb se je udeležil Matej Mihovec iz 
Medvod, pri ženskah pa je največ ude-
ležb, kar šestnajst, zbrala Rada Žakelj 
iz Žirov.
Vzpona sta se udeležila tudi naša nek-
danja smučarja skakalca Robi Kranjec 
in Nejc Dežman.

Še štiri tekme
V Pokalu polanskih puklov bosta naslednji 
mesec sledila še vzpon na Pasjo ravan, ki 
ga 9. avgusta organizira ŠD Špik Lučine, 
in na Javorč, ki ga 22. avgusta pripravlja 
ŠD Sv. Urban. V septembru T4M – ŠZ 
Škofja Loka pripravlja vzpon na Lubnik 
(13. septembra), 20. septembra pa bo 
sledil še zadnji vzpon – Dirka na Blegoš, 
ki jo pripravlja ŠD Marmor Hotavlje. Vsak 
lahko starta na enem ali več vzponih. 
Tisti, ki tekmuje večkrat, ima več možnosti 
za zbiranje točk. Točke, pridobljene na 
posameznih vzponih, se med seboj sešte-
vajo. Razpis, vse informacije ter vmesni 
rezultati in točkovanje pokala so objavljeni 
na spletni strani Pokala polanskih puklov, 
spletnih straneh organizatorjev in FB-pro-
filu pokala. Končna razvrstitev Pokala po-
lanskih puklov v letošnji sezoni bo veljala 
le, če bodo izvedeni vsaj trije vzponi.

Jubilejna sezona Pokala polanskih puklov
Prvo julijsko soboto se je z jubilejno, tokrat že dvajseto izvedbo kolesarske dirke iz Pojan na Stari vrh začela 
prav tako jubilejna, letos deseta sezona Pokala polanskih puklov. 

Vseh dosedanjih izvedb vzpona na Stari vrh se je udeležil Matej Mihovec, pri ženskah 
pa je največ udeležb, kar šestnajst, zbrala Rada Žakelj. FOTO: MIHA PRIJATELJ
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Vilma Stanovnik

Marsikdo se še spomni prvega Maratona Franja, ki je potekal 
22. julija 1982 pod taktirko Zvoneta Zanoškarja na pobudo To-
neta Fornezzija - Tofa. Manj znano je, da je že tri leta prej ekipa 
Roga pod vodstvom Zvoneta Zanoškarja prvič prevozila traso 
maratona, ki je tisto leto tudi dobil ime. Zvone, Tof in Rogova 
kolesarska ekipa so namreč počivali v Cerknem s pogledom 
na tablo Bolnišnica Franja in takrat je prireditev dobila ime 
Maraton Franja.
Na prvi izvedbi maratona je bil najhitrejši Ivan Rajgelj. Franje 
se je kasneje vedno udeleževalo veliko kolesarjev, od turistič-
nih do profesionalcev.
Vse do leta 2002 je bil start in cilj Franje v Tacnu pred Srednjo 
policijsko šolo, leta 2003 pa se je preselil v BTC City v Ljubljani. 
Maratona Franja je že več kot 15 let del prestižne svetovne 
serije UCI Grand Fondo World Tour.
Sredi letošnjega junija naj bi potekal že 39. Maraton Franja 
BTC City, vendar so organizatorji, po posvetovanju z medna-
rodno kolesarsko zvezo UCI in slovensko zdravstveno stroko, 
sprejeli sklep, da se preloži na začetek septembra. Tako bodo v 
soboto, 5. septembra, organizirani Barjanka, družinski mara-
ton in otroška preizkušnja, v nedeljo, 6. septembra, pa Mala in 
Velika Franja.
Ljubitelji kolesarjenja so namreč iz dneva v dan, predvsem na 
družbenih omrežjih, izražali podporo Franji in vztrajali, da se 
njena tradicija kljub krizi ne prekine. V dneh, ko bi prvotno mo-
rala potekati letošnja prireditev, so se kolesarji množično poda-
li na njeno traso. Kolesarsko društvo ROG je v znak spoštova-
nja do tega legendarnega maratona 12. in 13. junija pripravilo 
čistilno akcijo: Očistimo trase Maratona Franja BTC City, ki se 
je je udeležilo več kot 200 članov kluba in njihovih družinskih 
članov, ki so na prav poseben način – s kolesi – očistili več kot 
300 kilometrov tras. 

Na začetku tega meseca je občino Gorenja vas - Poljane v druž-
bi državne prvakinje Urše Pintar obiskal direktor Maratona Fra-
nja BTC City Gorazd Penko in županu Milanu Čadežu pojasnil 
odločitev organizacijskega odbora o novostih glede letošnje 
prireditve. Kot je tudi povedal, petkove vožnje na kronometer, 
ki je štela za državno prvenstvo, ne bo. Župan Čadež je organi-
zatorjem obljubil, da bo Občina Gorenja vas - Poljane tako kot 
pretekla leta tudi letos s pomočjo Kluba študentov Poljanske 
doline sodelovala pri izvedbi Maratona Franja in poskrbela, da 
se bodo kolesarji na poti tudi okrepčali.

Maraton Franja je preložen na september
Na začetku tega meseca je direktor Maratona Franja BTC City Gorazd Penko v spremstvu letošnje  
državne prvakinje v cestni vožnji, Kranjčanke Urše Pintar, obiskal župana Milana Čadeža in mu pojasnil 
spremembe pri letošnji prireditvi.

Župan Milan Čadež, Urša Pintar in Gorazd Penko 
FOTO: ARHIV OBČINE GORENJA VAS - POLJANE

Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 
zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji mora organizator javne priredi-
tve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitiv-
no mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Zakon o javnih zbiranjih določa, da je javna prireditev vsako orga-
nizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Naj-
pogostejša vprašanja in odgovore glede odloka o začasni splošni 
omejitvi zbiranja najdete na spletni strani NIJZ.
V vlogi mora organizator prireditve opredeliti način zagotavlja-
nja spoštovanja Higienskih priporočil za preprečevanje širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 za prireditve in dogodke, ki jih je 
pripravil NIJZ. Priporočila so dostopna na njihovi spletni strani.
Elektronska vloga za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju 

je dostopna na povezavi: https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje.
Če vloge v elektronski obliki ne morete oddati, jo skupaj z doka-
zilom o izvedenem plačilu lahko oddate po elektronski pošti na 
naslov: info@nijz.si. Vloga v obliki dokumenta Word je dostopna 
na spletni strani NIJZ.
Pred pregledom vloge za izdajo mnenja je potrebno plačilo v 
višini 30 EUR.
Plačilo se izvede na TRR: SI56 011006000043188
Sklic: davčna številka-1069 (vpišite torej svojo davčno številko, 
npr. 000000000-1069)
Namen: Plačilo mnenja po odloku COVID
Dokazilo o izvedenem plačilu se v obliki PDF-dokumenta priloži vlogi.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo.

Športni pozdrav, 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

Navodila organizatorjem prireditev
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Bernarda Buh, knjižničarka

Da vas povabimo k branju, smo v pole-
tnih dneh – med 1. julijem in 12. sep-
tembrom – za odrasle in otroke pripravili 
Poletni bralni izziv. 

Odrasli bralci
Knjižničarke smo skrbno izbrale več kot 
150 naslovov za poletno branje. Seznami 
vas čakajo v knjižnici ali pa si jih oglejte 
na naši spletni strani. Preberite tri knjige 
in si prislužite nagrado.

Mladi bralci
Izberite si knjižne zaklade med izposta-
vljenimi knjigami ali sami pobrskajte 
po knjižnih policah. Preberite pet knjig, 
izberite najljubši naslov, zapišite, kaj  
vas je v knjigi navdušilo, nasmejalo, 
pretreslo. Razglednico oddajte v knjižnici 
in čaka vas nagrada.

Nova razstava
V razstavnem prostoru Krajevne knjižnice 
Gorenja vas si lahko ogledate novo likov-
no razstavo učencev OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas in učencev  OŠ Koprivnica iz 
Hrvaške. Razpis z naslovom Korona čas 

je objavil KUD Trata Gorenja vas. Nekaj 
izdelkov je nastalo v času pandemije, 
druga dela pa so otroci izdelali po vrnitvi 
v šolske klopi. Risali so, kar so doživljali 
v času pouka na daljavo, izpostavili so vi-
rus, ki nas straši, pričarali poletne utrinke 
… Razstava bo na ogled med 10. julijem 
in 31. avgustom.

Časa za branje – ti nihče ne da, treba si ga je vzeti
Misel Tine Popovič, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil. Knjižničarke si želimo le, da si ga boste vzeli.

V razstavnem prostoru Krajevne 
knjižnice Gorenja vas je na ogled nova 
likovna razstava.

Bernarda Buh  Nasveti za poletno branje

PRIPOROČILI ZA BRANJE (vzeto s spletne strani MK)

• Marc LEVY – Ona in on 
Marc Levy je eden najbolj priljubljenih francoskih avtorjev, nje-
gova dela pa so prevedena v zares številne tuje jezike (petde-
set). Piše žanrsko raznovrstno literaturo, nekatera dela pa so 
bila prirejena tudi za film, televizijo in strip. V pripovedih včasih 
pomeša resničnost in fantazijo, liki pa so posebni, vdahniti jim 
zna življenje in vse skupaj začini z živahnim slogom ter za-
bavnimi dialogi. V romanu Ona in on spoznamo Mio – mlado, 
uspešno, vzhajajočo zvezdo filma, ki ima na videz vse, a je v 
zakonu nesrečna. Odločiti se mora, ali bo dala možu, ki jo je 
prevaral, še eno priložnost. Pobegne v Pariz in se v restavraciji 
najboljše prijateljice zaposli kot natakarica. V mestu luči pa je 
tudi Paul – nekdanji arhitekt, ki je sledil svojim sanjam in postal 
pisatelj. Že nekaj let se trudi, da bi po odličnem prvencu spet 
napisal uspešnico. Še sam ne razume, zakaj so njegovi romani 
zares priljubljeni le v Aziji, še posebej v Koreji. Zaljubi se v svojo 
korejsko prevajalko Kjong in zdi se mu, da bi bil čas storiti korak 
naprej v njunem odnosu. Paulova prijatelja Arthur in Lauren pa 
imata zanj drugačne načrte. Pod pretvezo, da gre na poslov-

ni sestanek, ga pošljeta na zmenek. Paul se nepričakovano 
znajde v pogovoru z Mio. In zgodba se lahko začne … Zabavna 
ljubezenska zgodba, ki pa v sebi vendarle skriva še tisto "nekaj 
več". Še zlasti ko (skupaj s Paulom) ugotovimo, zakaj so njegovi 
romani tako zelo priljubljeni prav v Koreji.

• Jože MOŽINA – Slovenski razkol
Monografija Slovenski razkol je avtorjeva razširjena doktorska 
disertacija in je sad njegovega dvajsetletnega raziskovanja, zbi-
ranja arhivskega gradiva in pričevanj. To je prelomno zgodovin-
sko delo, ki na poljuden in dokumentiran način v marsičem ruši 
tabuje in desetletja vzdrževano ideološko dogmo o enostranski 
krivdi za slovensko bratomorno vojno. Knjiga dejansko spremi-
nja dosedanje vedenje o drugi svetovni vojni na Slovenskem, 
predvsem v luči razlogov in krivde za slovenski narodni razkol, ki 
nas pesti še danes.
Monografija je sad doktorskega študija in dvajsetletnih razi-
skovanj dr. Jožeta Možine, med katerimi se je avtor dokopal do 
fascinantnih, doslej neznanih arhivov in pričevanj, ki nekatera 
poglavja zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem v 
marsičem pišejo na novo.

Knjižničarke smo skrbno 
izbrale več kot 150 naslovov za 
poletno branje. Seznami vas 
čakajo v knjižnici ali pa si jih 
oglejte na naši spletni strani.
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Bernarda Buh

Marija Knafelj je v obdobju pandemije 
izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslo-
vom Angl, ki jo je konec junija predstavila 
v mali dvorani Sokolskega doma v Go-
renji vasi. Hudomušno vreme je hotelo, 
da pesmim v poljanskem narečju nismo 
mogli prisluhniti na terasi, s pogledom na 
okoliške hribe. Vzdušja, ki je bilo doma-
če in sproščeno, ni moglo nič pokvariti. 
Kljub korona omejitvam se je v dvorani 
nabralo lepo število poslušalcev. 
Ganljiv in srčen uvod v literarni dogodek 
je pripravila avtoričina hči Špela Knafelj 
Borovič. Marija sama nas je z besedo v 
domačem narečju in branjem svojih pe-
smi popeljala skozi svojo zbirko pesmi. 
Z lastno plesno koreografijo je nastopila 
Marijina vnukinja Regina. Slovenska 
domača pesem je zvenela s sestrskim tri-
om Peternelj – Samanta, Klara in Laura. 
Svoje misli je podal tudi pisec spremne 
besede v uvodu Brane Tušar. Mnogi 
so se ji zahvalili in ji ob izidu njenega 
pesniškega prvenca čestitali. Uradnemu 
delu večera je sledil sproščen klepet ob 
domačih dobrotah in kozarčku, ki so ga 

za obiskovalce pripravili njeni domači. 
Ob slovesu smo si zaželeli čimprejšnjega 
ponovnega snidenja ob novih literarnih 
dosežkih umetnice iz Srednjih Brd.

SINE
Zlo ahti*, kej boš sjau.
Zlo mjerki, kej boš kalit dajau.
Zlo ahti, kej boš!

Zmjeri tistu von pride,
Kar si nuotar dau.
Zmjeri tistu zrase,
kar si zasjau.

Če ne dons, pa jutar.
Če ne jutar, pa drug tidn.
Če ne ta, pa drug misc.
Če ne litas, pa drug lit.
Zmjeri zrase tistu, kar si biu zasjau.

Zato hod ahti, kej boš nuot dajau,
da te anga lipiga dnje
ne užge po glau tistu,
kar si biu sjau!
Le nježn buod do sojih semjen,
ka zmjeri dobiš, kar posadiš!

*zelo pazi

Pesniški prvenec Marije Knafelj
Na literarnem večeru s knjižnico konec junija je Marija Knafelj predstavila svojo prvo pesniško zbirko  
z naslovom Angl.

Marija Knafelj s pesniškim prvencem 
Angl

Vsi, ki ste predstavitev knjige 
zamudili, želeli pa bi jo kupiti, 
jo lahko dobite v Krajevni 
knjižnici Gorenja vas.

Fotografiji meseca

Junija smo na poti v Idrijo na Hotavljah naleteli na zanimiv 
prizor: na nasmejano druščino kolesarjev starodobnikov. 
Srečali smo loške Rovtarje, ki naj bi se odpravljali v smeri 
Tavčarjevega dvorca na Visokem. Poleg zanimive oprave in 
koles so imeli s seboj tudi instrumente, tako da niso manjkali 
niti člani njihove skupine Suha špaga. A. B.  FOTO: A. B.

Simon Oblak si v zadnjem času Poljansko dolino ogleduje tudi 
s ptičje perspektive. Tako je nastala tudi fotografija jutranjih 
Brd in Hlavčih Njiv, v ozadju je videti Blegoš.
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Lidija Razložnik

"Na Godešiču pri Škofji Loki, kjer sem bil rojen, je živel čevljar, ki 
je imel ogromno velikonočnih in božičnih voščilnic. Te so napol-
nile mojo prvo zbirko," se začetkov zbirateljstva spominja Jože. 
Ko se je preselil v Gorenjo vas, je začel obiskovati "bolšjake", 
kjer so njegovo pozornost pritegnile stare razglednice, sploh 
tiste z motivom krajev občine Gorenja vas - Poljane. "Največ 
imam razglednic z motivom Gorenje vasi in Poljan. Nekaj jih je 
tudi s podobami iz Javorij, s Sovodnja, Stare in Nove Oselice, 
iz Lučin, s Trebije in mojega rojstnega kraja. Stare razglednice 
imajo dušo! So neprecenljiv spomin na stare čase in opomin, 
kako se podoba kraja in arhitektura spreminjata."

Razglednice z zgodbo
Zbirka obsega približno dvesto razglednic. Največ je razglednic 
iz časa pred prvo svetovno vojno in do druge svetovne vojne. 
Nekaterih razglednic je veliko, saj so jih v preteklosti v samoza-
ložbi izdali gostilničarji in trgovci, druge so redke in jih je zato 
tudi težje dobiti, sploh originalne. Poleg duše imajo razglednice 
tudi svojo zgodbo, ki so jo spisali pošiljatelji sami. "Ena v moji 
zbirki je še prav posebna, in sicer gre za čas pred drugo svetov-
no vojno, ko so bili tu prisotni oficirji iz Srbije. Eden izmed njih 
se je zaljubil v dekle s Hotavelj in jo je preko razglednice povabil 
na zmenek pred cerkvijo sv. Lovrenca na Hotavljah. Zapis je 
sicer v cirilici, a zelo prisrčen," navdušeno pripoveduje Habjan.

Najstarejša iz leta 1902
Posebno zanimive so razglednice, ki prikazujejo objekte, ki jih 
danes ni več možno videti v občini. Mednje sodijo na pri-
mer stara poljanska cerkev, kopališče na Sori v Gorenji vasi, 
originalna pokrita brv med Sestransko vasjo in Trato, ki jo je 
odnesla poplava leta 1926, in stari gasilski dom s stolpom za 

sušenje cevi v Gorenji vasi. Če na razglednici ni zapisan datum, 
je čas pošiljanja možno razbrati s pomočjo znamke, na primer 
črna znamka je bila izdana po atentatu na kralja Aleksandra 
leta 1934. Razglednice išče na bolšjih trgih, sejmih doma in v 
tujini ter na spletu. "Včasih se kakšna razglednica najde tudi v 
smeteh. Zbiralci se med seboj poznamo in se, ko nekdo najde 
kaj, kar bi morda zanimalo drugega, slišimo." Cena razglednice 
je odvisna od števila razglednic, starosti in ohranjenosti. "Imam 
razglednico iz leta 1902 z motivom Gorenje vasi. Ta je najsta-
rejša v moji zbirki in sem jo dobil na sejmu Collecta v Ljubljani. 
Vem pa, da s podobnim motivom obstaja še nekoliko starejša, 
iz leta 1898, a mi je še ni uspelo dobiti."

V občini manjka muzejsko društvo
Razglednice iz njegove zbirke so bile objavljene v lokalnih publi-
kacijah oziroma zbornikih: Poljane, kdo bo tebe ljubil, V zavetju 
svetega Tilna in v koledarju starih razglednic od Škofje Loke do 
Žirov, ki ga je izdalo Zidarstvo Božnar. Pred leti jih je razstavil v 
prostorih OŠ Ivana Tavčarja. Decembra je za razstavo jaslic v 
cerkvi sv. Križa nad Srednjo vasjo pripravil izbor replik origi-
nalnih božičnih razglednic Maksima Gasparija. "V naši okolici 
pogrešam društvo, katerega člani bi bili zbiratelji in bi tako naše 
zbirke na ogled postavili širši javnosti," poudari Jože, ki poleg 
razglednic zbira tudi staro čevljarsko opremo. Na Tabru, kjer 
živi, je bil taščin oče čevljar. Izdeloval in popravljal je čevlje. 
Doma imajo še originalen čevljarski kot, star več kot sto let.

Stare razglednice  
imajo dušo
Jože Habjan iz Gorenje vasi hrani največjo zbirko 
starih razglednic v naši občini. V bližnji prihodnosti 
želi izdati monografijo Gorenje vasi in Poljan, s katero 
bodo stare razglednice na ogled vsem.

Jože Habjan na "najnovejši razglednici" iz Gorenje vasi

Razglednica je iz šestdesetih let prejšnjega stoletja – motiv 
Gorenje vasi, na njej se vidijo še stara Zadruga, star gasilski 
dom in stolp za sušenje cevi.
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Lidija Razložnik

Nagradna igra je potekala v treh fazah. 
Uporabniki so naložili svojo fotografijo, 
s katero so sestavili "eno gasilsko" ter 
glasovali za enega od prijavljenih dru-
štev. Deset društev, ki so zbrala največ 
glasov, se je uvrstilo v polfinale. Zmago 
so določili uporabniki z deljenjem foto-
grafije društva in oddajo reakcije nanje. 
Trebijski gasilci so zbrali največ všečkov 

in za nagrado prejeli Lidlovo vrednostno 
kartico za tisoč evrov in žar Weber s 
pripomočki.
"Veseli smo nagrade, še bolj pa pod-
pore ljudi, ki so nam jo izkazali s tem, 
ko so glasovali za nas. Hvala vsem," je 
povedal poveljnik PGD Trebija Tomaž 
Jereb. Nagrado bodo unovčili prihodnje 
leto ob prevzemu novega vozila. Gre 
za terensko gasilsko vozilo za gašenje 
gozdnih požarov GVGP-1, ki je namenje-

no prevozu osnovne enote. Predelava 
vozila naj bi bila gotova do konca leta. 
"Zahvaljujemo se vsem, ki so in še bodo 
pomagali s finančnimi sredstvi, ki jih 
zbiramo za omenjeno gasilsko vozilo." 
Društvo je v Lidlovi nagradni igri sodelo-
valo že preteklo leto in se uvrstilo med 
dvajset nagrajenih društev. Prav tako so 
se veselili zmage in donacije v vrednosti 
tisoč evrov Mercatorjeve akcije Radi 
delamo dobro.

Zmagovalci Lidlove nagradne igre
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Trebija je zmagovalec nagradne igre Ena gasilska, ki jo je med 8. majem 
in 29. junijem na družbenem omrežju Facebook organiziral Lidl Slovenija.

Fotografija PGD Trebija, ki je zbrala največ všečkov FOTO: KATJA ŠTUCIN

Lidija Razložnik

Gasilci v Gorenji vasi so z gasilsko vajo počastili 120-letnico ga-
silskega društva. Kot je povedal predsednik Boštjan Reberšek, 
so se kljub trenutni situaciji odločili, da visoki jubilej društva ne 
sme ostati neopažen.
Tako so 15. julija, na dan ustanovitve, pripravili društveno vajo 
pri novem gasilskem domu, ki je v zaključni fazi gradnje. "Na 
vaji je sodelovalo 29 članov gasilske enote PGD Gorenja vas. 
Veseli smo, da si je vajo ogledalo tudi precej ljudi tako od blizu 
kot od daleč, saj o dogodku nismo obveščali širše javnosti. 
Vajo si je ogledal tudi župan Milan Čadež, ki nam je po zaključ-
ku vaje čestital in namenil nekaj besed." Vse najboljše gasilcem 
želimo tudi v uredništvu Podblegaških novic in hvala, da žrtvu-
jete svoj prosti čas za našo varnost!

Gasilska vaja v počastitev jubileja

Gasilska vaja ob obletnici društva
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Jure Ferlan

Zaradi negotovosti v povezavi z nepredvidljivim potekom epide-
mioloških razmer v Sloveniji in državah, od koder prihajajo tek-
movalci iz tujine, so se organizatorji iz avto športnega društva 
AMD Zvezda odločili, da GHD Lučine 2020 odpovejo. Potekajo 
pa že priprave za GHD Lučine 2021.

Na prvem mestu je skrb za varnost vseh
Tajnik društva in predsednik organizacijskega odbora dirke 
Primož Tavčar je pojasnil: "Tudi letos smo vložili vse svoje moči 
v pripravo in izvedbo Gorsko hitrostne dirke Lučine, vendar nas 
je pandemija koronavirusa, skupaj z vsemi sprejetimi ukrepi in 
prepovedmi, pripeljala do odločitve, da letošnjo dirko odpove-
mo. Kot organizatorji smo v vseh dosedanjih letih namenili naj-
večjo možno mero pozornosti zagotavljanju varnosti udeležen-
cev, tako tekmovalcev, gledalcev kot naših sodelavcev, v vseh 
možnih oblikah. Odločitev je modra, premišljena ter za kraj in 
širšo okolico najvarnejša, pa četudi bomo letos ostali brez dirke 
in največje prireditve v občini Gorenja vas - Poljane." Dodal je 
še, da te omejitve najbrž ne bi omogočile sodelovanja vsem, ki 

bi se želeli udeležiti tekmovanja, ki bi moralo poleg slovenskega 
prvenstva šteti še za prvenstva FIA, saj veljajo različni varno-
stni ukrepi za vstop iz tujine. 

Kljub koronakrizi v AMD Zvezda ne mirujejo
V društvu sicer spremljajo informacije s strani mednarodne 
avtomobilistične organizacije FIA, ker jih zanima, kako bo v 
prihodnosti zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom z organi-
zacijo avtošportnih tekmovanj. Ker imajo zdaj zaradi odpovedi 
tekmovalnih prireditev več časa, se toliko bolj posvečajo vzgoji 
podmladka. Prenavljajo tudi svojo spletno stran in razmišljajo o 
ponovni ustanovitvi avtošole. V AMD Zvezda so številni športni 
sodniki, funkcionarji in tekmovalci, ki nastopajo tako v Sloveniji 
kot v tujini. V svoje vrste vabijo vse, ki jih zanima udejstvovanje 
na področju avtomobilističnega športa. 

Letošnja GHD Lučine 
odpovedana
Epidemija novega koronavirusa je pošteno zagodla 
tudi organizatorjem večjih prireditev. Med logistično 
najzahtevnejše in po številu obiskovalcev največje 
prireditve v gorenjevaški občini spada Gorsko 
hitrostna dirka (HGD) Lučine, ki se vsako leto odvija 
sredi avgusta.

Vozniki med vračanjem na start na GHD Lučine 2019

Pravljična dežela Gorajte razveseljuje že deset let, a doslej le v 
decembru. "Dolgo smo že razmišljali, da bi te čudovite predsta-
ve izvajali tudi med letom, in končno nam je to uspelo," pove 
organizatorka pravljičnih radosti Danica Kordež, ki s svojim 
partnerjem Boštjanom Sečnikom že desetletje skrbi, da v osrčju 
Gorajt lahko stopite v samo srčico pravljice. 
Poletne in jesenske predstave bodo na istem prostoru kot 
decembra – v Virmašah pri Škofji Loki, prav tako z zelo pestrim 
programom. Le s to spremembo, da so tokrat predstave pla-
čljive. Ponujajo simpatično doživetje z 18 živimi pravljičnimi 
liki. Potep po pravljičnih poteh povezuje vila, ki skupaj z otroki 
obišče kar nekaj junakov iz pravljic. Posebnost teh predstav je 
pravljično bogata scenska postavitev, v kateri pravljični junaki 
poskrbijo za posebno vzdušje, dodana je tudi unikatna glasbe-
na spremljava. To je dovolj razlogov, da se odpravite od doma in 
preživite prijetno nedeljsko popoldne v družbi nadvse priljublje-
nih junakov iz pravljic, ki večno živijo v naših srcih. Predstave 
so vsako nedeljo, in sicer po dve predstavi. Prva se začne ob 
16. uri, druga ob 17. uri. Le močno deževje lahko to prepreči, v 
primeru, da le zmerno dežuje, se na potep po pravljični deželi 
odpravimo kar z dežniki. 

V prečudovitem pravljičnem svetu po novem ponujajo tudi 
triurna otroška praznovanja rojstnih dni pod vodstvom anima-
torjev. Rojstni dan je lahko pravljično obarvan, združen z lovom 
za skritim zakladom, izbrati pa je mogoče še paintball, ki je 
namenjen otrokom od sedmega leta dalje. 

V Gorajtah pravljično tudi poleti

Pravljična dežela Gorajte je zaživela tudi poleti.
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Hermina Jelovčan

Četudi vreme pohodnikom ni bilo na-
klonjeno, se jih je na zbirnem mestu pri 
gostilni Blegoš v Javorjah zbralo točno 
dvajset. S pelerinami in dežniki so se 
odpravili na lepo in malce manj znano 
pot. Najprej so odšli do farne cerkve sve-
tega Tilna v Javorjah, kjer jih je pozdravil 
predsednik TD Stari vrh Tomaž Ažbe 
in jih pospremil na pot. Sledil je obisk 
rojstne hiše slikarja Antona Ažbeta in 
ogled spominske sobe, kjer je o znanem 
slikarju nekaj besed povedala Katarina 
Ažbe Peternelj.

Pohod se je nadaljeval z malce daljšim 
vzponom na Malenski vrh do cerkve 
Marijinega vnebovzetja, kjer je bil krajši 
postanek. Od tu so se pohodniki najprej 
spustili v Dolenjo Žetino in skozi vas 
odšli naprej v Gorenjo Žetino do kmetije 
odprtih vrat Andrejon, kjer jih je čakala 
odlična domača malica. Po daljšem 
postanku in nakupu nekaterih domačih 
izdelkov, ki jih kmetija Andrejon ponuja, 
kot so domači kruh iz krušne peči, več 

vrst sira, zaseka in suhe klobase, so se 
nato mimo slapu Rancka vrnili nazaj v 
Javorje. V gostilni Blegoš se je pohod 
zaključil.
Četudi vreme pohodnikom ni bilo naklo-
njeno, je tudi ta pohod minil v prijetnem 
vzdušju, dobri volji in zadovoljstvu vseh 
navzočih. V turističnem društvu Stari 
vrh pa že pripravljajo nove pohode in vas 
vabijo, da skupaj z njimi odkrivate lepe in 
skrite poti pod Starim vrhom.

Prvi pohod  
po karanteni
Po daljšem premoru, ko je zaradi 
epidemije covida-19 odpadel 
spomladanski Pohod s pesmijo, 
so se na praznični dan, 25. junija, v 
Javorjah pohodniki ponovno zbrali 
in se v malce bolj kislem vremenu 
podali na pohod Javorje–Žetina–
Javorje.

Zbralo se je dvajset pohodnikov.

Marija Dolenc, TD Stari vrh

Park deluje že četrto sezono in ga 
sestav lja šest prog, osem metrov visoka 
plezalna stena, prosti pad – QuickFly in 
400 metrov dolg zipline. Proge si posto-
poma sledijo po višini in težavnosti, kar 

omogoča odlično priložnost za prema-
govanje strahu pred višino. Inštruktorji 
parka so vedno v bližini in pomagajo z 
nasveti ter spodbujajo obiskovalce pri 
premagovanju posameznih ovir.
Prednost parka je varovalo Saferoller, 
ki omogoča lahko uporabo in je vpeto 
celotno pot, brez prepenjenja, kar omo-
goča varno in sproščeno uporabo parka 
ne glede na starost. Poleg obiska parka 
ponujajo še piknik prostor, praznovanje 
rojstnih dni z animacijo otrok in team-
buildinge. Malo nad parkom se nahaja 
restavracija, markiranih je kar nekaj lah-
kih pohodnih poti. Cenik, odpiralni čas, 
dodatno ponudbo in vse ostale infor-
macije lahko najdete na www.druzin-
skipark.si, vse pomembne informacije 
redno objavljajo tudi na svoji Facebook 
strani Družinski park Stari vrh.
Lepo vabljeni, ne bo vam žal.

Zabava v senci drevesnih krošenj
Družinski park Stari vrh, ki se nahaja tih pod zgornjo postajo sedežnice na Starem vrhu, je adrenalinski park, 
ki je primeren za vse generacije, tudi za malčke od drugega leta starosti naprej.

Družinski park Stari vrhŠtiristo metrov dolg spust po jeklenici
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25. julija ob 16.30
Pripeljimo kulturo na prosto. 
KJE: Regnov trg v Gorenji vasi. Glasbena pravljica v Poljanski 
dolini: na Sovodnju, v Lučinah in v Gorenji vasi. Vabljeni  
na čudovit družinski koncert. Več informacij na tel. št.:  
041/407 132. Veseli bodo vsakega prostovoljnega prispevka. 

25. julija ob 19. uri
Pripeljimo kulturo na prosto
KJE: Podružnična šola v Lučinah. Glasbena pravljica v Poljan-
ski dolini: na Sovodnju, v Lučinah in v Gorenji vasi. Vabljeni  
na čudovit družinski koncert. Več informacij na tel. št.:  
041/407 132. Veseli bodo vsakega prostovoljnega prispevka.
 

26. julija ob 10. uri
Pripeljimo kulturo na prosto 
KJE: igrišče na Hotavljah. Glasbena pravljica v Poljanski dolini: 
na Sovodnju, v Lučinah in v Gorenji vasi. Vabljeni na čudovit 
družinski koncert. Več informacij na tel. št.: 041/407 132.  
Veseli bodo vsakega prostovoljnega prispevka. 

26. julija ob 17. uri
Pripeljimo kulturo na prosto
Podružnična šola Sovodenj. Glasbena pravljica v Poljanski  
dolini: na Sovodnju, v Lučinah in v Gorenji vasi. Vabljeni  
na čudovit družinski koncert. Več informacij na tel. št.:  
041/407 132. Veseli bodo vsakega prostovoljnega prispevka.

Julij, avgust
Zavetišče na Jelencih je za obiskovalce odprto vse nedelje  
v mesecu juliju in avgustu. 
Vse informacije na www.pdgorenjavas.com. Vabljeni, da nas 
obiščete.

1. avgusta ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. št.: 
031/720 573 ali po e-pošti: zavod@poljanskadolina.com ali na 
spletni strani www.poljanskadolina.com. Cena na osebo je 5 €. 
Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev.
Pohod med gorami (dan oglarjev). Prireditev bo izpeljana 
interno samo za člane društva. Še vedno bodo zakurili kopo, 
ki se bo kuhala okoli 10 dni, od 3. avgusta pa je možen ogled 
in pogovor s koparjem. Organizira Turistično društvo Stari vrh. 
Več informacij dobite na spletni strani www.tdstarivrh.si ali na 
tel.: 040/190 701.

7. avgusta ob 16. uri
Dnevi piva 2020
Organizira Društvo ljubiteljev salam Poljanske doline. Možnost po-
kušine domačega piva in mesnatih izdelkov. Več informacij dobite 
na tel. št.: 041/645 128 ali na Facebook strani Poljanski salamarji.

8. avgusta ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Pridite na ogled štirih stalnih zbirk, kjer vas bomo popeljali v 
čas Kalanov ter Ivana Tavčarja. Po ogledu se lahko posladkate 
v Kavarni Visoko. Več informacij dobite na Zavodu  

Poljanska dolina na tel. št.: 031/720 573 ali po e-pošti:  
zavod@poljanskadolina.com ali na spletni strani  
www.poljanskadolina.com. Cena na osebo je 2 evra.

9. avgusta ob 8. uri
Pokal Polan’skih puklov: Pasja ravan
Organizira ŠD Špik Lučine. Več informacij dobite na  
http://pokalpolanskihpuklov.si/ ali na miha.alic@hotmail.com 
ali po tel. št. 031/607 479.

9. avgusta
Planinski izlet na Veliko Raduho (2062 m) 
Skupni čas hoje 6–7 ur, pot je lahka in nezahtevna.  
Informacije in prijave: Neža Erznožnik, tel.: 041/465 583 ali na 
www.pdgorenjavas.com 

22. avgusta 2020 ob 10. uri
Pokal Polan’skih puklov: Javorč 
Organizira ŠD Sv. Urban. Več informacij dobite na  
http://pokalpolanskihpuklov.si/ ali na sdsvetiurban@gmail.com 
ali tel. št. 031/383 324.

30. avgusta ob 7.30
Pohod Cvetje v jeseni
Organizira Zavod Poljanska dolina. Več informacij dobite na 
Zavodu Poljanska dolina na tel. št.: 031/720 573 ali po  
e-pošti: zavod@poljanskadolina.com ali na spletni strani  
www.poljanskadolina.com.

5. septembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. št.: 
031/720 573 ali po e-pošti: zavod@poljanskadolina.com ali na 
spletni strani www.poljanskadolina.com. Cena na osebo je 5 
evrov. Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev.

6. septembra
Srečanje citrarjev in harmonikarjev
Srečanje bodo izpeljali, če bodo to dopuščale aktualne razme-
re. Organizira Planinsko društvo Sovodenj. Več informacij na 
info@pd-sovodenj.si. 

6. septembra
Planinski izlet na Tosc (2275 m)
Skupni čas hoje 8 ur, pot je lahka in nezahtevna. Informacije  
in prijave: Zorka Jereb, tel.: 040/270 314 ali na www.pdgorenja-
vas.com 

6. septembra 
Zaključek 9. sezone akcije Prijatelji Jelenc v zavetišču  
na Jelencih 
Vse dodatne informacije bodo objavljene na  
www.pdgorenjavas.com 

10. septembra ob 10. uri
Voden ogled po Šubičevi hiši v Poljanah
Udeleženci si bodo ob spremstvu vodnika ogledali stalno zbirko 
v Šubičevi hiši, rojstni hiši slovenskih slikarjev Janeza in Jurija 

Kam julija, avgusta in septembra 2020



V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog. Pomemben del 
vsebine je tudi prispevek zdravnika Jerneja Dolinška, ki nas 
poduči o celiakiji, njenih znakih in posledicah.
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Šubica. Organizira Zavod Poljanska dolina v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja. Udeležba na dogodku je brezplačna. 
Zaželene predhodne prijave na zavod@poljanskadolina.com 
ali na 031/720 573. 

12. septembra ob 10. uri
Otroška ustvarjalna delavnica na Dvorcu Visoko
Otroci bodo pod vodstvom animatorke ustvarjali izdelke na 
temo jeseni. Organizira Zavod Poljanska dolina v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja. Udeležba na dogodku je brezplačna. 
Zaželene predhodne prijave na zavod@poljanskadolina.com 
ali na 031/720 573.

12. septembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Pridite na ogled štirih stalnih zbirk, kjer vas bomo popeljali  
v čas Kalanov ter Ivana Tavčarja. Po ogledu se lahko poslad-
kate v Kavarni Visoko. Več informacij dobite na Zavodu  
Poljanska dolina na tel. št.: 031/720-573 ali po e-pošti:  
zavod@poljanskadolina.com ali na spletni strani www.poljan-
skadolina.com. Cena na osebo je 2 evra.

13. septembra ob 10. uri
Pokal Polan’skih puklov: Lubnik
Organizira Društvo T4M. Več informacij dobite na  
http://pokalpolanskihpuklov.si/ ali na igor@drakulic.eu ali  
tel. št. 041/344 138.

17. septembra ob 10. uri
Voden ogled po Utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu
Udeleženci se bodo ob spremstvu vodnika podali na ogled 
podzemne utrdbe na Golem vrhu. Udeleženci naj bodo  
primerno oblečeni in obuti (pohodna obutev) in imajo žepno 
svetilko. Organizira Zavod Poljanska dolina v okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja. Udeležba na dogodku je brezplačna. 
Zaželene predhodne prijave na zavod@poljanskadolina.com 
ali na 031/720 573.

20. septembra ob 10. uri
Pokal Polan’skih puklov: Blegoš
Organizira ŠD Marmor Hotavlje. Več informacij dobite na 
http://pokalpolanskihpuklov.si/ ali na info@sdmh.si ali tel.  
št. 051/214 751.

20. septembra
Planinski izlet na Kofce (1488 m)
Skupni čas hoje je 3 ure, pot je lahka in nezahtevna. Pohod 
priporočamo kot družinski izlet. Informacije in prijave: Neža 
Erznožnik, tel.: 041/465 583 ali na www.pdgorenjavas.com.

24. septembra ob 10. uri
Voden ogled po Zbirkah »Visoška domačija pripoveduje« 
Udeleženci se bodo ob spremstvu vodnika sprehodili po 
zbirkah na Dvorcu Visoko in izvedeli marsikatero zanimivost 
zgodovine dvorca in njegovih prebivalcev. Organizira Zavod 
Poljanska dolina v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Ude-
ležba na dogodku je brezplačna. Zaželene predhodne prijave 
na zavod@poljanskadolina.com ali na 031/720 573.
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Hermina Jelovčan

Takih bregov v krajih pod Blegošem ne 
manjka. Z leti so se te senožeti skorajda 
povsem zarasle in nekaj gospodarjev le 
še zaradi tradicije vzdržuje košne površi-
ne v svojih strminah.   
Takšna je Andrejonova senožet pod 
Koprivnikom. Pri Andrejonu ohranjajo tra-
dicijo in strmino na pobočju Koprivnika 
vsako leto kosijo ročno. Gospodar Marko 
Vodnik pove: "Te senožeti je bilo nekdaj 
skoraj enkrat več, a se je z leti zarasla. 
Površino, ki zajema slab hektar in jo 
kosimo sedaj, pa želimo obdržati. Letos 
smo posekali nekaj drevja in jo še malo 
razširili. Koscev ni težko dobiti in prav 
vsi, ki so bili povabljeni, so prišli. Ko sem 
prišel ob pol petih pod senožet, je enajst 
koscev že kosilo."
Že nekoč je veljalo, da je posebna čast za 
fanta ali moža, če ga je gospodar povabil 
na košnjo v Koprivnik. Gospodar je v ne-
deljo po maši stopil do izbranega moža 
in marsikateri mož in fant je bil tedaj 
užaljen. Tako kot nekoč so tudi letos prvi 
kosci začeli košnjo že kmalu po 4. uri, ko 
se je začel delati dan. Košnja na roko ni 

lahko delo. Najlepše se trava kosi zgodaj 
zjutraj, ko je še rosa in tudi sonce še ne 
pripeka. Drug za drugim kosci režejo v 
breg, in ko prvi pride do konca, se vsi 
pomaknejo za eno vrsto više. Letos se je 
koscem pridružil tudi najmlajši sin Peter 

in pod budnim očesom starejših bratov 
Jake in Luka strumno zarezal v breg. Še 
lani je koscem nosil pijačo. To delo sta 
letos prevzeli gospodarjeva hči Špela in 
prijateljica Polona. Po pripovedovanju ko-
scev je bila menjava odlična, kar pomeni, 
da so bili z novim koscem zadovoljni. 
Andrej Končan, ki je letos kosil že triin-
petdeseto leto zapored, je pojasnil: "Ko-
sci smo nekdaj imeli red, ki se ga mladi 
ne držijo več. Vsak mora začeti kositi na 
začetku brega, mladi začnejo kar na sre-
di. Pridejo kasneje, radi zamudijo. Nekdaj 
smo začenjali košnjo še bolj zgodaj, že 
ob dveh ali treh, in tistega, ki je prišel 

kasneje, smo si radi privoščili s pozdra-
vom: Kaj si pa dopoldne delal! Ali si prišel 
že grabit?" Pravi, da je lepo kositi, in želi 
si, da ta običaj ostane, čeprav mladi niso 
več tako dovzetni za vse "hece", ki so jih 
včasih kosci počeli drug drugemu, pred-

vsem starejši mlajšim in neizkušenim. 
Okoli 8. ure se je z vrha zaslišal vrisk, 
ki je naznanil, da je zadnji kosec prišel 
do vrha in je senožet pokošena. Med 
kosci je bil tudi Ivan Likar - Jezgorcev iz 
Čabrač, kjer zadnjih deset let prav tako 
obujajo ta običaj. Ivan pravi, da njihova 
senožet ni tako strma kakor Andrejo-
nova. Leži na južnem pobočju Blegoša 
in sta jo z mladim gospodarjem kosila 
sama, nekaj s kosilnico, nekaj ročno. 
Zadnjih deset let pa slab hektar senožeti 
kosijo ročno. Že vsa leta mu pomagajo 
lovci in prijatelji.
Vedno nasmejana gospodinja Anka, 
ki je pripeljala malico, pove: "Košnja v 
senožeti je vedno poseben dogodek. 
Spominjam se, da sem visoko noseča 
nosila malico koscem in vedno so padale 
stave, kaj bomo 'kupili', fantka ali deklico. 
Sicer je za gospodinjo kar precej dela, saj 
vstanem takrat kot kosci, da postorim 
vse običajne opravke na kmetiji in nato 
koscem pripravim malico. Vsa leta je že 
tradicija, da jim prinesem še tople bobe 
(krofe) in močno malico. Kadar je vroče, 
postrežem rebrca ali pečenko in krom-
pirjevo solato, kadar pa je vreme hladno, 
tako kot danes, jim pa pripravim kakšno 
toplo jed 'na žlico'. Golaž, vampe, mine-
štro ali kaj podobnega." Lačni kosci so 
dobre volje posedli k malici, mladi Peter 
pa je za zaključek vzel v roke še frajtona-
rico in zaigral. Dobre volje pri takem delu 
ne manjka. 
Pri Andrejonu v Gorenji Žetini se ta do-
godek ponavlja vsako leto že od nekdaj, 
brez prekinitve, in želimo jim, da ga tudi 
novi rodovi in novi gospodarji ne opustijo 
in se košnja strmih in težkih senožeti 
opravlja in obuja novim rodovom v poduk 
in spomin.  

Košnja v Andrejonovem Koprivniku
Košnja je nekdaj, ko se je vse kosilo ročno, veljala za težje kmečko opravilo. Na lepše in ravninske njive  
so sejali žito in druge pridelke, kosili pa so se bregovi, ki so bili prestrmi, da bi jih obdelovali.

Po košnji je treba še pograbiti. FOTO: PETER VODNIK

Že nekoč je veljalo, da je posebna čast za fanta ali moža, če ga je 
gospodar povabil na košnjo v Koprivnik. Košnja na roko ni lahko 
delo. Najlepše se trava kosi zgodaj zjutraj, ko je še rosa in tudi 
sonce še ne pripeka.



PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA, KAPUCINSKI TRG 13, 4220 ŠKOFJA LOKA, telefon: 04/51 20 667, GSM: 051/332 777
www.pd-skofjaloka.com, info@pd-skofjaloka.com

 

KOČA NA BLEGOŠU VAS MED POLETJEM VABI V GORSKI HLAD. 
Prijazno boste postreženi z dnevno ponudbo toplih in hladnih jedi ter s tradicionalno  
ocvirkovko. Koča je odprta vse dni v tednu, razen ponedeljka.

Blegoš, 1562 m visoka gora, je priljubljen 
cilj pohodnikom s Poljanske, Selške 
doline in tudi širnega območja. To nam 
potrjujejo obiskovalci, ki lepe dneve želijo 
izkoristiti v naravi, zlasti ob koncih tedna. 
Čeprav letošnjo planinsko sezono kvari 
koronavirus, ljudje vedo, da je zdravje 
v naravi, v gibanju. Z dobro planinsko 
ponudbo, prijazno oskrbnico Majo in 
njenimi prostovoljnimi sodelavci vabimo 
obiskovalce, ki se radi vračajo. Na Blegoš 
vabijo tudi »Blegoške korenine«. V 14. 
sezoni se je v posebno knjigo vpisalo kar 

14339 obiskovalcev koče. Nedosegljiv 
rekorder je bil Jani s 326 obiski, sledita 
mu Janez s 301 vpisom in Ivanka z 282 
vpisi. Vsakoletni porast števila obiskov-
alcev Blegoša kaže, da imamo to goro 
radi. Temu Planinsko društvo Škofja Loka 
sledi tako, da posodablja kočo. Lani je 
bila obnovljena terasa, letos obnovljene 
sanitarije v spalni etaži in tri sobe. Vključili 
smo se v akcijo Občine Gorenja vas - 
Poljane »Ponudniki Poljanske doline« in v 
ponudbo za koriščenje bonov, ki nam jih 
je »daroval« koronavirus. 

Koči na Blegošu (1391 m) je Planinska 
zveza Slovenije podelila naziva Okolju 
prijazna koča in Družinam prijazna koča. 
Za oba naziva se je bilo treba potruditi z 
opremljenostjo koče – tudi za najmlajše 
in s komunalno urejenostjo. Želeli bi, da 
nam občina prisluhne z boljšo urejenostjo 
cestnih povezav, ki bi turistično ponudbo 
blegoškega okolja pomembno izboljšala. 
Pridite na Blegoš, v to lepo okolje med 
Selško in Poljansko dolino. Ne bo vam žal. 
Več informacij najdete na naslovu www.
pd-skofjaloka.com. 
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 V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisala 
rejo ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc in 
koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme za 
zimo, posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

20 LET

NAGRADNO ŽREBANJE
1.000 EUR.

Pravila so objavljena na www.int-vrata.si

DAN ODPRTIH VRAT
Podjetje INT vrata d.o.o. praznuje 20 let uspešnega 
delovanja. Ob jubileju bomo v soboto, 19. septembra 2020 

Ogled firme bo potekal v dveh terminih, ob 11. in 13. uri 
na lokaciji Todraž 11, Gorenja vas.
Med obiskovalci bomo izžrebali simbolične nagrade.

JUBILEJNI POPUST
do konca septembra.

Salon: Todraž 11, 4224 Gorenja vas T: 04 510 54 00
is.atarv-tni@ofni is.atarv-tni.www

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,  
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode

telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699

hipnos@hipnos.si

Ob izgubi Vaših najdražjih  
Vam priskočimo na pomoč  
in Vam v celoti opravimo  

kompletno pogrebno 
storitev.

26
let tradicije

26
let tradicije


