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dnevnika

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

Naslednja številka: 24. decembra 2021
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 6. decembra 2021 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo 
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti! 
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Izbrani dogodki iz županovega pestrega  
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov

  4. 10. I Na sestanku Sveta županov Gorenjske. 
Obravnavali smo program dela Regionalne 
razvojne agencije Gorenjske za leto 2022, 
seznanili smo se z aktualnimi zadevami na 
področju regionalnega razvojnega načrtovanja, 
predvidenimi razpisi ministrstva za okolje in 
prostor ter drugimi aktualnimi regijskimi tema-
tikami.

  5. 10. I Ogled in preveritev izvedenega projekta 
ureditve ceste Hleviše–Žetina s strani mi-
nistrstva za okolje in prostor. Z izvedenim na 
terenu so zadovoljni, sledi še poročilo.

  6. 10. I Obisk in ogled novega gasilskega 
doma v Gorenji vasi z županom in gasilci iz 
Idrije

  14. 10. I Obisk in ogled na mestu arheoloških 
izkopavanj s strani Restavratorskega centra iz 
Ljubljane. Z doseženim so zadovoljni, opo-
zarjajo na natančno delo pri prestavitvi freske 
na novo lokacijo.

  14. 10. I Gostil sem številno delegacijo 
županov iz sosednje Avstrije. Predstavil sem 
projekt poplavne varnosti v Poljanah, pogo-
stili smo jih v Dvorcu Visoko s terjakom in 
buhteljni.

  16. 10. I Na občinski vaji gasilcev, Civilne 
zaščite in skavtov v Podgori. Več kot 120 
prostovoljcev je sodelovalo, za kar se iskreno 
zahvaljujem.

  19. 10. I Na sestanku s KS Sovodenj na temo 
gradnje ceste v Javorjev Dol 

  22. 10. I Sestanek na Direkciji za infrastrukturo 
zaradi tekočih projektov v naši občini

  27. 10. I Obisk župana iz Radelj ob Dravi, 
izmenjava izkušenj in skupne pohvale za delo 
vlade s slovenskimi občinami
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Milan Čadež, vaš župan

Mateja Rant

V KO Rdeči križ Gorenja vas so pred 
epidemijo covida-19 zbiralne akcije oblačil, 
obutve, posteljnine, igrač in odej pripravljali 
dvakrat na leto. Lani jim zaradi ukrepov za 
preprečevanje epidemije ni uspelo izpeljati 
niti ene, zato so tako letošnjo spomladan-
sko kot sedanjo jesensko akcijo po bese-
dah predsednice KO Rdeči križ Gorenja vas 
Marije Knafelj ljudje že težko pričakovali.
Občina jim je dala na razpolago veliko 
dvorano Sokolskega doma, da so akcijo 

lahko izpeljali varno in na primerni razda-
lji ter tako upoštevali vse ukrepe za pre-
prečevanje širjenja covida-19. "Z zbranim 
smo napolnili cel kombi," je bila zadovolj-
na Marija Knafelj, ki je pojasnila, da je 
največ povpraševanja po obleki, obutvi in 
posteljnini. "S tem pomagamo predvsem 
družinam v socialni stiski in starejšim 
ženskam z nizkimi pokojninami." Nekateri 
pa so prinesenega veseli tudi zato, ker 
so oblačila iz druge roke bolj ekološka, je 
dodala. "Pogosto dobimo celo stvari, na 
katerih je še etiketa iz trgovine, pa tudi 

otroška oblačila so včasih kot nova, ker 
jih otroci hitro prerastejo." 
Letos v KO Rdeči križ Gorenja vas načr-
tujejo še obdarovanje starejših konec 
leta. "Zaradi epidemije jim bomo tako 
kot lani poslali voščilnice, ki jih izdelamo 
sami, in zraven priložili darilni bon." Tako 
obdarujejo vse starejše nad 75 let, vsako 
leto več kot tristo posameznikov. Kot je 
še poudarila Marija Knafelj, pa vsi že zelo 
pogrešajo tudi skupna srečanja, zato 
upa, da se bomo kmalu rešili iz primeža 
epidemije.

Z zbranim napolnili cel kombi
Krajevna organizacija (KO) Rdečega križa Gorenja vas je v začetku novembra pripravila zbiralno akcijo 
oblačil, obutve, odej, posteljnine, zaves in igrač.

Dne 23. novembra leta 973 je nemški 
cesar Oton II. svojemu pisarju narekoval 
darilno listino, s katero je, poleg drugih, 
tudi ozemlje Poljanske doline do Hotavelj 
podelil v last škofu Abrahamu iz Freisinga, 
ki je začel naseljevati Poljansko dolino s 
Slovenci iz avstrijske Koroške. 
Ob spominu na prvo omembo naših krajev 
v pisnih virih občina praznuje svoj občinski 
praznik. To je praznik, ki nas povezuje z 
našimi predniki, ki so v neštetih rodovih 
preželi te kraje s svojim trdim delom in 
kleno držo ter jih na ta način za vedno za-
znamovali. Prav tako pa naš praznik lahko 
poveže med seboj nas vse, ki živimo v 
osrčju Poljanske doline v enotni občini Go-
renja vas - Poljane. Smo velika in raznolika 
občina, a prav vsaka od šestih krajevnih 
skupnosti v občini, od Sovodnja, Trebije, 
Gorenje vasi, Lučin in Poljan do Javorij, 
s svojim delovanjem in energijo prispeva 
nezamenljiv delež k razvoju občine.
Dobro sodelovanje je eden od temeljev 
razvojnega preboja, ki ga je Občina Gore-
nja vas - Poljane doživela v letih svojega 
obstoja. Zaradi visoke kakovosti bivanja 
število občanov konstantno narašča in 
ostajamo živahna občina, v kateri naši 
mladi želijo graditi svojo prihodnost. 

Najmlajšim vsako leto namenjamo zaje-
ten, letos celo največji kos proračunske 
pogače, ki sega do treh milijonov in pol 
evrov. Imamo kar pet občinskih središč 
z urejenimi vrtci in šolami. Te povezu-
jejo čedalje bolje urejene ceste, saj jih 
neutrudno obnavljamo, pa čeprav se ob 
tem spopadamo še s sanacijo plazov, 
predvsem pa z velikim obsegom, kar 
380 kilometrov. V velikem valu gradimo 
nove mostove, v dobrem letu dni se jih bo 
nabralo deset, od Poljan čez Gorenjo vas 
do Fužin in Javorjevega Dola. Že desetle-
tje skoraj brez predaha posodabljamo in 
gradimo vodovode, nove vodne vire bomo 
vključevali tudi v prihodnje. Zgrajeno 
imamo vso infrastrukturo za kontrolirano 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zato 
se lahko spet kopamo v čistejši Sori, ob 
kateri bomo v prihodnjih letih postopoma 
oživljali nekdanja kopališča. 
Ob vsem tem pa sem letos najbolj pono-
sen na novo pridobitev, ki jo občini prinaša 
nastajajoča Hiša generacij v nekdanji 
gorenjevaški šoli. To je za našo občino 
povsem nova pridobitev, ki bo lepšala 
jesen življenja našim starostnikom, da 
bodo lahko čim dlje ostali blizu svojim 
družinam. Ne smemo pa pozabiti tudi na 

skokovit razvoj zdravstva v občini, saj se 
je število ambulant od ustanovitve občine 
več kot podvojilo, kar je v današnjih časih 
še kako pomembno. Za naprej imamo na 
tem področju prav posebej drzne načrte. In 
ti se nam po navadi uresničijo. Kjer je volja 
in trdo, pošteno delo, se namreč vedno 
najde tudi pot.
Ker smo na tej poti skupaj, naj praznovanje 
utrdi tudi poti med nami, od Blegoša do 
Ermanovca, od Javorča do Pasje ravni, pa 
naprej čez Gabrško goro, predvsem pa pot 
od človeka do človeka. Naši predniki so si 
v prelepi Poljanski dolini, ki jo kot čvrsta 
modra nit tisočletja povezuje zopet čista 
reka Sora, vedno znali utreti svojo, pravo 
pot. Zanesljivo bo tej sledil tudi sodobni 
rod Poljanske doline.
Za odlično sodelovanje se najprej za-
hvaljujem sodelavkam in sodelavcem, 
članom občinskega sveta, predsednikom 
svetov krajevnih skupnosti in našemu 
izvoljenemu poslancu in državnemu 
sekretarju za nacionalno varnost g. Žanu 
Mahniču.
Vsem občankam in občanom čestitam ob 
občinskem prazniku in naj praznik pove-
zuje moči sodobnikov za lepo prihodnost 
naših zanamcev!

Praznik nas povezuje
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Mateja Rant

Ena največjih pomanjkljivosti celotnega 
škofjeloškega in idrijsko-cerkljanskega 
območja je (relativna) prometna od-
maknjenost oziroma oddaljenost od 
slovenskega avtocestnega sistema, so 
v pobudi, ki so jo naslovili na ministra za 
infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ministra 
za okolje in prostor Andreja Vizjaka, Di-
rekcijo RS za infrastrukturo ter DRI upra-
vljanje investicij, opozorili župani. Zato 
so se zavzeli za navezavo četrte razvojne 
osi na slovensko avtocestno omrežje. 
Pod pobudo so se podpisali župani 
občine Škofja Loka Tine Radinja, občine 
Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, občine 
Žiri Janez Žakelj, občine Železniki Anton 
Luznar, občine Medvode Nejc Smole, ob-
čine Vodice Aco Franc Šuštar in mestne 
občine Kranj Matjaž Rakovec. V njej so 
poudarili, da kraji in območja, ki ležijo 
ob četrti razvojni osi, tvorijo eno razvoj-
no najbolj dinamičnih območij v državi. 
"Četrta razvojna os, ki povezuje zgornje in 
srednje Posočje ter idrijsko-cerkljansko z 
gorenjsko regijo in osrednjo Slovenijo, na 
zahodu pa se navezuje na severno Italijo, 
ne predstavlja le strateške prometne poti, 
pač pa je v pravem pomenu transregional-
ni razvojni pospeševalec." Pri tem so kot 
pozitivno novico izpostavili letošnji podpis 
protokola med ministrstvom za infrastruk-
turo ter občinama Gorenja vas - Poljane in 
Cerkno o umeščanju trase prometne pove-
zave med Hotavljami in Cerknim. 
V pobudi so še poudarili, da se Idrijsko-
-Cerkljansko in Škofjeloško uvrščata med 
družbeno-gospodarsko najbolj dinamični 
in razvojno propulzivni območji, ki med 

drugim izkazujeta demografsko stabilnost 
oziroma populacijsko vitalnost. "Območje 
v zadnjih letih doživlja tudi postopen, na 
trajnostnih načelih temelječ razvoj zele-
nega in kulturnega turizma." Odsotnost 
navezovalne ceste na avtocestno omrežje 
pa povzroča izredno obremenjenost pred-
vsem s tovornim prometom – in posledič-
no emisijami izpustov toplogrednih plinov 
v prometu – na obstoječih regionalnih ce-
stah Škofja Loka–Jeprca in Škofja Loka–
Kranj ter v okoljsko ranljivem svetu Kranj-
sko–Sorškega polja in na širšem vplivnem 
območju obeh prometnic. Zaradi prome-
tne preobremenjenosti navedenih cestnih 
povezav se tudi podaljšuje potovalni 
čas in zmanjšuje prometna pretočnost, 
slabša se prometna varnost, posledično 
pa zaradi navedenega naraščajo družbe-
noekonomski stroški, negativne posledice 
za prebivalstvo in gospodarstvo. Vse to 
je župane, podpisnike pobude, navedlo, 
da združijo moči v skupnih prizadevanjih 
za kar najhitrejšo umestitev in izgradnjo 
nove povezovalne ceste Trata–Meja in 
nove navezovalne ceste Meja–Vodice, 
kar bi širše škofjeloško območje neposre-
dno navezalo na avtocestno omrežje ter 
razbremenilo obstoječi regionalni cesti in 
središče Medvod. "Prebivalcem iz obeh 
dolin na Škofjeloškem in primorskega 
zaledja bi s tem zagotovili hitrejši dostop 
do avtoceste, saj bi se izognili prometni 
gneči skozi Medvode, ko bi se na avto-
cestno omrežje priključili severneje od 
Ljubljane," je poudaril župan Milan Čadež 
in dodal, da se za to borijo že skoraj deset 
let. "Na Štajersko nam tako ne bi bilo več 
treba skozi Ljubljano, ampak skozi Vodice 
in Mengeš."

Kot je pokazala analiza obsega prometa, 
ki jo je izvedel DRI v letu 2017, bi bila 
najustreznejša navezava Škofje Loke na 
avtocestno omrežje po varianti Tra-
ta–Meja–Vodice, saj od vseh možnosti 
prevzame največ prometa, so navedli 
župani. Po njihovem predlogu se trasa 
omenjene variante ustrezno naveže na 
obstoječo cestno infrastrukturo in tako 
predstavlja najustreznejšo povezavo lo-
škega območja z avtocestnim omrežjem. 
Kot so pojasnili, poteka po ravninskem 
terenu in zunaj območja poselitve, sledi 
koridorjem obstoječe infrastrukture, reko 
Savo prečka na njenem najožjem delu ter 

je prometno, ekonomsko in prostorsko 
najoptimalnejša povezava loškega ob-
močja z avtocestnim omrežjem. Zato so 
omenjeni župani naslovnike prosili, da se 
čim prej opredelijo do skupnega predlo-
ga v zvezi z navezovalno cesto od Meje 
do avtocestnega omrežja in pristopijo k 
pripravi ustreznih strokovnih podlag, ki 
bodo omogočile izdelavo državnega pro-
storskega načrta za ta odsek 4. razvojne 
osi.

Za hitrejši dostop do avtocestnega omrežja
Župani štirih občin s Škofjeloškega ter Kranja, Medvod in Vodic so na pristojne naslovili pobudo  
za navezavo Škofje Loke in s tem četrte razvojne osi na slovensko avtocestno omrežje.

Mateja Rant

Na Razvojni agenciji Sora pod blagovno 
znamko Babica in Dedek, naravni izdelki 
iz škofjeloških hribov, tržijo visokokako-
vostno ponudbo prehrambnih izdelkov, 
izdelkov iz zelišč, naravnih kozmetičnih 
izdelkov in rokodelskih izdelkov z obmo-
čja občin Žiri, Gorenja vas - Poljane, Ško-

fja Loka in Železniki. Ta čas je vključenih 
štirideset ponudnikov, k sodelovanju pa 
zdaj vabijo še nove.
Sedanjim ponudnikom se lahko pridru-
žijo vsi, ki bi želeli poudariti lokalni izvor 
svojega izdelka in tradicionalni postopek 
izdelave ter so bili njihovi izdelki na senzo-
ričnem ocenjevanju nagrajeni najmanj z 
bronastim priznanjem. "V skupno trženje 

pod blagovno znamko se lahko vključite z 
oddajo vloge na javno povabilo, ki je obja-
vljeno na spletni strani Razvojne agencije 
Sora," so pojasnili v Razvojni agenciji Sora 
in dodali, da vlogo in dodatne informacije 
o javnem povabilu ter pogojih za vključi-
tev dobijo tudi na elektronskem naslovu 
kristina.miklavcic@ra-sora.si oziroma po 
telefonu številka 04 50 60 225.

Vabijo še nove ponudnike

Župani so se zavzeli za kar 
najhitrejšo umestitev in 
izgradnjo nove povezovalne 
ceste Trata–Meja in nove 
navezovalne ceste Meja–
Vodice, kar bi širše škofjeloško 
območje neposredno navezalo 
na avtocestno omrežje ter 
razbremenilo obstoječi 
regionalni cesti in središče 
Medvod.
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Lidija Razložnik

Zaradi večje obremenitve s tovornim 
prometom je bil odsek ceste izveden z 
dvoslojnim asfaltom. Strošek zanj znaša 
16 tisoč evrov in ga je občina financirala 
z lastnimi sredstvi. Izvajalec del, izbran 
na razpisu Redno letno asfaltiranje ob-
činskih cest, je bila Gorenjska gradbena 
družba. Ustroj ceste in odvodnjavanje v 
vrednosti 26 tisoč evrov je izvedlo podje-
tje Zare kot podizvajalec podjetja Topos. 
V okviru protipoplavne ureditve Poljan je 

bilo asfaltirano še območje ureditve ob 
potoku Ločivnica.
Dela na območju Poljan, ki jih je v letni 
plan uvrstila KS Poljane, potekajo po 
planu in bodo zaključena v drugi polovici 
novembra. Štiristo metrov dolg odsek 
na lokalni cesti Prelesje–Zadobje, na 

delu od Kovkarja do Zadobja, bo na novo 
asfaltiran v teh dneh. Pripravo terena za 
asfaltiranje je izvedlo podjetje Zare, asfal-
tiranje pa Gorenjska gradbena družba. 
Strošek gradbenih del in asfaltiranja v 
višini 48 tisoč evrov sta si v enakovrednih 
deležih razdelili KS Lučine in občina.

Asfaltiranih  
več odsekov  
po občini
Konec oktobra so se z 
asfaltiranjem 140 metrov 
dolgega odseka na lokalni cesti 
Poljane–Hotoveljska grapa (od 
domačije Kočar do domačije 
Apnar) zaključila še zadnja dela na 
poplavnem območju Poljan.

Junija je bila asfaltirana cesta v Predmostu – odcep Podbregar v dolžini tristo metrov. 
FOTO: ANTON DEBELJAK

Lidija Razložnik

Sanacija 3,5 kilometra dolgega odseka 
ceste Kopačnica–Leskovica, od odcepa 
za Podpleče do stare šole pri Leskovici, 
bo izvedena v okviru projekta Plaz Laze, 
Leskovica, ki zajema ureditev odvodnja-
vanja na plazu Laze in izgradnjo nadome-
stnega stanovanjskega objekta Likar. 
Ureditev odvodnjavanja na plazu Laze 
zajema nadaljevanje del iz leta 2019, in 
sicer odvodnjevalnega jarka v Slugovi 
dolini in izvedbo drenaž nad vasjo Laze in 
pri Likarju. Z javnim naročilom sta bila iz-
brana najugodnejša izvajalca del: podje-
tje Dolenc, ki bo izvedlo sanacijo ceste in 
plazu Laze, in Hip KA za izgradnjo stano-
vanjskega objekta Likar. Skupna vrednost 
del znaša 1,8 milijona evrov. Letos naj bi 
bila zaključena sanacija 300-metrskega 
odseka v Kopačnici, preostala dela se 
bodo začela spomladi prihodnje leto.

Začetek del na cesti Kopačnica–Leskovica
Na odseku lokalne ceste Kopačnica–Leskovica, za odcepom Podpleče, so se začela dela, v okviru 
katerih bosta izvedeni gradnja dveh podpornih zidov, ki preprečujeta vodno erozijo na območju ceste, 
ter sanacija dveh cestnih usadov. Zamenjana bosta cestni ustroj in asfalt ter urejeno odvodnjavanje.

Podporni zid v Kopačnici bo preprečil vodno erozijo na območju ceste.
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Število okužb ostaja visoko tudi v naši občini. V zadnjih treh te-
dnih so jih zabeležili 148, povprečen dnevni prirast je pet, število 
hkrati okuženih pa 91 (podatki na dan 14. november) in je nižje 
kot med 4. in 10. novembrom, ko je bilo dnevno aktivnih več kot 
100 okužb. Vseh prebolevnikov je bilo do 14. novembra v občini 
1397, kar predstavlja dobrih 18 odstotkov prebivalcev. S prvim 
odmerkom je cepljenih 54 odstotkov občanov, z dvema pa slabih 
50 odstotkov, kar pomeni, da za državnim povprečjem zaosta-
jamo: s prvim odmerkom je cepljenih 57 odstotkov državljanov 
Slovenije, z obema pa 54 odstotkov. Cepljenje je po zagotovilih 
stroke v boju proti koronavirusu še vedno najbolj učinkovito, zato 
tudi zdravniki v Zdravstvenem domu Gorenja vas vabijo k ceplje-
nju, ki ga izvajajo v ambulantah družinske medicine.   

Cepljenje v Zdravstvenem domu Gorenja vas brez naročanja 
V ambulantah cepljenje izvajajo za vse občane, ki bi se želeli 
cepiti s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. V zdravstvenem 
domu je tako na vhodu kot na hodnikih jasno zapisano, kako 
naj se obiskovalci gibljejo in kje cepljenje poteka. Cepljenje 
je namenjeno osebam, starim 12 let in več, ki se cepijo bodisi 
s prvim, z drugim (vsaj tri tedne od prvega odmerka) ali s tre-
tjim odmerkom. Tretji odmerek priporočajo predvsem starejšim 
in bolj ogroženim osebam ter drugim, ki izrazijo željo. Na voljo 
je cepivo Pfizer. "Ker si vsi želimo končanja epidemije in prena-
šanja okužbe med nami, pri čemer nas cepljenje preverjeno in 
učinkovito ščiti, velja prijazno povabilo k čim bolj številnemu 
odzivu," vabijo zdravniki v ambulantah Koprivec, Šubic, Lah in 
Polhek ter Občina Gorenja vas - Poljane. 

Veliko zanimanje tudi za cepljenje proti gripi 
Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sporočili, da od 
sredine oktobra poteka tudi cepljenje proti gripi in da zanj 
zaznavajo velik interes. »Zato ima večina ambulant NIJZ na 
devetih območnih enotah NIJZ zapolnjene termine cepljenja 
vsaj do konca meseca novembra 2020, posamezne pa tudi že v 
mesecu decembru,« so še sporočili z NIJZ, od koder sporočajo, 
naj se prebivalci, ki bi se želeli cepiti proti sezonski gripi, na ce-
pljenje naročijo pri izbranih osebnih zdravnikih ali v najbližjem 
zdravstvenem domu. 

Spoštujmo ukrepe 
Poleg cepljenja strokovnjaki priporočajo tudi strogo upošteva-
nje ukrepov, kot so uporaba mask v zaprtih prostorih ter na jav-
nih površinah, kadar ni mogoče upoštevati primerne razdalje, 
razkuževanje rok, izogibanje druženjem z večjim številom ljudi 
ter odgovorno ravnanje ne le do sebe, ampak tudi do drugih. 
Velik poudarek je na uravnoteženem življenjskem slogu, pri 
čemer v zadnjem času strokovnjaki ob skrbi za fizično zdravje 
v ospredje postavljajo predvsem skrb za duševno zdravje, saj 
je kovidna bolezen na površje pahnila vse več stisk posamezni-
kov. 

Okužbe naraščajo,  
ukrepi se zaostrujejo
Število okužb po državi in posledično hospitaliziranih 
je visoko, zato so na državni ravni v ponedeljek 
začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev širjenja okužb 
s kovidom. Stroka priporoča cepljenje ter strogo 
upoštevanje predpisanih ukrepov.

Po izjemnem odzivu na odprto cepljenje 
v mesecu novembru so na voljo naslednji 
novi termini odprtega cepljenja brez pred-
hodne najave:
• Sreda, 17. november
• Sreda, 24. november 
• Sreda, 1. december
• Ponedeljek, 6. december
• Sreda, 15. december
• Sreda, 22. december

Cepljenje bo vsakokrat potekalo med 14. 
in 16. uro v Zdravstvenem domu Gorenja 
vas, na voljo pa bo cepivo Pfizer.
Vsi občani občine Gorenja vas - Poljane 
so vljudno vabljeni, da izkoristijo prilo-
žnost zaščite s cepivom sedaj, ko nam 
je zaščita končno dostopna, saj je vsako 
življenje dragoceno, vsaka smrt zaradi 
necepljenja pa nepotrebna. 
Cepljenje nam odpira vrata v odprto 

družbo brez omejitev, kot smo jo poznali 
pred epidemijo, v času trajanja epidemije 
nam olajša opravljanje vsakodnevnih 
obveznosti, po novem pa je tudi pogoj za 
prehajanje v nekatere sosednje države, 
kjer so zahteve po cepljenju tudi sicer 
obsežnejše višje kot pri nas. 
Vabijo ambulante Koprivec, Šu-
bic, Lah in Polhek ter Občina Gorenja vas 
- Poljane.

Termini odprtega cepljenja v Gorenji vasi
Ponovna priložnost za cepljenje proti covidu-19 v Gorenji vasi za vse, ki so doslej s cepljenjem še 
odlašali, bo tokrat v Zdravstveni postaji Gorenja vas.

Stroka priporoča cepljenje in strogo upoštevanje predpisanih 
ukrepov.
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V ambulanti Koprivec so doslej program 
družinske medicine izvajali v obsegu 
1,00. Ko so lani sredi leta zaposlili še 
enega zdravnika in kmalu zaznali poveča-
no zanimanje za vpis novih pacientov, so 
zaprosili za povečanje programa za 0,5. 
Občina je pred objavo koncesije za pove-
čanje programa pridobila vsa potrebna 
soglasja oziroma mnenja. 
"Smo občina s konstantno rastjo 
prebivalstva, zato še vedno presegamo 
priporočljiv standard obremenjenosti 
ambulant in v sedanjih razmerah obmo-
čju ni zagotovljena potrebna dostopnost 

do zdravstvenih storitev na področju 
družinske medicine," so pojasnili nujnost 
prizadevanj. Vlogo za soglasje za širitev 
koncesije so tako utemeljili z dejstvom, 
da zaradi večanja števila prebivalcev 
občine Gorenja vas - Poljane že drugo 
desetletje zapored ambulante (v domu 
poleg ambulante Koprivec, družinska 
medicina, delujeta še Ambulanta Šubic 
in Ambulanta Lah) zaradi preseženega 
programa ne morejo več sprejemati 
novih pacientov. "Zdravniki nas že daljše 
obdobje opozarjajo, da se ne zmorejo več 
vzdržno odzivati na hitro rast prebival-
stva in da delo v sedanjem obsegu ni več 
izvedljivo,« so dodali.   

Zaposlili novega zdravnika družinske 
medicine 
"Ker je vsesplošno hudo pomanjkanje 
družinskih zdravnikov povsod po državi 
velik problem, smo zato pri pogajanjih 
za širitev programa vztrajali, saj se nam 
je že zgodilo, da so ob nepravočasni 
odobritvi programa odlični kandidati 
našli zaposlitev drugje," so na občinski 
upravi utemeljili vztrajnost pri zagota-

vljanju dostopnosti do osebnega zdrav-
nika čim več občanom v domači občini. 
Prepričani so, da je to tudi razlog, da je 
na objavljeni razpis prispela samo ena 

prijava. Pogodbo o podelitvi koncesije 
so podpisali v začetku novembra za 
dobo 15 let z možnostjo podaljšanja. 
V ambulanti Koprivec, v kateri odslej 
izvajajo program družinske medicine v 
obsegu 1,5, izpolnjujejo tudi kadrovski 
pogoj za širitev koncesije, saj so na 

novo zaposlili Jaka Šinkovca, dr. med. 
Šinkovec je diplomiral leta 2015, leto 
zatem po opravljenem pripravništvu v 
Splošni bolnišnici Celje opravil stro-
kovni izpit, v letih 2016 in 2017 delal 
na urgenci Zdravstvenega doma Krško, 
od 2017 do 2020 pa na Zavodu RR pod 
mentorstvom Romane Pintar, dr. med. 
Od 1. avgusta 2020 je zaposlen v ambu-
lanti Koprivec, kjer je prisoten tri dni na 
teden, in sicer ob ponedeljkih, četrtkih in 
petkih, in že vpisuje nove paciente. 

Mesta se hitro polnijo 
Na občini so že zaznali usmerjanje 
pacientov iz širšega škofjeloškega 
območja v razširjeni program ambulante 
Koprivec, saj po dostopnih informacijah 
v škofjeloškem zdravstvenem domu 
nobena ambulanta ne vpisuje več novih 
pacientov. To je tudi razlog, da vse obča-
ne, ki iz katerih koli razlogov osebnega 
zdravnika nimajo izbranega ali pa bi ga 
želeli izbrati v Gorenji vasi, vabijo, da z 
vpisom pohitijo. Za vse dodatne infor-
macije so na voljo v ambulanti Koprivec, 
družinska medicina.

Sprejemajo nove paciente
V novembru je občina z zdravnikom Janezom Koprivcem iz Ambulante Koprivec podpisala novo koncesijsko 
pogodbo za petnajst let, na osnovi katere bodo sprejemali paciente, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika 
ali pa bi ga želeli izbrati v Gorenji vasi.

V ambulanti Koprivec bodo sprejemali paciente, ki nimajo izbranega osebnega 
zdravnika ali pa bi ga želeli izbrati v Gorenji vasi.

Jaka Šinkovec, dr. med., v 
ambulanti Koprivec, družinska 
medicina, v Zdravstvenem 
domu Gorenja vas vpisuje 
nove paciente. Dodatne 
informacije posredujejo na 
telefonski številki 04 518 06 
04. V dopoldanskem času 
so dosegljivi od 6.30 do 8. 
ure ter od 12. do 13. ure, v 
popoldanskem času pa od 12.30 
do 14. ure ter med 18. in 19. uro.

V ambulanti Koprivec, v 
kateri odslej izvajajo program 
družinske medicine v obsegu 
1,5, izpolnjujejo tudi kadrovski 
pogoj za širitev koncesije, 
saj so na novo zaposlili Jaka 
Šinkovca, dr. med.
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Vse od obilnega deževja pomladi 2019 
so se na omenjenem območju srečevali 
s problemom plazenja zemljišča. Kljub 
izvedbi manjših interventnih posegov se 
stanje ni izboljšalo. V začetku julija letos 
je občina podpisala pogodbo s podjetjem 
Dolenc, ki je sanacijo začelo še v istem 
mesecu.
Na 270 metrov dolgem odseku so bile 
zgrajene kamnite zložbe, ki so temeljene 
na jeklenih pilotih, drenirane so bile zale-

dne vode in urejeno odvodnjavanje s cest 
in bližnjih objektov. "Monitoring ni pred-
viden, saj je z geološkim elaboratom in 
projektom predvidena sanacija območja 
na način, da se kamnite zložbe temeljijo 
do matične podlage. To pomeni, da je 
plazenje območja saniranega terena po-
polnoma ustavljeno. Se pa pojavlja nov 
cestni usad nekaj sto metrov od sanira-

nega območja," je pojasnil Boštjan Kočar, 
svetovalec za komunalno infrastrukturo. 
Dela so se izvajala pod strokovnim nad-
zorom geologa na osnovi PZI-projekta, ki 
ga je izdelalo podjetje Geotrias. Vrednost 
gradbenih del, ki so bila zaključena v treh 
mesecih in pol, znaša 187 tisoč evrov, 
dela so sofinancirana s sredstvi sklada 
za sanacijo elementarnih nesreč.

Sanirani štirje 
plazovi  
v Malenskem 
Vrhu
Pred kratkim so bila zaključena 
dela na štirih zahtevnejših 
plazovih v strmem terenu na 
območju lokalne ceste Malenski 
Vrh–Brda.

Pred kratkim so bila zaključena dela na štirih zahtevnejših plazovih v strmem terenu 
na območju lokalne ceste Malenski Vrh–Brda. FOTO: BOŠTJAN KOČAR

Za vse zainteresirane, ki želijo spremeniti 
namembnost svojega zemljišča, je zdaj 
priložnost, da oddajo svoje namere, saj 
zbiranje pobud poteka le vsakih nekaj let.
Pobudo za spremembo namembnosti 
občinskega prostorskega načrta je treba 
oddati na pripravljenem obrazcu, ki je ob-
javljen na spletni strani občine v rubriki 
Obrazci in vloge/Nepremičnine. Priložiti 
je treba zahtevane priloge in poravnati 
takso za obravnavo pobude. Za dodatne 

informacije in svetovanje pri pripravi vlo-
ge smo vlagateljem na voljo na telefonski 
številki 04 51 83 100.
Pobude bodo obravnavane v okviru 
priprav tretjih sprememb Občinskega 
prostorskega načrta Občine Gorenja vas - 
Poljane in vključene v osnutek sprememb, 
ki bodo poslane v mnenja pristojnim mi-
nistrstvom in državnim zavodom, njihova 
mnenja pa je pri rešitvi vlog obvezujoče 
upoštevati. Skladno z njihovimi soglasji in 

pogoji bo nato izvedena javna razgrnitev 
delne rešitve prejetih pobud, ki jo je po 
obravnavi pripomb iz javne razgrnitve v 
obliki končnega predloga sprememb treba 
ponovno posredovati v končna soglasja.
Po veljavnih predpisih od priprave osnut-
ka sprememb OPN novih pobud ni več 
mogoče vključevati v obravnavo, zato vse 
zainteresirane pobudnike posebej vabi-
mo, da pobude za spremembo namemb-
nosti vložijo do izteka navedenega roka.

Pobude za spremembo namembnosti zemljišč
Občina Gorenja vas – Poljane obvešča, da poteka zbiranje novih pobud lastnikov za spremembo 
namembnosti zemljišč, ki bo potekalo do konca januarja prihodnje leto.
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Namembnost prostora za avtodome
Letos je ponovno mogoča sprememba osnovne namenske rabe 
prostora. Za vas smo pripravili anketo, saj nas zanima, ali podpi-
rate predlog, da tudi v naši občini pripravimo prostor za avtodo-
me. Anketo najdete na povezavi https://poljanskadolina.1ka.
si/a/127912 ali pa poskenirajte QR-kodo. Že vnaprej se vam 

zahvaljujemo za vaše sodelovanje in odgovore. Zavod Poljanska dolina, Občina 
Gorenja vas - Poljane

Pobudo za spremembo 
namembnosti občinskega 
prostorskega načrta je treba 
oddati na pripravljenem 
obrazcu, ki je objavljen na 
spletni strani občine v rubriki 
Obrazci in vloge/Nepremičnine. 
Priložiti je treba zahtevane 
priloge in poravnati takso za 
obravnavo pobude.
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Po katastrofalnih poplavah, ki so 
povzročile veliko materialno škodo, so 
na občini takoj začeli iskanje možno-
sti za protipoplavno ureditev najbolj 
ogroženih delov – območja Poljan, 
Hotovlje in Predmosta. Tri leta zatem 
sta ministrica za okolje in prostor Irena 
Majcen in župan Milan Čadež podpisala 
sporazum o sofinanciranju, pripravljena 
je bila glavnina projektne in investicij-
ske dokumentacije in pridobljena vsa 
potrebna zemljišča. Septembra 2019 je 
bila podpisana pogodba z izvajalcem 
Gorenjsko gradbeno družbo, ki je takoj 
začela dela. Ta so bila izvedena na štirih 
večjih deloviščih. 
Rekonstruirano je bilo območje Ločiv-
nice skozi Poljane do izliva. Struga je 
poglobljena za slab meter in razširjena 
v povprečju za dober meter, vgrajeni so 
novi talni pragovi, skrivališča za ribe … 
Na novo so zgradili kamnitobetonske 
obrežne zidove, ograja levega bregu je v 
celoti nova. "Z ureditvijo Ločivnice je bi-
stveno izboljšana protipoplavna varnost 
objektov na obeh bregovih, pretočnost 
struge pa bistveno povečana," je poja-

snil Igor Kržišnik z občinske uprave, ki 
je spomnil še, da sta čez potok na novo 
zgrajena še dva mostova, eden za pešce 
in drugi za promet. Povsem na novo je 
urejeno tudi sotočje Ločivnice in Sore, 
ki omogoča boljše iztekanje Ločivnice v 
glavni vodotok. 
V delu pred Hotovljo so v sklopu del 
prestavili strugo reke Sore ter tako 
podaljšali iztok Hotoveljščice v Soro, 
zato bo ob neurjih voda v tem delu lahko 
hitreje odtekala. Z znižanjem precej 

obširnega dela terena so zagotovili 
poplavno ravnico na območju Pred-
mosta, kjer se ob povečanju vodostaja 
voda lahko razlije na širše območje čez 
novozgrajeno cesto proti Hotovlji. No-
vozgrajena protipoplavni zid in nasip ob 
cerkvi v Poljanah pa bosta iz dveh strani 
preprečevala direktni razliv vode na 
območje cerkve, kjer je na novo urejeno 
tudi meteorno odvodnjavanje objektov 
in terena v strugo Sore. Zaradi v neurju 
preoblikovanega terena so proti Pred-
mostu, cerkvi in Hotovlji zgradili nove 
dostopne poti; proti Hotovlji in proti 
cerkvi tudi novo pot za pešce in kolesar-
je. "Poleg vsega naštetega pa so bile na 
območju gradbišča oziroma poplavne 
ureditve prestavljene tudi praktično vse 
komunalne inštalacije, do pred kratkim 
zračno vodeni energetski kabli so sedaj 
vsi vkopani v tla. Pri prestavitvi elektro-
energetske komunalne infrastrukture se 
je med izgradnjo zelo dobro sodelovalo 
tudi z Elektrom Ljubljana," je opisal 
Kržišnik.
 
Z usklajevanjem do poplavne in 
prometne varnosti Poljan
Precejšen izziv sta po besedah Krži-
šnika predstavljala vreme – precej del 
so opravili v strugah Sore, Ločivnice in 
Hotoveljščice, kar bi bilo nemogoče ob 

visokem vodostaju – ter usklajevanje 
protipoplavnih ureditev z novim mostom 
čez Soro in izgradnjo novega krožišča 
na regionalni cesti. "Ker sta bila to dva 
povsem ločena projekta, jih je bilo treba 
povezati v eno časovno in funkcional-
no enoto." Obstoječi most čez Soro so 
porušili in zgradili novega brez vmesnih 
podpornikov, struga pod njim je razširje-
na za približno štiri metre in poglobljena 
za pol metra, kar predstavlja bistveno 
izboljšanje pretočnosti Sore ob višjih 
vodah. "Ker ni vmesnih podpor, pa tudi 
ni nevarnosti zajezitve s kakim prineše-
nim materialom po strugi ob poplavah," 
je pojasnil Kržišnik. Pri izvedbi so se 
držali tako časovnih rokov kot finanč-
nih določil: vsa dela skupaj bodo stala 
3.320.000 evrov, Direkcija RS za vode 
bo prispevala slaba dva milijona in pol, 
občina pa blizu 850.000 evrov. "Vre-
dnost je v okviru planiranih stroškov, je 
pa nastalo nekaj dodatnih del glede na 
prvotno pogodbo, predvsem ob urejanju 
Ločivnice, kjer so se izvedli popolnoma 
novi obrežni zidovi na obeh straneh, v 
osnovi je bil predviden samo levi breg," 
je še pojasnil Kržišnik, ki je zadovoljen, 
da so Poljane z novo ureditvijo bistveno 
bolj poplavno varne: "Leto 2014 se naj v 
takem obsegu, kot je bilo tedaj, ne bi več 
ponovilo." 

Poplavno varne Poljane z novo podobo
Po dolgotrajnejših prizadevanjih in dveh letih intenzivnih del, po katerih je podoba najogroženejših delov 
zelo spremenjena, so po hudi naravni nesreči v letu 2014 Poljane poplavno varne.

Urejen izliv Ločivnice v Soro, novo krožišče in most v Poljanah. Fotografija je bila 
posneta ob težnostnem preizkusu mostu. FOTO: ARHIV GGD

"Z ureditvijo Ločivnice 
je bistveno izboljšana 
protipoplavna varnost objektov 
na obeh bregovih, pretočnost 
struge pa bistveno povečana," 
je pojasnil Igor Kržišnik z 
občinske uprave, ki je spomnil 
še, da sta čez potok na novo 
zgrajena še dva mostova, eden 
za pešce in drugi za promet.
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Ideja o skupnem razvoju območja, ki bi 
povezala vse štiri občine, je prisotna že 
nekaj časa, nedavno pa je dobila nov 
zagon. Da bi občine oblikovale strateški 
načrt, so se v začetku novembra žu-
pani štirih občin sestali v Polhograjski 
graščini v Polhovem Gradcu. Srečanja 
so se udeležili Franc Setnikar, župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec, Tine 
Radinja, župan Občine Škofja Loka, Nejc 
Smole, župan Občine Medvode, in Milan 
Čadež, župan Občine Gorenja vas - Po-
ljane. Pridružila sta se jim predstavnika 
Razvojne agencije Sora, in sicer direktor 
Gašper Kleč in Barbara Gornik, pa Roman 
Medved, predstavnik Regionalne razvoj-
ne agencije ljubljanske urbane regije, 
Nina Slana, direktorica JZ Polhograjska 
graščina, in Helena Čuk, predstavnica 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.  
Srečanje je bilo prvi korak k oblikovanju 
skupnega projekta za uravnotežen in 
trajnosten razvoj turistične in rekreacij-
ske ponudbe na območju, ki bi že obsto-
ječo razširila v sodelovanju z lokalnimi 
ponudniki in planinskimi društvi. Kot je 
poudaril Gašper Kleč, je to priložnost, da 
občine začnejo ustvarjati skupno zgod-
bo na območju Polhograjskega hribovja 
in ga načrtovano razvijati. Dejstvo je, 
da tudi število obiskovalcev iz Ljubljane 
in okolice vztrajno narašča, zato je čas, 
da občine to naslovijo. Polhograjsko 
hribovje je za obiskovalce nedvomno 
izjemno zanimivo, saj s svojimi številni-
mi pohodniškimi in kolesarskimi potmi 
ponuja veliko možnosti za rekreacijo, 
tako domačim obiskovalcem kot tudi 
tistim, ki prihajajo iz večjih urbanih 
središč sosednjih občin. Območje izka-
zuje bogato biotsko raznovrstnost, ki jo 
dopolnjuje obsežna naravna in kulturna 
dediščina ter ponekod že dobro razvita 
turistična ponudba. A trenutno zaradi 
pomanjkanja enotnih smernic vsaka 
občina samostojno usmerja razvoj ob-
močja. Župani so zato uvodni sestanek 
namenili predvsem pogovoru o tem, 
kako se lotiti skupnega razvoja Polho-
grajskega območja in kakšni so sploh 
njegovi razvojni potenciali. Hkrati so bili 
pozvani, da predstavijo svoje mišljenje 

o pobudi za skupen strateški načrt in 
podajo prve predloge za razvoj glede na 
potrebe, ki so jih zaznali v času svojega 
delovanja. Župani so idejo o sodelovanju 
pozdravili. A uresničitev skupne vizije 
za Polhograjsko hribovje bo zahteven 
izziv, ki pa se ga župani Tine Radinja, 

Nejc Smole, Milan Čadež in Franc 
Setnikar veselijo. Franc Setnikar je še 
poudaril, da mora vsakršni razvoj imeti v 
mislih tudi prebivalce teh krajev, zato si 
prizadeva predvsem za razvoj butičnega 
in družinskega turizma – nikakor pa ne 
masovnega.
Razprava med župani je pokazala, da so 
prednosti Polhograjskega hribovja nje-
gova edinstvenost, naravna in kulturna 
dediščina, obvladljiva velikost in odlične 
izletniške točke ter turistične kmetije. 
Kljub temu pa so v ospredje postavili 
nekatere problematike, kot so pomanj-

kanje ustrezne infrastrukture, predvsem 
parkirišč, neizkoriščen turistični poten-
cial, onesnaževanje okolja in ponekod 
pretirano izkoriščanje gozdov. Čeprav 
bodo občine v sklopu projekta poskuša-
le razrešiti podobne probleme, pa ima 
vsaka svoje edinstvene lastnosti, kar bo 

skupen projekt moral imeti v mislih. Ta in 
vsa druga vprašanja, pomisleki in pobude 
bodo tako dobili odgovor v projektu, ki 
bi se lahko potegoval tudi za sredstva 
v okviru prihajajočega javnega razpisa 
sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, saj 
je Polhograjsko hribovje razdeljeno med 
tri lokalne akcijske skupine: LAS Barje z 
zaledjem, LAS Za mesto in vas in LAS lo-
škega pogorja. Naslednji korak k njegovi 
realizaciji je priprava konkretnih izhodišč 
in predlogov, ko bo postalo jasno tudi, 
katere bodo nove pridobitve Polhograj-
skega hribovja.

Župani za skupen razvoj Polhograjskega hribovja
Polhograjsko hribovje, v katerem se nahajajo številne priljubljene pohodniške točke, kot so Grmada, Tošč, 
Pasja ravan, Jakob, Osolnik in druge, se razteza čez občine Dobrova - Polhov Gradec, Medvode, Škofja Loka 
in Gorenja vas - Poljane.

Župani štirih občin so se zavzeli za skupen razvoj Polhograjskega hribovja.

Srečanje je bilo prvi korak k oblikovanju skupnega projekta 
za uravnotežen in trajnosten razvoj turistične in rekreacijske 
ponudbe na območju, ki bi že obstoječo razširila v sodelovanju 
z lokalnimi ponudniki in planinskimi društvi. Kot je poudaril 
Gašper Kleč, je to priložnost, da občine začnejo ustvarjati skupno 
zgodbo na območju Polhograjskega hribovja in ga načrtovano 
razvijati.
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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa  

razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, 
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.
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Vabimo vas na predavanje: 

Smo lahko občina brez invazivk –  
kaj moramo vedeti o njih?
– v torek, 31. 11. 2021, ob 18. uri na spletnem orodju Zoom
– v sredo, 1. 12. 2021, ob 18. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi

Dodatne informacije in prijave: 04/506 13 60 ali jaka.subic@lu-skofjaloka.si
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Gradnja vrtca, ki predstavlja največjo 
investicijo občine v vrtčevske prostore 
v zadnjih dvajsetih letih, je že skoraj 
zaključena. Pred časom je vrtec dobil še 
fasado, ureja pa se tudi okolica in dosto-
pne poti, vgrajujejo se robniki in odvija se 
fina priprava na asfaltiranje, so pojasnili 
na občini.
V sklopu zaključnih del so zgradili še 
mostovž od novega otroškega igrišča v 

V kratkem 
tehnični pregled
Ob Vrtcu Agata v Poljanah ta čas 
izvajajo zaključna gradbena in 
obrtniška dela.

Uredili so tudi že fasado. FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

brežini do igralnic v drugem nadstropju 
objekta, začela se je tudi montaža teras 
za igralnice na južnem delu objekta. 
Pripravljajo dokumentacijo za tehnični 
pregled objekta, ki je predviden konec 
novembra ali v začetku decembra. Po 
zaključku gradnje bodo pridobili šest 
novih igralnic, dve nadomestni učilnici 
ter spremljajoče prostore za delovanje 
vrtca in šole, že pred časom pa so uredili 
novo centralno kuhinjo za vrtec in šolo. 
Skupna vrednost projekta je dobrih 2,5 
milijona evrov, pri čemer je občina pre-
jela slabih 761 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev s strani države, pa tudi sredstva 
Ekosklada za gradnjo nizkoenergijskih 
objektov v višini 280 tisoč evrov. 

Tudi v občini Gorenja vas - Poljane lahko občani v okviru energetsko svetovalne 
pisarne izkoristijo brezplačna individualna svetovanja s področja učinkovite 
rabe energije v gospodinjstvih. Gre za brezplačno svetovalno službo za pomoč 
občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, s čimer pripomorejo k 
varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo in znižanju stroškov bivanja. 
Izkušena energetska svetovalca Beno Potočnik in Matjaž Eržen nudita strokov-
no pomoč pri toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri 
ustreznih oken in zasteklitve, izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega ener-
genta in ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih 
virov energije, možnosti pridobitve različnih subvencij Eko sklada, energetskih 
izkaznicah … Svetovanje za zdaj poteka še po telefonu, obvezna je predhodna 
prijava na elektronskem naslovu info@ra-sora.si. Pri prijavi je treba navesti 
ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter temo, ki posameznika zanima. Za 
dodatne informacije so na voljo tudi na telefonski številki 04 50 60 220.

Brezplačno energetsko svetovanje
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Na mednarodnem ocenjevanju sirov, ki 
so ga letos pripravili triintridesetič, so 
prvič predstavili več kot štiri tisoč sirov, 
ki so na ocenjevanje prispeli iz 45 držav. 
Kmetija Pustotnik je tako kot pred dvema 
letoma sodelovala s sirom kosec, s 
katerim so si tudi tokrat prislužili srebrno 
priznanje. "Tega smo zelo veseli. Če tak 
sir dvakrat zaporedoma dobi priznanje, 
pomeni, da se vzdržuje standard in nam 
je torej uspelo doseči neko konstantno 
kakovost," je poudarila Katarina Brence s 
kmetije Pustotnik in dodala, da so ome-
njeni sir iz kravjega mleka na ocenjevanje 
poslali zato, ker je bil to prvi sir, ki so ga 
začeli izdelovati na njihovi kmetiji pred 
dobrimi tridesetimi leti in je od takrat ves 
čas del njihove ponudbe, zato so želeli 
preveriti, kje kotira tudi na mednarodni 
ravni.

Sir – najboljše iz mleka
V želji, da bi izkoristila vse, kar ponuja 
domače mleko, sta Žuža in Milan Brence 
v začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja začela novo hišno tradicijo, ki 
danes povezuje celotno družino. "Način, 

na katerega sta se sirarstva lotila mama 
in oče, je bil nekaj posebnega, saj sta ta-
koj začela s sirom," je poudarila Katarina 
Brence in pojasnila, da danes, ko se je 
predelava mleka na kmetijah zelo razmah-
nila, po navadi začnejo s svežimi izdelki 
iz mleka, ker to ne zahteva toliko tehno-
loške opreme, časa ... "Pri siru moramo 
namreč upoštevati zorenje, ki lahko traja 
do enega leta." Kljub temu sta se Žuža in 
Milan Brence odločila, da je to izdelek, ki 
ga želita ponuditi kupcem. Ali kot pravita 
sama: s predelavo mleka sta začela zato, 
ker sta želela pokazati in ponuditi naj-
boljše, kar se iz mleka da narediti – sire. 
"Ko sta začela prodajati na tržnicah, pa 
sta ugotovila, da bi si ljudje želeli ob siru 
kupiti še sveže mleko, smetano ..." Tako 
so počasi začeli vzpostavljati še ponudbo 
svežih izdelkov, tudi iz ovčjega in kozjega 
mleka, ki ga dostavljajo partnerske kme-
tije. Njihova ponudba tako ta čas obsega 
več kot sedemdeset izdelkov iz kravjega, 
kozjega in ovčjega mleka – od osvežilnih 
mlečnih napitkov do različnih vrst skute 
in svežih izdelkov. "Iz naših kleti prihajajo 
tako mladi siri nežnih arom in okusov kot 
pikantni zorjeni siri z izrazitejšim znača-
jem." Širok nabor izdelkov je po bese-

dah Katarine Brence po eni strani zelo 
zahteven, saj je organizacija dela v sirarni 
zelo razdrobljena, po drugi strani pa so 
zato zelo zanimivi za stranke. "V tujini je 
sicer praksa povsem drugačna – nava-
dno se usmerijo v izdelavo enega ali dveh 
produktov in izdelujejo večje količine, kar 
omogoča lažjo organizacijo, obenem pa je 
tudi ekonomsko sprejemljivejše. A Slove-
nija je majhen trg, in če hočeš biti zanimiv 
za ljudi, je širša ponudba zelo pomembna; 
težko bi živeli od enega sira." Prihodki, ki 
jih ustvarijo s prodajo svežih izdelkov, jim 
omogočajo investiranje v zorenje sirov in 
s tem ustrezno zalogo v zorilnici.
 
Ključno je kakovostno mleko
Kakovostno mleko je osnova dobrega sira, 
Katarina Brence brez velikega pomišljanja 
odgovori na vprašanje, kaj naredi kako-
vosten sir. "Mleko mora biti konstantne 
kakovosti – to je namreč surovina, ki skozi 
leto oziroma letne čase zelo niha, na mleko 
vpliva tako veliko dežja spomladi kot suša 
poleti in podobno." A če na kmetiji priprava 
krme poteka na visoki ravni, če je zagoto-
vljena pravilna oskrba črede in stoodstotna 
higiena, potem so ta nihanja zaradi narav-
nih dejavnikov obvladljiva, poudarja. Na 

Kosec s srebrnim sijajem
S sirom kosec, ki ga pridelujejo na kmetiji Pustotnik, so letos znova osvojili srebrno priznanje na največjem 
svetovnem ocenjevanju sirov World cheese awards.

V hišno tradicijo sirarstva je vpeta celotna družina. FOTO: OSEBNI ARHIV
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Če bo epidemiološka slika dopuščala, bo 
Razvojna agencija Sora med 21. in 30. 
januarjem priredila prvi kulinarični festi-
val. Z obogateno kulinarično ponudbo 
bo na festivalu sodelovalo 14 gostinskih 
ponudnikov in turističnih kmetij s Škofje-
loškega, od tega dve iz občine Gorenja 
vas - Poljane: gostilna Lipan in gostilna 
Jager.
"Za čimboljšo izvedbo festivala smo v tem 
mesecu organizirali srečanje s kuharskim 
mojstrom Urošem Štefelinom in Marcelo 
Klofutar ter sodelujočimi gostinskimi 
ponudniki in turističnimi kmetijami. Na 
podlagi njunih izkušenj z izvedbo Okusov 
Radolce smo uskladili izvedbo otvoritvene 
večerje festivala kot tudi nadaljnji potek 
festivala," je pojasnila vodja projekta 
Kristina Miklavčič. Tema srečanja so bile 

tudi cene in sestave menijev ter sodelova-
nje z lokalnimi dobavitelji živil. Za namen 
promocije nove kulinarično-turistične po-
nudbe je v pripravi promocijska brošura, 
v kateri bodo predstavljeni vsi sodelujoči 

kulinarični ponudniki in njihove hišne spe-
cialitete z recepti. Brošura bo vsebovala 
tudi seznam lokalnih ponudnikov, ki bodo 
dobavljali surovine za festival. "V pomoč 
gostinskim ponudnikom pri naročanju 

surovin in živil iz Škofjeloškega bomo 
objavili še razširjen seznam vseh lokalnih 
ponudnikov, ki imajo viške in so pripravlje-
ni svoje pridelke in izdelke ponuditi tudi 
gostincem." Več o projektu in trenutnih 

aktivnostih je na voljo na spletnih straneh 
RAS in sodelujočih partnerjev – Območne 
obrtno podjetniške zbornice Škofja Loka, 
KGZS, Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Kranj in Društva za razvoj podeželja Resje.

Kulinarični festival v Škofji Loki
V okviru projekta Okusi Škofjeloškega bo v januarju prihodnje leto izveden kulinarični festival, na katerem 
bodo sodelovali gostinski ponudniki in turistične kmetije s Škofjeloškega. Dogodek temelji na kulinarični 
tradiciji območja, nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin in živil v jedilnike 
in menije, ki so jih gostinci in turistične kmetije že pripravili.

Konec novembra bo organizirano izobraževanje za kmetije in 
nosilce dopolnilnih dejavnosti na temo veterinarskih in sanitarnih 
predpisov, dela tržnih inšpektorjev in izdaje računov. Prijave 
zbira Vanja Bajt Frelih na e-naslovu: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.
si. Prijave na delavnico, namenjeno gostinskim ponudnikom in 
turističnim kmetijam na temo inovativnega načina postrežbe in 
ureditve ambienta, ki bo 7. decembra, pa zbira Kristina Miklavčič 
na e-naslovu: kristina.miklavcic@ra-sora.si.

njihovi kmetiji se zato že od vsega začetka 
trudijo, da je kakovost mleka konstantna in 
na visoki ravni. H kakovosti sira pa potem 
po njenih besedah prispevajo še tehnolo-
gija v proizvodnji, recepture ter seveda leta 
in leta izkušenj. "Kljub temu si ne domišlja-
mo, da je to, kar zdaj ponujamo, najboljše, 
kar je mogoče izdelati iz mleka; ves čas 
stremimo k temu, da izdelke nadgrajujemo 
in izpopolnjujemo."
In kaj je po njenem mnenju prepričalo 
komisijo na mednarodnem ocenjevanju 
sirov? "Iz splošnega poznavanja sirarstva 
bi rekla, da vse, kar pri sirih 'šteje': aroma, 
okus, skorja – njena tekstura, barva –, 
in kar je najbolj ključno, kjer so razlike 
najmanjše: notranja struktura. Siri mora-
jo imeti čim bolj enakomerno strukturo, 
luknje morajo biti enakomerno razpore-
jene od skorje proti sredici, brez razpok," 
je opisala Katarina Brence in dodala, da 
vse to za povprečnega ljubitelja sirov niti 
ni bistveno, saj ne vpliva na okus sira, na 
tako visoki ravni ocenjevanja, kot poteka 
na World cheese awards, pa so to detaj-
li, na katere so ocenjevalci zelo pozorni.
Kot je priznala, so tudi sami že razmišljali 
o tem, kaj odlikuje sire, ki so dobitniki 
zlatih priznanj. Prišli so do zaključka, da 
se v ožji izbor najboljših 15 sirov nava-

dno uvrstijo siri, ki so že v osnovi malce 
drugačni: siri, ki imajo močnejše arome, 
izrazitejši okus, siri z žlahtno plesnijo 
... "Upamo si sanjati, da nam bo nekoč 
uspelo tudi s kakšnim takim sirom," 
razkrije Katarina Brence. A kot pravi, pa se 
jim ne glede na to zdi izjemen dosežek in 
so resnično ponosni, da je bil tako dobro 

ocenjen tudi sir, kot je kosec, ki je všečen 
širšemu krogu ljudi. "Gre za klasičen sir, 
ampak res dober. Obstajajo siri, ki so sami 
po sebi ekstravagantni in posebni, in če 
še dodelaš tehnologijo, potem je razu-
mljivo, da navdušijo komisijo. Za nekega 
povprečnega obiskovalca tržnice pa to 
niso siri, ki bi jih jedli vsak dan."

Kosec – že drugič ovenčan s srebrnim priznanjem FOTO: OSEBNI ARHIV 
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Igro je režiral sam avtor, ki je prav tako 
odigral eno izmed vlog. Predstava je 
uprizorjena kot del projekta, s katerim 
so Poljanci zaznamovali nekaj obletnic 
znanih poljanskih ustvarjalcev (npr. 170. 
obletnico rojstva Ivana Tavčarja) in v 
spomin na nedavno preminulo Sely De 
Brea Šubic, ki je med sodobniki obudila 
spomin na nekatere pozabljene poljan-
ske ustvarjalce. Igra se navezuje tudi na 
retrospektivno razstavo likovnih umetni-
kov z območja današnje občine Gorenja 
vas - Poljane, ki je še vedno na ogled v 
preddverju in v dvorani Kulturnega doma. 
Medrug Polanci je igra, ki postavlja 
poseben mejnik v zgodovini poljanskega 
ljubiteljskega gledališča. Za razliko od 
dosedanje prakse, ko je za uspešno upri-
zoritvijo neke igre (po pravilu na besedilo 
Ivana Tavčarja) sledilo nekajletno mirova-
nje gledališke sekcije, so uspešnim izved-
bam Visoške kronike relativno hitro sledili 
Medrug Polanci. Čeprav je dogajanje igre 
umeščeno v konkreten zgodovinski čas, 
je avtor v igro vpletel sosledje dogodkov 
in misli, ki niso izključno dokumentarne 
narave. Morda pa je najbolj pomembno 
to, da je avtorju, bolj kot dejanska ali 
namišljena dejstva, ključna misel o neki 
značilnosti/posebnosti okolja (duh kraja 
– genius loci), ki posameznikom v skoraj 
zaporednih generacijah Poljancev vtisne 
pečat ustvarjalnosti. In tako na primeru 
likovnih ustvarjalcev postane njihova 
zastopanost v zbirkah Narodne galerije 
nesorazmerno visoka glede na število 
prebivalcev doline, iz katere izhajajo, kot 
je avtor nekje zapisal. To, da je besedilo 
napisano v poljanskem narečju, ni naklju-
čje, ampak logično dejanje, ki dodatno 
zaznamuje to značilnost/posebnost kot 
drugačnost, ki povezuje Poljance, jih pa 
razlikuje od drugih.
Igra je sestavljena iz treh dejanj. V vsa-
kem dejanju je predstavljen dialog dveh 
ustvarjalcev o temah, ki jih je avtor prepo-
znal kot ključne za vsakega posamezne-
ga ustvarjalca ali za njun odnos. 
V prvem dejanju spremljamo pogovor 
Jurija Šubica (Andrej Šubic) in Ivana 
Tavčarja (Uroš Čadež) ob zaključevanju 
portreta štiriintridesetletnega Tavčarja. 
Skupaj sta se našli dve uspešni, ampak 

zelo različni osebi, katerih pot do uspeha 
se je močno razlikovala. V tem pogovoru 
prvič slišimo misel, da umetnost na-
stane lahko le iz trpljenja. Sogovornika 
izmenjata veliko informacij – Tavčar je v 
tem nekoliko bolj skop, razen ob obse-
žnejšem pojasnjevanju svojih liberalnih 
stališč. Kljub določenim razlikam jih že 
omenjeni duh kraja trdno povezuje in utr-
juje njuno pripadnost okolju, iz katerega 
izhajata.
Drugo dejanje prikazuje obisk mladega 
študenta in režiserja Andreja Šubica 
(Tine Šubic) pri njegovem starejšem 
sorodniku slikarju Ivetu Šubicu (Bojan 
Trampuš) po uspešno izvedeni predstavi 
Šarovčeve slive na Tavčarjevih dne-
vih leta 1981. Dotakneta se ideološke 
razdeljenosti Poljancev med in po drugi 
svetovni vojni ter nezaceljene rane – 
porušene poljanske cerkve in uničenih/
odtujenih izdelkov Šubičeve podobarske 
delavnice. Izkušeni slikar razloži mlade-
mu študentu, zakaj so njegovi partizani 
žalostni ter človeško topli. Trpljenje v 
vojni povzroča agresivno vedenje, vendar 
brez izkušnje tega trpljenja ne bi bilo 
njegovih umetniških del. 
In če se prvi dve dejanji ukvarjata s pre-
teklostjo, v tretjem dejanju srečamo dva 
sodobnika – slikarko Majo Šubic (Jerneja 
Bonča) in kiparja Metoda Frlica (Peter 
Cankar), ki obravnavata vprašanja o 
naravi umetniškega ustvarjanja in vplivu 

umetniške prakse na izboljšanje sveta, 
v katerem živimo, oz. tudi umetnosti kot 
provokaciji in spodbudi o premisleku 
tradicionalnih vrednot. Poleg aktualne 
ekološke tematike obravnavata tudi vpliv 
aktualne pandemije na njuno ustvarjanje. 
Medtem ko Maja zagovarja premike "po 
malem", jo Metod nagovarja z bolj radi-
kalnimi posegi. 
Vsa tri dejanja so "obrobljena" s skladbo 
Uršule Ramoveš na besedilo Janeza 
Ramovša. Avtor skladbo uporabi, da z njo 
poudari, kako trajna je (za nazaj in tudi za 
naprej!) ta značilnost/posebnost kraja. V 
ozadju odra se ves čas nevsiljivo predsta-
vljajo izseki s slik avtorjev, predstavljenih 
na omenjeni retrospektivni likovni razstavi 
Medrug Polanci.
Za ljubiteljsko gledališko sekcijo je 
uprizoritev tako zahtevne igre izjemen 
dosežek. Kljub zahtevnosti besedila, ki 
je polno informacij, kompleksnih fraz in 
aluzij, so se igralci z njim uspešno poisto-
vetili. K uspešnemu zaključku projekta 
je prispevalo tudi ponovno sodelovanje 
profesionalne režiserke Tatjane Peršuh 
kot svetovalke režiserja ter izjemno 
veliko število vaj. Neprecenljivo delo je 
opravila tudi tehnična ekipa v ozadju. 
Polna, vendar zaradi omejitvenih ukrepov 
manj zasedena dvorana je z naklonje-
nostjo pozdravila novo igro. Ponovitve 
so načrtovane, vendar bodo prilagojene 
zdravstvenim razmeram v okolju.

Umetnost in trpljenje
Minuli konec tedna so poljanski gledališčniki v domačem kulturnem domu premierno uprizorili  
novo igro Andreja Šubica Medrug Polanci.

Utrinek iz predstave FOTO: NADJA ŠUBIC
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Kristina Bogataj

Odpravili smo se na petzvezdično doživetje Zeliščna čarovnija 
v Savinjski dolini, natančneje v mestu Gornji Grad, kjer smo 
spoznali zeliščarki, ki ponujata prav posebno doživetje, v okviru 
katerega spoznamo Gornjegradsko katedralo, ki je največja in 
arhitekturno najpomembnejša baročna stavba v Sloveniji. Sledi 
"zeliščno kopanje" in izkušnja s štirimi vajami, ki se izvedejo v 
tišini in po želji bosonogo. Nato se izbere in spoznava zelišče 
skupaj z zgodbami. Na koncu skupaj pripravijo zeliščni namaz, 
čemur sledi čajanka ob kaminu.
Po končanem spoznavanju zeliščark smo spoznali delo in 
življenje lastnikov v Eko hiši Na razpotju v Logarski dolini. Tam 
smo se tudi odpravili po prenovljeni poti Logarske doline, na 
kateri smo videli slapove. Med drugim pa sta nas pozdravila "ol-
car" oziroma gozdar, ki je povedal, kako so včasih spravljali les, 
in harmonikar, ki nam je v pesmi in besedi predstavil zgodovino 
Logarske doline. Zvečer smo se odpravili na petzvezdično do-
živetje Velenje Underground, ki je prav posebna gastronomska 

pustolovščina pod zemljo. Na začetku se začne s pijačo dobro-
došlice in knapovskim pozdravom iz kuhinje. Nato se spusti 
z najstarejšim še delujočim dvigalom 160 metrov pod zemljo. 
Tam vodnik predstavi muzej premogovništva, nato pa pospremi 
do najgloblje jedilnice v Sloveniji, kjer pričaka štirihodna večer-
ja, imenovana Štajgerjeva južna (štajger pomeni nadzornik). 
Pripravi jo restavracija Vile Herberstein, vsak hod pa spremlja 
vrhunsko vino. Med hodi se vrsti glasbeno presenečenje. Po 

zaključku vas na vrhu čaka še spominek presenečenja. Drugi 
dan smo spoznavali Slovenj Gradec, ki je pomemben turistični 
spomenik s svojo prvotno zasnovo starega mestnega jedra. 
Obiskali smo Medeni raj, ki ga vodi hiša Perger 1757, kjer smo 
spoznali delček medičarske, lectarske in svečarske obrti. Nato 
smo obiskali še rojstno hišo Huga Wolfa, ki je bil velemojster 

samospevov. Na koncu pa smo imeli še kosilo v Galeriji Okusov, 
ki je v letu 2020 prejela Michelin Plate.  
Iz študijske ture smo veliko odnesli, saj smo spoznali še druge 
dobre prakse, ki so že nastale v Sloveniji in jih lahko prenesemo 
tudi na Poljansko dolino ter njen razvoj turizma. Zavedamo se, 
da se je treba učiti od drugih, ki so pot že prehodili, ter se tako 
nadgrajevati in povezovati. 

Ogled dobrih praks družine Slovenia Green
V sklopu članstva Konzorcij Slovenia Green se je zelena koordinatorica Zelene sheme slovenskega turizma 
udeležila študijske ture po Koroški, kjer je spoznavala dobre prakse v turizmu. 

"Olcar" oziroma gozdar v Logarski dolini

Kosilo v Galeriji okusov

Iz študijske ture smo veliko odnesli, saj smo 
spoznali še druge dobre prakse, ki so že 
nastale v Sloveniji in jih lahko prenesemo tudi 
na Poljansko dolino ter njen razvoj turizma. 
Zavedamo se, da se je treba učiti od drugih, ki 
so pot že prehodili, ter se tako nadgrajevati in 
povezovati.

Zvečer smo se odpravili na petzvezdično 
doživetje Velenje Underground, ki je prav 
posebna gastronomska pustolovščina pod 
zemljo, pri kateri se spusti z najstarejšim še 
delujočim dvigalom 160 metrov pod zemljo. 
V najgloblji jedilnici v Sloveniji te pričaka 
štirihodna večerja, imenovana Štajgerjeva južna 
(štajger pomeni nadzornik).
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Nina Dolenc in novinarski krožek

Seveda sledijo odlokom in zahtevam, s 
katerimi preprečujejo širjenje covida-19. 
Kljub številnim omejitvam so s tem, kako je 
potekalo šolanje do jesenskih počitnic, za-
dovoljni. Seveda pa si želijo "normalnega" 
pouka brez pandemije in novih predpisov.
V časih, ko se svet spopada z agresiv-
nim virusom, je še posebno pomembno 
ozaveščanje otrok in mladostnikov o tem, 
kako lahko vsak posameznik poskrbi za 
svoje zdravje. K temu pripomorejo tudi 
organizirani športni dnevi. Sredi oktobra 
so se učenci šestega razreda podali na 
Javorč, sedmega razreda v Vinharje in 
osmega razreda na Grmado. Devetošol-
ci so se odpravili po sledeh Rupnikove 
linije. Za življenje je pomembno tudi 
praktično znanje in ustvarjanje. Učenci 
šestega razreda so na tehniškem dnevu 
kreirali izdelke iz papirja, učenci sedmega 
razreda pa bili aktivni na elektrotehničnih 
delavnicah. Osnovnošolci so se pomerili 
na šolskih tekmovanjih iz znanja o diabe-
tesu in biologije. Najboljši bodo sodelo-
vali na regijskih in državnih tekmovanjih. 
V tednu otroka od 4. do 10. oktobra so 
bile v okviru podaljšanega bivanja organi-
zirane likovne in glasbene delavnice.
Nekateri celo v pouka prostih dneh želijo 
nabirati znanje, ustvarjati in se družiti z 
vrstniki. Zanje so bile med jesenskimi 
počitnicami organizirane delavnice, npr. 
izdelovanja božično-novoletnih voščilnic 
in adventnih venčkov, za katere so člani 
planinskega krožka na pohodih nabirali 
material. Poudarek v tem tednu je bil na 
gibanju, saj so se otroci lahko udeležili 

dveh pohodov v hribe, prav posebna pa 
sta bila "jelenčkov" pohod in raziskovalni 
pohod s povečevalnimi stekli in kompasi 
do Poljan. Tudi za kulturo je bilo rezer-
viranih nekaj ur: poslušali so pravljice 
in izdelovali lutke iz papirja. Na dveh 
delavnicah so igrali na različne glasbene 
inštrumente, zvoke pa so proizvajali tudi 
z rokami, nogami in prsti. V telovadnici so 
igrali športne in druge igre. Vsak dan je 
bilo poskrbljeno za od 15 do 30 šolarjev.
Zagon je dobil tudi projekt Razvojni načrt 
šole. V šolskem letu 2021/22 bo pouda-
rek na HOP-sporočilih – Hvala, Oprostite, 

Prosim. Dogovorili so se tudi za enotno 
zimsko dekoracijo šole, ki bo prav tako 
v povezavi s pozitivnimi in prijaznimi 
sporočili.
Od 17. novembra je obvezno samotesti-
ranje vseh učencev v šoli trikrat na teden. 
Teste bodo dobili v lekarnah brezplačno, 
navodila za uporabo, kako ravnati v 
primeru pozitivnega rezultata in kam z 
uporabljenimi testi, pa bodo dobili tudi 
v šoli. Ukrep naj bi preprečeval širjenje 
okužbe med šoloobveznimi otroki in 
s tem zmanjšal število karanten celih 
oddelkov.

Znova pestro dogajanje v šoli
Vodstvu šole, učiteljem in učencem uspeva izvajati načrtovani pouk in dejavnosti skoraj tako kot  
v predkoronskih časih.

Na delavnici adventnih venčkov FOTO: BOJANA MIHALIČ STRŽINAR Na "jelenčkovem" pohodu FOTO: JAKA TRČEK

Na Mali Groharjevi koloniji (Ana Jesenko, Tjaša Demšar in David Jeraša) FOTO: 
BRANKO PRELOG
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Bernarda Pintar

Za sabo že imamo izkušnjo zaprtih šol in 
dela na daljavo, ko so bili otroci oropani 
socialnih stikov, spodbud, igre z vrstniki, 
tudi prepira in sklepanja kompromisov. 
Zaprtja šol si ne želimo več. Samo 
skupaj – v učilnicah, na športnih dnevih, 
ob ogledu kulturnih prireditev, na šolskih 
tekmovanjih in povsod drugod – lahko 
otroci spoznavajo približek življenja in se 
učijo sobivanja, soodvisnosti in raznoli-
kosti v skupnosti. Pri tem je odločilnega 
pomena, da vse otroke ozaveščamo o 
drugačnosti, sprejemanju, strpnosti … 

Učenci so poučevali
Letošnji oktober je bil posvečen svetov-
nemu dnevu učiteljev, ki ga praznujemo 
5. oktobra. In kako je biti učiteljica ali 
učitelj? Nekaj učencev je to izkusilo – 
poučevali so angleščino, slovenščino in 
matematiko. Na izvedbo učnih ur so se 
vnaprej dobro pripravili in izpeljali odličen 
pouk. Bilo je zanimivo, zabavno in dru-
gačno od običajnih ur. Po odzivih sodeč 
bomo kaj podobnega še ponovili.

Kulturni dan o filmu in glasbi
Ko izvajamo različne dneve dejavnosti, 
smo ponovno bolj vezani na šolske 
prostore in na okolico šole. Za vsako de-

javnost imamo pripravljenih več načrtov 
– kako delo poteka, če zdravstveni ukrepi 
niso strogi, na kakšen način se odvija, če 
so ukrepi zaostreni, in kako poteka, če se 
otroci šolajo na daljavo. Zadnji kulturni 
dan je zaradi strožjih ukrepov za vse 
učence potekal v šoli. Bil je zelo zanimiv 
– učenci so se veliko naučili in spozna-
li, da tako kot stvari in ljudje tudi vrste 
umetnosti ne morejo obstajati same 
zase oz. da nas vsakršno prepletanje in 
različnost bogatita. Filmska glasba je 
zelo lep primer take simbioze in otroci so 
na kulturnem dnevu iskali in spoznavali 
povezave med filmom in glasbo ter jih 
tudi ustvarjali.
Svet glasbil se je imenoval kulturni dan 
za učence od prvega do petega razreda. 
Poslušali so simfonično pravljico in izde-
lovali glasbila, na koncu pa so se preizku-
sili v ustvarjanju glasbene spremljave za 
risanko.
Takole so ta dan doživeli mlajši učenci:
Gledali smo pravljico Peter in volk, potem 
smo se igrali, gledali smo tudi risanko 
Tom in Jerry. Všeč nama je bilo, ker smo 
izdelovali ropotuljice. (EVA IN JAN, 1. 
RAZRED)
Učiteljica nam je prebrala pravljico, po-
tem smo izdelovali glasbila – ropotulje, 
bobne, kitare …). Ni bilo težko, ker nam 
je vse pokazala učiteljica. (ALENKA IN 
DOMEN, 3. A)

Dobili smo dobra navodila za izdelavo 
glasbil. Bilo je v redu in zabavno, ker smo 
se vmes tudi veliko pogovarjali. (IZABELA 
IN VAL, 4. B)
Simfonična glasba na filmskem platnu pa 
je bil naslov kulturnega dne za učence od 
šestega do devetega razreda. Najprej so 
se virtualno sprehodili po Cankarjevem 
domu in njegovih dvoranah ter spoznali 
nekaj velikih slovenskih umetnikov, po 
katerih so dvorane poimenovane. Nato 
so si ogledali odlomke iz osmih filmov ter 
v skupinah ugotavljali, kako se povezu-
jeta glasba in dogajanje v posameznem 
filmskem odlomku. 
Nekaj mnenj starejših šolarjev: 
Ogledali smo si Cankarjev dom in katere 
dvorane so v njem. Potem smo pogledali 
osem filmskih odlomkov in videli, kako 
se glasba ujema z dogajanjem v filmu. 
Reševali smo tudi naloge. Glasbo imava 
radi, ker nas sprosti. (AMADEJA IN TAJA, 
6. RAZRED)
Na začetku smo si na spletu ogledali 
Cankarjev dom, dvorane in pomemb-
ne slovenske umetnike, po katerih so 
dvorane poimenovane: Jakob Gallus, 
Anton Tomaž Linhart, Bojan Štih in drugi. 
(LENART, 9. A)
Ob odlomkih iz filmov smo si predstavljali, 
kako bi bilo, če dogajanja ne bi spremljala 
glasba. Pogovarjali smo se v skupinah in 
zapisali svoja mnenja. (EMA, 9. A)

Vse nas bogati
V teh neprijaznih in težkih časih je zelo pomembno, da so šole odprte. Vsi vemo, da šola mladim ne daje 
samo znanja, ampak mnogo, mnogo več. V šoli se družijo, učijo sprejemanja, strpnosti, sobivanja in tudi 
upoštevanja pravil ter ločnic med lastnimi pravicami in pravicami drugih.

Ajda in Julija sta bili učiteljici angleščine.

Izdelali smo glasbila.
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Damjana Peternelj

"Preden smo se začeli ukvarjati z mesarijo, je oče hodil v službo 
v klavnico v Škofjo Loko, mama pa v Termopol na Sovodenj. 
Jaz sem bil takrat zaposlen pri priznanem mesarju kot poslo-
vodja v mesnici," začetke dejavnosti povzema sedanji lastnik 
Jože Jereb. Njegova starša sta meso pozimi zase in svoje 
najbližje začela predelovati kar v garaži. Leta 1994 so sprejeli 
odločitev, da zgradijo obrat za predelavo mesa, ki so ga odprli 
8. januarja 1997. Jeseni istega leta so odprli tudi svojo lastno 
mesnico v Cerknem. 
Danes so v dejavnost vpeti štirje domači in sosed Aleš, ki je v 
njihovem kolektivu že okrog dvajset let. "Jaz poprimem prav za 
vsa dela v delavnici, od priprave in mešanja mesa do pomivanja 
posode. Žena Martina je zadolžena za barjenje in cvrtje izdelkov, 
delo v pakirnici ter pisarniška opravila. Najstarejši sin Matej, 
ki bo mesarijo tudi prevzel, se od mene počasi uči mesarskih 
veščin, mešanja izdelkov, soljenja in sušenja mesa, ob sobotah 
pa prodaja na tržnici v Škofji Loki. Mlajši sin Luka dela v pakirnici 
in skrbi, da so izdelki v zorilnici redno očiščeni. Aleš izkoščičuje 
meso in polni mesne izdelke s polnilko, ki jo izmed vseh najbolj 
obvlada. Zaposlujemo še nekaj pogodbenih delavcev v predelavi, 
šoferja, prodajalca na tržnici in študente za prodajo," pojasnjuje 
Jože pisano druščino vpetih v dejavnost Žunarjevih. 

Pol leta, da dozori budžola 
Njihovi prvi izdelki so bili suhomesnati: suhe salame in kloba-
se, panceta, slanina in budžola, klobase za kuhanje, prekajeno 
meso (vratovina, šunke, rebra) ter zaseka in ocvirki, sezonsko 
pa še krvavice, pečenice in žar program. "Čez nekaj let smo 
postopoma začeli izdelovati še barjene izdelke: hrenovke, 
klobase za žar, šunko v črevu, vikend salamo, tirolsko salamo in 
šunkarico ter paštete." Teh izdelujejo kar pet vrst, med seboj se 
razlikujejo po različnih začimbah. 
Suhomesnate izdelke še vedno izdelujejo tako, kot jih je pred 
leti Jožetov oče. "Meso solimo v slanici – salamuri približno 
tri tedne, nato pa ga prekadimo v klasičnih dimnicah na suha 
bukova drva. Dodali smo mu le konzervans v zelo majhni količini, 

samo, kar je nujno. Tudi suhe salame se izdelujejo kot nekoč. Po 
dimljenju jih sušimo v zorilnici od tri do štiri mesece. Za izdelavo 
budžole pa potrebujemo praktično pol leta," pojasni Jože dolgo-
trajnost izdelave nekaterih mesnih dobrot po starih recepturah. 
Prodajajo jih na domu, kjer jih pogosto obiščejo pohodniki z 
Ermanovca, na tržnicah v Škofji Loki in Kranju, dostavljajo tudi v 
poslovalnice KGZ Škofja Loka v Poljanski in Selški dolini pa tudi 
v druge trgovine v Cerkno, Žiri, Medvode, Radovljico, Kranj.

Suhomesnati izdelki primerni tudi za darila 
Prodajni program skozi leto le malo prilagajajo. "Trenutno so 
zelo aktualni ocvirki, suho meso, pečenice in krvavice, prihaja 
čas kolin, zato se je že začela prodaja svinjskih polovic in mesa 
za ozimnico. V prazničnem decembru pa je več povpraševanja 
po izdelkih, primernih za darila: suhih salamah, klobasah in 
klobasah v zaseki. Tudi boljši kosi svežega mesa ob praznova-
njih ne smejo manjkati. Delamo tudi mrežne pečenke in tatarski 
biftek ter pripravimo zorjene ramsteke in goveji file," poudarja 
prilagodljivost povpraševanju Jože. "Težko bi opredelil, kateri 
izdelki se prodajajo najbolj. Razumljivo je, da se v hladnejših 
mesecih bolje prodajajo suho meso, klobase, krvavice, pečeni-
ce in ocvirki, v toplejših pa hrenovke, paštete in žar program. 
Suha salama in klobasa pa že tako ali tako morata vedno biti v 
hladilniku – za vsak slučaj," v smehu doda Jože. 
O novih izdelkih ne razmišljajo veliko, saj jim ob trenutni proi-
zvodnji komaj uspe zadostiti količinam, po katerih povprašujejo 
kupci. Prisegajo na kakovost, zato govedino odkupujejo od 
lokalnih kmetov, svinjino pa v Prekmurju. "Ko potegnemo črto 
pod četrt stoletja obratovanja, sem z doseženim kar zadovoljen 
in upam, da bo v prihodnje vsaj tako dobro," ostaja skromen, a 
realen Jože, ki poudari še, da bo počasi njegovo mesto prevzel 
sin Matej, ki ima že zdaj veliko zamisli in idej. 

Suha salama in klobasa vedno v hladilniku
Na Kmetiji Žunar, ki se nahaja na idilični lokaciji na 900 metrih nadmorske višine tik pod kočo na Ermanovcu, 
se že več kot 25 let ukvarjajo z dejavnostjo predelave mesa.

Žunarjevi (z leve): mlada dva Matej in Tanja ter Jože in Martina, 
spredaj najmlajši (z leve): Nace, Izabela in Lovro FOTO: ARHIV 
ŽUNARJEVIH

Narezek FOTO: ARHIV ŽUNARJEVIH
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Motokros ima v naši dolini že kar dolgo 
zgodovino, tako tekmovalno kot navi-
jaško. Najbolj znane so bile tekme v 
osemdesetih in devetdesetih letih na 
Breznici in na Planini. Večkratni svetovni 

prvak Tim Gajser ima tudi v Poljanski 
dolini veliko navijačev. Posebno veselje 
nam je v Trentinu pripravil, ko je zmagal 
v drugi dirki. Nekoč odličen motokrosist 
in tekmovalec, danes navijač Marjan 

Mlinar z ekipo z Gorenjega Brda je bil 
organizator, Tine Jurčič iz Bodovelj pa 
je sponzor navijaškega izleta, za kar se 
motokrosistični navijači obema prav lepo 
zahvaljujemo.

Navijači Tima Gajserja v Trentinu v Italiji

Navijači Tima Gajserja iz Poljanske doline v Trentinu v Italiji 

Valentin Bogataj

V utemeljitvi predlogov za priznanji, ki ju 
je pripravilo domače društvo, je bilo po-
udarjeno njuno dolgoletno in nesebično 
delovanje v dobro upokojenih članov tega 
najštevilnejšega društva v Občini Gorenja 
vas - Poljane. 
Društvo sta vodila kar tri mandatna 
obdobja. V delo sta uvajala nove oblike 
in pestre vsebine, ki so in še povezujejo 
člane ter zadovoljujejo in bogatijo njihovo 
tretje življenjsko obdobje. Njun način dela 
je bil odkrit, prijazen in odprt za dobre 
ideje in želje članstva, ki se še vedno 
množično udeležuje ponujenih dejavnosti. 
Tudi po njuni zaslugi se v družbi sebi ena-
kih počutijo prijetno in zaželeno. V zahvali 
za prejeti priznanji sta poudarila, da sta 
ponosna in zadovoljna na širok sprejem 
njunih zamisli pri članih društva. Izpeljala 
pa sta jih lahko le s tvornim sodelovanjem 
in razumevanjem ožjega vodstva društva: 

članov upravnega odbora ter vseh po-
verjenic in poverjenikov. Pavlu in Jožetu 
čestitamo za prejeti priznanji, želimo jima 

še veliko dobrega osebnega počutja ter 
zadovoljstva po opravljenem poslanstvu 
v dobro upokojencev naše občine.

Priznanji za dolgoletno delo
Predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske Robert Plavčak je oktobra članoma Društva 
upokojencev (DU) za Poljansko dolino Gorenja vas Pavlu Čadežu in Jožetu Novaku podelil posebni priznanji
za izredne zasluge pri delovanju v društvu.

Pavel Čadež (levo) in Jože Novak sta prejela priznanji za dolgoletno delo v društvu. 
Med njima Robert Plavčak.
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Maja Bertoncelj

Pokal Polanskih puklov, ki združuje kole-
sarske vzpone v Poljanski dolini, je letos 
potekal enajsto leto. Prvič je bil izveden 
leta 2011, tri leta kasneje se je pridružil 
še Lubnik in v takšni obliki ga izvajajo še 
danes.
Sezono so tradicionalno odprli v ŠD Po-
ljane z vzponom na Stari vrh (11. julija), 
sledila sta dva vzpona v avgustu, in sicer 
Pasja ravan v organizaciji ŠD Špik Lučine 
(14. avgusta) in Javorč v organizaciji ŠD 
Sv. Urban (21. avgusta). Dvanajstega 
septembra je bil kolesarski vzpon na 
Lubnik (Društvo T4M in ŠZ Škofja Loka), 
zaključek pa 19. septembra z vzponom 
na Blegoš za VN Kras Sežana in Memori-
al Lojzeta Oblaka (ŠD Marmor Hotavlje). 
Na zadnjem je bilo nekaj manj kot sto 
udeležencev. Najhitrejši je bil Matej 
Drinovec (Sweet Nice Continental, 43:30), 
drugo mesto je osvojil Matej Grošelj 
(MBK Črni vrh, 43:45), tretje pa Marko 
Čretnik (Ganesha Team, 45:14). Drinovec, 
ki je v prvi vrsti cestni kolesar, je bil na 
tej tekmi drugič. Prvič je tekmoval leta 
2014. Vzpon si je prišel ogledat nekaj dni 
pred dirko, predvsem da je videl, kakšna 
je podlaga. Med ženskami je bila prva v 
cilju gorska kolesarka, olimpijka Tanja 
Žakelj (Unior-Sinter, 53:23), druga Špela 

Škrajnar (Ganesha Team, 54:16), tretja 
pa Daša Mlakar (MBK Črni vrh, 1;06:57). 
Žakljeva je posebna rekorderka, saj je na 

Blegošu slavila že šestnajstič. Je tudi 
rekorderka vzpona. Leta 2011 je zanj 
potrebovala 49 minut in 50 sekund. Tudi 
letos je bila vesela podpore ob progi in na 
cilju. Moški rekord ima še naprej Robert 
Vrečer (39:26 iz leta 2009). 
V Pokalu polanskih puklov je bilo letos 
311 udeležencev. V seštevek je štelo vseh 
pet tekem. Največ točk je zbral Matej 
Drinovec, drugi v skupnem seštevku je An-
drej Draksler (ŠD Koloka), tretji pa Kristi-
jan Božnar (Izvir Vipava). Med ženskami je 
zmagovalka Regina Laznik (KK Zapravljiv-
ček) pred Dragico Habjan (ŠD Koloka) in 
Rado Žakelj (Slaščičarna Magušar).
Organizatorji Pokala polanskih puklov 
so zadovoljni, da je za njimi še ena lepa, 
predvsem pa izenačena sezona, ki jim jo 
je v celoti uspelo izpeljati, kljub situaciji, 
vezani na covid-19, seveda ob upošte-
vanju vsem takrat veljavnih predpisov. 
Zahvaljujejo se vsem udeležencem in 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 
in kličejo na snidenje v letu 2022, v novi, 
že v dvanajsti sezoni Pokala polanskih 
puklov.

Enajstič za Pokal polanskih puklov
Organizatorjem je uspelo izpeljati vseh pet kolesarskih vzponov, skupna zmagovalca enajste sezone  
pa sta Matej Drinovec in Regina Laznik.

Če se na startu vzpona na Blegoš pojavi naša najboljša gorska kolesarka Tanja 
Žakelj, je ženska zmaga očitno oddana. Tako je bilo tudi letos. FOTO:  ARNE ISTENIČ, 
ŠD MARMOR HOTAVLJE

Junaki letošnjega Vzpona s kolesi na Blegoš FOTO: ARNE ISTENIČ, ŠD MARMOR 
HOTAVLJE
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Lidija Razložnik

Zveza strojnih inženirjev Slovenije že 
več kot desetletje organizira Akademijo 
strojništva, s katero spodbuja povezova-
nje inženirjev vseh generacij in opozarja 
na pomembnost inženirskega poklica. 
V okviru dogodka podelijo nagrade in 
priznanja izstopajočim posameznikom. 
Nagrado za globalno prodornost sloven-
skega inženirstva je prejel Igor Stano-
nik, podpredsednik poslovnega odbora 
podjetja Polycom, za prilagajanje hitrim 
spremembam ter uvajanje sodobnih 
trendov poslovanja.
"Ko me je poklical prof. dr. Iztok Golobič, 
predsednik zveze in predavatelj fakultete 
za strojništvo, in povedal, da sem med 
prejemniki nagrad za posebne dosežke 
na področju strojništva, sem bil obenem 
presenečen in počaščen. Veseli me, da so 
ocenjevalci prepoznali moje delovanje na 
področju strojništva vse od mojih začet-
kov do profesionalne kariere." To je prva 
nagrada Akademije strojništva Polycomu. 
"Stati na odru pred spoštovano publiko je 
bil zame izjemen ponos. Prevzeti nagra-

do v imenu podjetja pred slovenskimi 
inženirji, magistri, doktorji strojništva, ki 
danes tvorijo najboljše gospodarstvenike 
in akademike v Sloveniji, ter jo prejeti pred 
sodelavci je res velika čast. Zahvala vsem, 
ki so Polycom prepoznali kot podjetje, ki 
stavi na razvojno inženirstvo, povezova-
nje in trajnostni razvoj." Nagrada pripada 
vsem zaposlenih v podjetju. "Brez inženir-
stva ni izdelka. S povezovanjem je moč 
podjetja še večja, omogoča nam obstoj 
na trgu. Če pogosto slišimo, da na mladih 
svet stoji, se na inženirjih svet gradi. Verja-
mem v naše zaposlene, celotno ekipo, 
saj so že dokazali, dokazujejo in bodo še 
dokazovali, da so znanje, veščine, kulturo 
in izkušnje prenašali na mlajšo generaci-
jo. Posebna zahvala tudi bratu Iztoku in 
moji družini, ki mi je vedno in povsod stala 
ob strani." Podjetje je prejelo že kar nekaj 
nagrad tako doma kot v tujini in na vse 
so izjemno ponosni. Posebno mesto ima 
nagrada največjega kupca, ki jih je izbral 
za najboljšega dobavitelja – so njihov 
globalni dobavitelj. Podjetje svoje izdelke 
izvaža v države EU, ZDA, Mehiko, Maroko, 
Južno Korejo, na Kitajsko, posredno tudi 

na Japonsko. So trajnostno in družbeno 
odgovorni. V podjetju so uvedli različne 
nove tehnologije: tehnologija obogatene 
resničnosti, načrtovanje in uvedba avtono-
mnih vozil v proizvodno-logistični proces, 
implementacija kolaborantovih robotov, 
uvajanje senzorike in avtomatizacija. Lotili 
so se izboljšave procesa razvoja novega 
izdelka. Veliko časa in virov namenijo tudi 
usposabljanju in izpopolnjevanju kadrov 
na področju vodenja.
"Marca prihodnje leto bo minilo že drugo 
leto, odkar se spopadamo z ukrepi za-

radi epidemije covida-19, ki jih moramo 
izpolnjevati, da omejimo širjenje. Se mi 
pa zdi, da smo v tem času nekatere stvari 
hitreje izpeljali in našli drugačne rešitve, 
kot je denimo uvedba dela na daljavo prek 
različnih spletnih aplikacij, zelo hitro so 
bile vpeljane različne prilagoditve delovnih 
mest in delovnega okolja." Obdobje, ko 
se industrija spopada s pomanjkanjem 
polprevodnikov, drugih surovin in ener-
gentov, na drugi strani pa z inflacijo in 
stagflacijo, je naporno in zahtevno tudi za 
ponudnika celovitih razvojnih rešitev za 
avtomobilsko in druge industrije. "Seda-
njost, ki jo trenutno živimo, je zame eno 
najbolj zahtevnih obdobij. V svoji karieri 
sem doživel že razpad tržišča s propadom 
Jugoslavije leta 1991, krizo leta 2008 … 
Tu je še trenutna kriza, katere razsežnosti 
še ne poznamo, niti ne vemo, ali se šele 
začenja ali končuje. Na same razmere ne 
bomo imeli veliko vpliva, bodo pa potreb-
na stalna prilagajanja. Smo v času hitrih 
sprememb, zato upam, da se bomo čim 
bolje in čim uspešneje prilagajali izzivom. 
Naša pot je delovanje v segmentu, kjer 
sta potrebna znanje in inovativnost, tj. 
področje avtomobilske industrije, podro-
čje IIOT, IOT ter področje industrijskega 
inženiringa."

Nagrajenec Akademije strojništva
Igor Stanonik, podpredsednik poslovnega odbora podjetja Polycom, je prejel nagrado za globalno 
prodornost slovenskega inženirstva za prilagajanje hitrim spremembam ter uvajanje sodobnih  
trendov poslovanja.

Igor Stanonik, prejemnik nagrade za globalno prodornost slovenskega inženirstva  
FOTO: ARHIV PODJETJA POLYCOM

To je prva nagrada Akademije 
strojništva Polycomu. 
"Zahvala vsem, ki so Polycom 
prepoznali kot podjetje, ki 
stavi na razvojno inženirstvo, 
povezovanje in trajnostni 
razvoj." Nagrada pripada vsem 
zaposlenih v podjetju.
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Janez Jereb, Anton Bogataj

Na tem mestu naj ponovimo nekaj 
dejstev za obuditev spomina. Še vedno 
so v naši javnosti živi spomini na stoto 
obletnico organizirane vojaške akcije pod 
vodstvom generala Rudolfa Maistra, ki 
je z maloštevilno slovensko vojsko 23. 
novembra 1918 razorožil nemško voja-
ško stražo v Mariboru. To je pomenilo 
začetek konca nemške prevlade nad ve-
likim delom slovenskega ozemlja. Ob teh 
dogodkih je treba ovrednotiti prispevek 
karizmatičnega generala, njegovih oficir-
jev ter množico borcev prostovoljcev, ki 
so se v zanosu domoljubja do svojega 
naroda uprli Nemcem.
Bili so prva slovenska vojska, ki je opravila 
svojo domoljubno dolžnost, a je po sklepu 
plebiscitne komisije morala zapustiti 
pridobljeno ozemlje in se vrniti domov. 
Po prvi svetovni vojni so bili Maistrovi 
borci, tudi on osebno, pahnjeni v pozabo. 
Nastala je nova država SHS in kasneje 
Kraljevina Jugoslavija z drugačnimi poli-
tičnimi cilji. Tudi socialistična Jugoslavija 
je generalova dejanja in njegove borce za 
severno mejo potisnila v ozadje in molk. 
Končno je bil leta 1968 sprejet republiški 
zakon o borcih za severno mejo 1918/19, 
ki je z veliko zamudo in počasi priznaval 
udeležencem dolžno pozornost in spošto-
vanje. Šele v samostojni Sloveniji je oživel 
spomin na njihovo domoljubno ravnanje 
in od leta 2005 praznujemo dan Rudolfa 
Maistra. Obstaja obsežna spominska in 
znanstvena literatura, ki opisuje dogajanja 
tistega časa. 
Tudi uredniški odbor zbornika Gorenjeva-
ško in Hotaveljsko skozi čas je odstopil 
prostor za njihovo predstavitev. Iz zapisa 
je razvidno presenetljivo visoko število 
mož in fantov s področja sedanje občine, 
ki so se pridružili generalu. To v seda-
njem času razumemo kot borbo za lastno 
preživetje in preživetje domovine njihovih 
očetov. Za nazorni prikaz udeležencev 
Maistrove vojske sva avtorja zbrala po-
datke o številu borcev, slikovni material, 
kratek življenjepis in opis gibanja na boji-
šču. Vsi ti podatki so natisnjeni na pred-
stavitvenih tablah in namenjeni predsta-
vitvi potomcem, sorodnikom in javnosti. 
Do sedaj je ugotovljeno 52 udeležencev, 

razvrščenih po krajevnih skupnostih (KS): 
v KS Gorenja vas dvanajst, KS Poljane 
enajst, KS Javorje deset, KS Lučine šest, 
KS Trebija trije, in KS Sovodenj deset.
Poletje 2021 smo člani društva izkoristili 
za predstavitev svojega dela v treh krajev-
nih skupnostih. Povsod smo naleteli na 
prijazen sprejem in veliko zanimanje druge 
in tretje generacije. Prisotni so prisluhnili 
razlagi, saj v šolah ni bilo pouka iz slo-
venske zgodovine o tej temi in je mnogim 
neznana. Zato smo povabili na ogled šol-
sko mladino, ker se zavedamo, da je taka 
razstava pomemben učni pripomoček.
Prvo razstavo smo javnosti predstavili 
17. julija na Sovodnju v Kulturnem domu. 
Odprta je bila štiri zaporedne nedelje. Po-

sebno smo izpostavili deset udeležencev 
iz sedanje KS Sovodenj. Med njimi je bil 
tudi padli Andrej Šifrer (1892–1919), p. d. 
Oblakov v Reber. Prisotne, bilo jih je okoli 
štirideset, sva nagovorila avtorja razsta-
ve. Uvodni kulturni utrinek so z branjem 
generalovih pesmi prispevali Martina 
Horvat, Martin Klemenčič in Katja Penrič. 
Za vabila, pripravo prostora in postavitev 
ter organizacijo je prizadevno poskrbel 
predsednik KS Stanko Bajt. 
Osnovna šola Javorje nam je odstopila 
prostor za razstavo ob nedeljah, od 11. 
avgusta do začetka pouka. Deležni smo 
bili vsestranske pomoči Cirila Aliča, 
predsednika KS, in vodje šole Maje Kokalj. 
Uvodni kulturni program so pripravili javor-

V spomin borcem za severno mejo
Pred letom dni sva avtorja v Podblegaških novicah objavila spominski zapis ob dnevu Rudolfa Maistra 
in soborcev, ki so ob koncu prve svetovne vojne branili slovensko mejo na Koroškem in Štajerskem. 
Predstavitev ob občinskem prazniku nam je preprečil covid-19. Upamo, da bomo letos imeli več sreče.

Odprtje razstave v Lučinah. Na fotografiji Martina Jelovčan.

Razstava v Javorjah
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Damjana Peternelj

V času obiska, sredi oktobra, so drevo, 
posajeno v večjem loncu pod balkonom 
in pred mrazom zastrto s kopreno, mno-
žično obletavale čebele. "Tako je že tri 
tedne, odkar cveti," je pojasnil Lojze, ki je 
pod plastmi cvetov ponosno pokazal tudi 
prve nastavke banan. 
"Ne vem, kaj me čaka, sploh, ker je drevo 
zacvetelo na jesen," je povedal malce v 
negotovosti, predvsem pa v pričakovanju, 
da tudi v tem delu Poljanske doline dozori 
ta eksotični sadež, katerega domovina je 
Azija, največji pridelovalci pa so v Afriki, 
Severni in Južni Ameriki ter na Kanarskih 
otokih. Čez zimo in pred nizkimi tempera-
turami ga bo umaknil na varno, v prostore 
garaže. "Pred leti sem bral, da je banano-
vec zacvetel v Brebovnici in da je obrodil 
tudi sadeže," je še povedal upokojenec s 
Trebije, ki ima sicer okrog hiše na nekaj 
sto kvadratnih metrih zasajenih veliko vrst 
sadja in zelenjave: od češenj, marelic, bre-

skev, jabolk in hrušk, kar večino cepi sam, 
do ribeza, jagod in malin, pri katerih je nav-
dušeno pokazal nastavke plodov. Pono-
sen je na limonovec, ki je star štiri leta in 
je že dvakrat obrodil. Na zelenjavnem vrtu 
so se v pozni jeseni še bohotili endivija, 
motovilec, korenje, večino zelenjave pa je 
že shranil v shrambo za ozimnico, zato 
jima z ženo solate v trgovini skoraj ne bo 
treba kupovati. Nabral in posušil je tudi 
več zelišč, med njimi meto, ki jo zmelje za 
krvavice, pripravil je semena za naslednjo 
letino. 
V veliko veselje mu je tudi delo z rožami: 
pokaže številne kaktuse, na balkonu 
pa nageljne, ki mu jih še ni bilo treba 
pospraviti na varno zaradi nizkih tempe-
ratur. Rad ima naravo in življenje z njo, 
kar mu je bilo dano že v mladosti. Da mu 
bo na stara leta veselje naredil cvetoči 
bananovec, ni sicer nikoli pomislil, bo 
pa z veseljem in pričakovanjem počakal 
na prvo letino, če bo le drevo primerno 
preneslo zimo s kratkimi dnevi.   

Na Trebiji zacvetel bananovec
Lojzetu Erženu s Trebije je konec septembra zacvetel bananovec, ki ga je pred sedmimi leti naročil kar  
po pošti in so mu ga poslali iz Maribora.

Lojze Eržen ob cvetočem drevesu 
bananovca

ski pevci, Maistrove pesmi sta recitirali Martina Horvat in Monika 
Čadež. Obiskovalci so obudili spomin na najstarejšega Maistro-
vega borca Franca Potočnika (1899–1998), p. d. Jernajevega iz 
Krivega Brda. Umrl je v starosti skoraj sto let. Po drugi svetovni 
vojni je bil organizator povezovanja Maistrovih borcev in bil pred-
sednik Odseka borcev za severno mejo v Občini Škofja Loka. 
Dom krajanov v Lučinah je bil gostitelj razstave od 19. do 31. 
oktobra. Pomoč sta nam ponudila predsednik KS Stane Bizo-
vičar in vodja šole Martina Jelovčan. Pod njenim vodstvom so 
učenke povedale nekaj Maistrovih pesmi, prof. Valentin Bogataj 
pa je na orglice zaigral venček narodnih pesmi. Obiskovalci 
so se z zanimanjem ustavili pri predstavitvenih tablah šestih 
lučinskih udeležencev bojev za severno mejo. Domačini dobro 
poznajo preteklost svojega kraja, ki jo je v mnogih knjigah 
popisal njihov rojak Tone Košir. Njegove zapise smo hvaležno 
uporabili kot vire pri sestavi spiska udeležencev. 
Rudolf Maister ni bil samo vojak. Bil je tudi človek kulture, 
pesnik. Sledil je besedam, ki jih je Simon Gregorčič zapisal v 
pesmi Življenje ni praznik:
Dolžan ni samo, kar veleva mu stan,
kar more, to mož je storiti dolžan! Razstava o borcih za severno mejo iz občine Gorenja vas - Poljane.

Domoljubno društvo general Rudolf Maister 
Žiri in Občina Gorenja vas - Poljane vabita na 
razstavo o Maistru in Maistrovih borcih iz 
občine Gorenja vas - Poljane. Razstava bo v veliki 
dvorani Sokolskega doma na ogled 20., 21., 23., 
27. in 28. novembra.



24 I Knjižnica

Podblegaške novice št. 9 | november 2021  

Romana Hafnar

To je največji knjižni dogodek v Sloveniji. 
Zaradi epidemije so organizatorji lani 
pripravili poseben, virtualni sejem. Kaj bo 
letos, bomo kmalu videli. Kjerkoli že, je 
sejem z vsemi spremljevalnimi dogodki 
vreden ogleda. Seveda na sejmu lahko 
knjige kupite ali pa se le seznanite z 
vsemi novostmi in dobite idejo, kaj si 
izposoditi v knjižnici.  
V knjižnici se trudimo, da že najmlajše 
navajamo na knjigo in na bralno kulturo. 
Zato smo tudi v sezoni 2021/2022 pripra-
vili pester izbor knjig v projektu Družinsko 
branje. S tem projektom že nekaj let 

uspešno pritegnemo veliko družin k sku-
pnemu branju. Spodbujamo glasno branje 
staršev, starih staršev, starejših sester in 
bratov mlajšim otrokom. Na ta način v 
družini zrastejo mladi bralci. Pridne bralce 
tudi letos čakajo nagrade. Za mlade 
bralce smo ponovno pripravili tematske 
kovčke s knjigami, revijami, zgoščenka-
mi in lutkami. Na mladinskem oddelku 
imamo novo razstavo. Otroci iz skupine 
Ježki iz Vrtca Zala so pod mentorstvom 
vzgojiteljic Tanje Štibelj in Barbare Treven 
na ogled postavili svoje likovne stvari-
tve. Vsak mesec vas na mizicah čakajo 
pripravljene posebne ovojnice – Pravljične 
rokodelnice. Te lahko otroci vzamejo do-
mov ter iz materiala in navodil v ovojnici 
izdelajo zanimive izdelke. Vabimo vas, da 
kotičke poiščete v svoji knjižnici. Tokrat 
boste izdelali lovilce sanj.
Eno od poslanstev knjižnice je, da zbira, 
združuje in predstavlja dela lokalnih 

avtorjev. V Krajevni knjižnici Gorenja 
vas imamo razstavni prostor in zato nas 
veseli, da lahko predstavimo umetniška 
dela ljudi, ki mogoče ustvarjajo skrito 
očem širše okolice. Vabimo vse ljubitelj-
ske in profesionalne lokalne umetnike, da 
se oglasite v knjižnici in predstavite svoje 
delo. Tokrat se nam bo predstavil rojak, 
karikaturist Boris Oblak. Čeprav ustvarja 
na več likovnih področjih, je njegova 
največja strast portretna karikatura. 
Sam pravi, da se je s hecnim risanjem 
ljudi prvič srečal v času študija likovne 
pedagogike. Odprtje razstave bo v torek, 

7. decembra. Po programu potekajo 
prireditve za otroke in odrasle: delavnice, 
pravljice, branje s kužkom, Pravljično 
ognjišče, predstavitve knjig, razstave ... 
Datume dogodkov spremljajte na spletni 
strani knjižnice, v Podblegaških novicah 
in na spletni strani Zavoda Poljanska 
dolina. Vabljeni!
Barviti jesenski čas nas prav kliče, da 
vzamemo v roke raznolike knjige, saj 
nas knjige vendar povezujejo. V bolj 
sivih dneh pa si pobarvajte dneve z 
obiskom kakega dogodka v vaši in naši 
knjižnici.

Knjige  
povezujejo
Od 23. do 28. novembra bo v 
Cankarjevem domu in na spletu 
potekal že 37. Slovenski knjižni 
sejem.

Otroci iz skupine Ježki iz Vrtca Zala so pod mentorstvom vzgojiteljic Tanje Štibelj in 
Barbare Treven na ogled postavili svoje likovne stvaritve. 

Ob Pravljičnem ognjišču

V knjižnici se trudimo, da že 
najmlajše navajamo na knjigo 
in na bralno kulturo. Zato 
smo tudi v sezoni 2021/2022 
pripravili pester izbor knjig 
v projektu Družinsko branje. 
S tem projektom že nekaj let 
uspešno pritegnemo veliko 
družin k skupnemu branju.

Eno od poslanstev knjižnice je, da zbira, združuje in predstavlja 
dela lokalnih avtorjev. V Krajevni knjižnici Gorenja vas imamo 
razstavni prostor in zato nas veseli, da lahko predstavimo 
umetniška dela ljudi, ki mogoče ustvarjajo skrito očem širše 
okolice. Vabimo vse ljubiteljske in profesionalne lokalne 
umetnike, da se oglasite v knjižnici in predstavite svoje delo. 
Tokrat se nam bo predstavil rojak, karikaturist Boris Oblak.
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Hermina Jelovčan

To je bila že druga sezona, ki jo je deloma 
krojila pandemija covida-19, malo pa tudi 
slabo vreme, saj je bilo od načrtovanih 
sedmih pohodov izpeljanih le pet, s čimer 
so glede na trenutno stanje v društvu 
zadovoljni. 
Zadnji Valentinov pohod so pohodniki 
začeli v Selški dolini pri spodnji postaji 
šestsedežnice. Kljub slabši napovedi se 
je kot naročeno vreme tokrat pokorilo 
željam pohodnikov in je jesensko sonce 
poskrbelo, da je narava pokazala vse 
svoje barve, ko so se po poteh in stezah 
vzpenjali ob smučišču vse do Gostišča 
na Starem vrhu (koče Stari vrh). Po malici 
v koči so se preko vasi Četena Ravan in 
po lepih poljskih poteh spustili do Mlake. 
Obiskali so domačijo pri Jejlarju, kjer stoji 
mogočna kmečka hiša, kjer so bili posneti 
prizori v filmu Cvetje v jeseni. Po postanku 
ob krompirju v oblicah, pečenem kostanju, 
čaju in dobri glasbi domačega harmoni-
karja so nadaljevali pot do Jarčjega Brda. 
Ogledali so si podružnično cerkev svetega 
Valentina. Po vrnitvi na izhodišče jih je 
čakalo še okusno domače kosilo in nekaj 
lepih nagrad, ki so jih prispevali gostilna 
Blegoš, gostišče Stari vrh, Družinski park 
Stari vrh in STC Stari vrh. Udeležba je 
bila kot običajno dokaj velika in veseli so, 
da se jim pridružujejo tudi pohodniki iz 
drugih krajev Slovenije. 
Ob zaključku letošnje sezone je orga-
nizator in vodja pohodov Janez Šturm 
povedal: "Z letošnjo sezono smo kljub 

situaciji, ki ni bila ravno rožnata, lahko za-
dovoljni. Izpeljali smo pet od načrtovanih 
sedmih pohodov in vsi so bili lepo obi-
skani, saj je bilo vedno od štirideset do 
petdeset pohodnikov; nekaj je bilo novih 
obrazov, veseli pa smo tudi mladih po-
hodnikov, saj se nam vedno pridruži kar 
nekaj otrok. V prihodnjem letu imamo že 
izdelan spored in nekaj novih poti in upa-
mo, da se stanje res umiri in bomo lahko 
izvedli vseh sedem načrtovanih pohodov. 
Vabimo vse, ki morda še oklevate, da 
se nam prihodnje leto pridružite vsaj na 
kakšnem od njih, saj imamo v krajih pod 
Starim vrhom veliko lepih poti, ki niso 
prezahtevne niti za najmlajše, obenem pa 

veliko ponudnikov turističnih dejavnosti 
in domačih izdelkov: od mesnin, mlečnih 
izdelkov, peciva, pijač do mojstrov izdel-
kov domače obrti, ki jih na teh pohodih 
obiščemo. Vsem se iskreno zahvaljujemo 
tudi za uporabne in okusne nagrade, ki 
ste jih prispevali skozi vse leto in smo jih 
razdelili med pohodnike. Ob tej priložno-
sti bi se zahvalil tudi vsem, ki so nas na 
poti pogostili, dovolili, da smo jih zmotili 
pri delu ali pa prečkali njihova dvorišča, 
in se jim priporočamo tudi za prihodnje 
leto. Za konec pa le še povabilo vsem, 
da nas obiščete tudi v teh jesenskih in 
zimskih mesecih, saj so pohodne poti 
označene in urejene vse leto."

Končana še ena sezona pohodov
Zadnji dan v oktobru so pohodniki v Turističnem društvu Stari vrh zaključili še eno sezono pohodov  
pod skupnim imenom Od cvetja do jeseni.

Pohodniki na Valentinovem pohodu

Cerkev sv. Valentina na Jarčjem Brdu
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Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno
Naročila sprejemamo tudi po telefonu 031 643 821

C ve t l i č a r n a

Adventni venčki in praznični aranžmaji 
so v prihajajočih praznikih  

središče našega doma.

Obiščite nas v  
Cvetličarni Rožca Cerkno.
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Lidija Razložnik

Iskreno prizna, da takšnega rezultata ni pričakovala niti v 
sanjah: "Ko so me na podelitvi spričeval poklicali, da sem ma-
turo opravila z odličnim uspehom, sem potrebovala kar nekaj 
časa, da sem dojela, kaj se dogaja. Prejem zlatnika je res nekaj 
posebnega, saj ga ne dobi vsak. Odličnega uspeha nisem nikoli 
pričakovala ne pri zaključevanju letnikov, kaj šele na maturi." 
Vse to ji je dalo, kot pravi, zagon in motivacijo za naprej, hkrati 
pa spoznanje, da se vse da, če se hoče.
Danes študentka fakultete v Ljubljani je šolanje na Biotehni-
škem centru Naklo začela v triletnem programu slaščičar in ga 
nadaljevala do naziva živilsko-prehranskega tehnika. "Učenje 
ni bila ravno 'mala malica,' (smeh) a tudi tako težko ni bilo. Kdaj 
pa kdaj se je bilo treba malo 'dol usest', potem pa je šlo kar 
samo od sebe. A tako dobrega uspeha v zadnjih letih res nisem 
pričakovala!"
Poklicno maturo je opravljala iz matematike, slovenskega 
jezika, živilstva in prehrane. Komisija je ocenjevala tudi izdelek 
oziroma skupinsko seminarsko nalogo, v kateri so popisali 
izdelavo jogurta z uporabo različnih kultur in jo nato tudi 
zagovarjali. Posebnih priprav na maturo ni imela, učila se je 
tako kot pretekla leta. "Razlika je bila le v tem, da sem se za 
maturo učila iz zapiskov vseh petih let." Največ časa za učenje 
je namenila angleškemu jeziku in matematiki. "Uživala sem pri 
predmetih prehrana in dietetika ter športni vzgoji, saj smo si 
tam lahko malo 'zluftal' glave." Srednješolska leta ji bodo osta-
la v spominu predvsem po sošolcih, s katerimi so v teh letih 
postali tudi dobri prijatelji, ter "fajn" profesorjih.
V treh letih izobraževanja v slaščičarstvu je bilo kar nekaj časa 
namenjenega tudi praksi: "Najbolj všeč mi je bilo na praksi 
predvsem to, da smo delali različne vrste slaščic, vse od piško-
tov do tort. Med prakso sem pridobila kar nekaj novega in upo-
rabnega znanja." Sama najraje pripravlja tiramisu, ki ga ima zelo 
rada, pa tudi torte, sladice v lončkih in različne biskvite. Svoje 
prihodnosti še ni jasno začrtala: "Sproti prihajajo ideje oziroma 
želje, kaj bi si želela početi v življenju. Pravijo, da se vse zgodi z 
razlogom, potem bomo pa videli, kam me bo življenje odpeljalo."

Takšnega uspeha ni pričakovala
Sabina Potočnik iz Bukovega Vrha nad Visokim je ena izmed 19 dijakov Biotehniškega centra Naklo, ki so 
poklicno maturo opravili z odliko. Za odličen uspeh v vseh letih šolanja je prejela tudi zlatnik.

Sabina Potočnik z zlatnikom, ki ga je prejela za odličen uspeh 
FOTO: OSEBNI ARHIV

Miklavž je potrdil, da bo ne glede na trenutno slabo 
epidemiološko situacijo obiskal našo občino in obdaril 
vse pridne otroke od prvega do desetega leta starosti. 
Za otroke KS Gorenja vas je pripravil približno 380 daril, 
za Javorje 120, Lučine 54, Poljane 400, Trebijo 72 (za 
otroke do osmega leta starosti) in Sovodenj 120 daril. Če 
bo izvedljivo, se bo z otroki srečal po dvoranah krajevnih 
skupnosti, tako kot pretekla leta. Če to ne bo izvedljivo, bo 
darila razdelil na terenu s pomočjo svojih odposlancev.

Prihaja prvi dobri mož
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Od 26. do 28. novembra
Vase, nase, zase le najboljše za telo in duha. Vabljeni na 
vikend navdiha, oddiha in sprostitve, kjer se bo združilo 
starodavno vedenje za stik duše in telesa ter boste odkrivali 
dobro staro kuhinjo naših babic. 
Organizira: Domačija doživetij Tešnak. Več informacij:  
info@homestead-tesnak.com ali na 041/419-031.

20., 21., 23., 27. in 28. november
Razstava o Maistru in Maistrovih borcih iz občine Gorenja 
vas - Poljane v Sokolskem domu
Organizira: Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri in 
Občina Gorenja vas - Poljane
Več informacij: 040 308 250 (Anton Bogataj) 

Od 2. do 5. decembra
Ayurveda gre skozi želodec. Preživite doživljajski ajurved-
ski vikend oddih z ekipo Swasthye. Oglejte si vikend ponud-
be na spletni strani www.hc-swasthya.com. 
Organizira: Domačija doživetij Tešnak in Swasthya  
Več informacij: info@hc-swasthya.com 

3. decembra ob 17.30
Ta dobra stara kuha. Študenti Višje strokovne šole Bled 
bodo v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina pripravili 
gastronomsko-kulinarični večer z naslovom Ta dobra stara 
kuha.  
Organizira: VSŠGVT Bled, Zavod Poljanska dolina. Več informa-
cij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali na 030/489-177.

4. decembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu. Zaželene čelne svetilke ter primerna obleka in 
obutev. Cena vodenja: 5 € na osebo. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:  
zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.

7. decembra ob 18. uri
Odprtje razstave likovnih del. Krajevna knjižnica Gorenja 
vas vabi na odprtje razstave likovnih del lokalnega ustvar-
jalca Borisa Oblaka. 

Organizator: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več informacij: 
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si, 04/510-71-00.

11. decembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko. Spoznajte  
rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Cena vodenja je 2 €  
na osebo. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:  
zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.

11. decembra od 8. do 12. ure
Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov. Možen nakup 
domačih pridelkov in izdelkov. 
Organizira: Razvojna agencija Sora. Več informacij: kristina.
miklavcic@ra-sora.si, 04/506-02-25.

18. decembra ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši. Spoznajte rodbino 
Šubic. Cena vodenja je 4 € na osebo. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:  
zavod@poljanskadolina.com, 031/720-573.

September–november
Odprta klekljarska razstava Žirovske špice. Klekljarsko 
društvo Cvetke je za vas pripravilo razstavo Žirovske špice 
na Dvorcu Visoko. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:  
030/485-600 ali info@poljanskadolina.com.

September–december
Mogočna ptica naših gozdov. KUD Trata Gorenja vas  
pripravlja razstavo z naslovom Mogočna ptica naših  
gozdov.  
Organizira: KUD Trata Gorenja vas. Več informacij:  
rojc.jana@gmail.com.

Razstava Zvonka Kerna Obrazi je zaradi trenutnih razmer 
prestavljena za nedoločen čas. O novem terminu odprtja in 
možnostih ogleda razstave vas bomo pravočasno obvestili.

*Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite pri 
organizatorjih. 

November, december 2021
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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.

27
let tradicije

27
let tradicije
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Jure Ferlan

Gre za slovar, ki ga je v letih 1830–32 
napisal slovenski slovničar, leksikograf in 
katoliški duhovnik Anton Janez Murko, ki 
je umrl pred 150 leti, 31. decembra 1871 
kot župnik v Hočah pri Mariboru. Omem-
be vredno je dejstvo, da je to delo napisal 
še kot študent, star le nekaj nad dvaj-
set let, na pobudo knjigarnarja Janeza 
Lovrenca Greinerja, ki je delo leta 1833 v 
Gradcu tudi založil in izdal.
Knjiga je natisnjena v takrat standardni 
pisavi za slovenski jezik bohoričici, ki še 
ni poznala šumnikov. Beseda "ročni" v 
naslovu pomeni priročni, kratko besedilo 
pod naslovom pa pojasnjuje, da gre za 
slovenščino, kot se govori na Štajerskem, 
Koroškem, Kranjskem in v "zahodnih 
stranih na Vogerskim", kar bi pomenilo 
današnje Prekmurje in Porabje. Dokaj 
nenavadno je, da ne omenja Primorskih 

Slovencev. Omenjeni izvod je pomemben 
zato, ker se je na notranjo stran platnic 
podpisal njen lastnik – kot Stephan 
Schubiz, Maler in Piltavar (Štefan Šubic 
slikar in kipar), zraven pa je dopisal 
letnico 1842, ki najbrž označuje datum 
nakupa knjige (ali pa njenega prejema v 
dar). Tega leta je Štefan dopolnil 22 let, 
kar pomeni, da se je že mlad rad podpi-
soval in navajal svoj poklic. To navado 
je na svojih delih ohranil vse življenje. 
Poleg podpisa je slovar opremil tudi z 
žigom, ki ga je premogel, na njem pa je 
napis Stephan Schubiz Maler. Na notranji 
strani platnic, ki so sicer skrbno zavite v 
trši ovojni papir, je tudi nalepka, ki priča, 
kje je Štefan ali njegov obdaritelj knjigo 
kupil – v nemščini na nalepki piše takole: 
na voljo pri Leopoldu Paternolliju, trgovcu 
s knjigami, umetnostnimi in glasbenimi 
pripomočki in pisarniškim materialom 
ter lastniku odprte knjižnice za izposojo 

v Ljubljani. Omenjeni slovar med dru-
gim tudi simbolizira Štefanovo željo po 
izobraževanju, čeprav mu formalne višje 
izobrazbe zaradi okoliščin, iz katerih je 
izhajal, ni uspelo doseči. 

Štefanov slovensko-nemški slovar
V zapuščini poljanskega podobarja Štefana Šubica se je med drugim 
ohranil tudi izvod slovensko-nemškega in nemško-slovenskega 
Ročnega besednika, točneje njegov slovensko-nemški del.

Štefan in nasledniki so slovar pridno 
uporabljali, o čemer pričajo različni 
sledovi.

NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA  
                                   in

UGODNA PONUDBA
VERIG                    ,  

OLJ ZA VERIGE IN GORIVA.
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št. 1
v Franciji

za lepoto vaših las  
Prehransko dopolnilo za 
mocnejše, gostejše in bolj 
sijoce lase ter cvrste nohte*

ˇ
ˇˇ

FORTIFIANT za goste in sijoce lase 
KÉRATINE + za poskodovane lase 
ANTI-CHUTE proti izpadanju las 
SHAMPOOING FORTIFIANT sampon  
za krepitev in zascito las
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Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               

Spletna trgovina www.sophia.si

*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in koze.  
 Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in koze.
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080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

  
  
  

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

 Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam 
ča so pisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali  
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

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

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .
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Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Hilux: od 9,2 - 10,4 l/100 km in emisije CO₂: od 242 do 256 g/km. Emisijska stopnja: 
za EURO 6 AO. Emisije NOx: od 0,0314 do 0,0566 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delce PM10 in 
PM2,5 ter dušikovih oksidov. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva 
Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev posla.

NEPREMAGLJIVO IME,
NEPREMAGLJIV 
ZNAČAJ.

TOYOTA HILUX

DOBAVLJIV
TAKOJ

MOŽNOST 
ODBITKA DDV 329 

€
TOYOTA EASY 
FINANCIRANJE OD

NA 
MESEC

Cesta Staneta Žagarja 65 b, 
4000 Kranj | 04 280 90 00

TOYOTA RELAX

DO

10LET 
JAMSTVA

Najbolj prodajani  
poltovornjak na svetu. 
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na vsa PVC 
okna in vrata
samo 14. decembra

Ob naročilu oken:
MONTAŽA 

BREZPLAČNO
samo 

15. decembra.



Ponudba velja za Corse, Crosslande in Mokke na zalogi ob nakupu z Opel financiranjem, predvidoma do konca novembra 2021. Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 – 6,2 l/100km, izpusti CO
2
:

105 – 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NO
X
): 0,0116 – 0,0536 g/km. Trdi delci: 0,0003- 0,0010 g/km in število delcev 0,04  - 0,21 *1011 /km pri dizelskih motorjih.

Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 

povišanim koncentracijam ozona, delcev PM
10

in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Ob nakupu novega vozila Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost 
vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna Vis d.o.o. se
ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila. Akcija traja do 30. novembra 2021 ob nakupu novega Opla iz zaloge, ki je registriran do 30.11.2021. Slike so simbolične.

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM!
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

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

080 88 82

opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA 01 58 18 510 info.lj@avtotehna-vis.si
PE KRANJ 04 281 71 70 info.kr@avtotehna-vis.si
PE ŠKOFJA LOKA 04 502 40 00 info.skl@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !


