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

Naslednja številka: 25. marca 2022
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 1. marca 2022 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo 
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti! 
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Izbrani dogodki iz županovega pestrega  
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov

  10. 12. I Ob obisku Vlade RS na Gorenjskem 
je predsednik g. Janez Janša za prvi obisk 
izbral našo občino in tudi sam je delovni dan 
začel pri meni. Vlada je svojo redno sejo imela 
v veliki dvorani Sokolskega doma in pozdrav 
ministrskemu zboru mi je bil v posebno čast.

  13. 12. I Sprejem prostovoljnih šoferjev v 
projektu Prostofer. Seveda velika zahvala za 
opravljanje prostovoljnega dela z moje strani 
in pogovor, v katero smer bi lahko skupno delo 
še izboljšali.

  14. 12. I Predstavitev izboljšanega projekta 
okrevališča Visoko na Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine. Glavnina pripomb je bila 
v času nastajanja sproti usklajevana. Smo na 
poti pridobitve soglasja.

  15. 12. I Predstavitev geološkega poročila 
za gradnjo objekta nove podružnične šole v 
Javorjah. Na podlagi dejstev iz poročila sem 
se odločil, da bo treba pred samo gradnjo za 
varovanje gradbišča zgraditi pilotno steno.

  3. 1. I Ogled novih prostorov Vrtca Agata, 
kamor so se otroci že preselili. Sprejeli so tudi 
nove otroke. Uradno odprtje sledi v mesecu 
februarju ali marcu.

  11. 1. I Na vpogled in tudi možnost odkupa 
sem dobil čudovito birmansko darilo Franje 
Tavčar iz leta 1927. Bilo bi lepa popestritev 
zbirke v Dvorcu Visoko.

  15. 1. I Prestavili smo fresko, delo Iveta Šubica 
Poljanska vstaja, k spomeniku NOB v Polja-
nah. Čestitke in zahvala vsem, ki ste to dejanje 
omogočili in izvedli. Na mestu arheološkega 
najdišča sv. Martina bo spominski park, 
vsebino pa bomo dobili z raziskavami, ki se že 
nadaljujejo.

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča, da zaradi velikega zanimanja 
podaljšuje zbiranje novih pobud lastnikov zemljišč za spremembo 
namembnosti zemljišč, ki bo potekalo do 15. marca 2022. 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. Za dodatne informacije 
in svetovanje pri pripravi vloge smo vlagateljem na voljo na telefonski 
številki 04 51 83 100.

Zbiranje pobud za spremembo prostorskega načrta občine
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Ko sem se danes zjutraj sprehajal po zakotju digitalnega vsemir-
ja, sem naletel na tekst umetnika, slikarja. Kratko zgodbo. Zelo 
dobro napisano zgodbo. Vesel sem, da sem jo prebral, večkrat 
sem jo. Ganil me je izbor besed, fraz, ganila me je ideja, v tako 
preprosti formi udejanjena. Priklicala mi je stotero spominov.
In ganila me je navkljub … Hm, ni lahko slalomirati med vsemi 
temi različnimi pogledi na svet. In z njegovimi se ne strinjam ve-
dno. Tudi glede visoke kulture ne, še posebno – kako bogokletno 
– slikarstva. Ker me, potem ko sem lastno "visoko umetniškost" 
vsaj za nekaj časa izpustil iz rok in se prepustil bolj pop, ljudskim 
karikaturam, veliko stvari, ki bi me po službeni dolžnosti morale 
ganiti, ne gane kaj dosti. Ne gane me zapovedana "svetost" vse-
ga, kar je obešeno po galerijah. Ne ganejo me kimajoči soobisko-
valci galerij, ki pred "praznimi" deli drug drugemu nočejo priznati, 
da ne vidijo cesarjevih novih oblačil. Ne ganejo, kvečjemu 
razjezijo me na podlagi špekulacij in pranja denarja ustvarjene 
milijonske cene prodanih slik (ali še slabše – z lepilnim trakom 
na zid prilepljenih idej), ki mladim umetnikom vzbujajo lažno upa-
nje, da bi prav vse, kar naredijo, moralo biti ne vem koliko vredno. 
In da bi morala po ne vem kakšnem dekretu vse odkupiti država. 
Oziroma vsaj poskrbeti, da jih kupujejo npr. državna podjetja. Tudi 
njegovo mnenje gre v to smer.
Zgoraj našteto je v vzdušju preteklega leta lahko hudo nevarno 
seme, ki plodno rastišče z lahkoto najde v razpokah med našimi 
različnimi pogledi. V zavetju digitalnega vsemirja je pač enostav-
no obdati se z enako mislečimi in tuliti v en rog. A kultura ni v vpi-
tju "Umetnost je vse!" na eni in "Umetnost ni nič!" na drugi strani.
Tam v tistem stičišču dveh svetov, v tistem malem trenutku 
ganjenosti je. Ganjenosti nad ustvarjalnim prebliskom avtorja, 
s katerim se o marsičem ne strinjava – a o marsičem drugem, 
je videti, tudi se. Škoda, da je kultura družbenih omrežij taka, da 
razlike poglablja in ne zbližuje. Ker kultura, tista prava, bi morala 
zbliževati. Ne nujno zbliževati v poenotenju pogledov, strinjanju, 
prevešanju tehtnice na eno ali drugo stran. Biti mora okno, ki 
omogoči pogled čez razpoko. Biti mora orodje za razumevanje, 
da v različnih pogledih eden drugega pravzaprav potrebujemo. 
Da eden drugega spodbujamo k razumnejšim argumentom pri 
zagovarjanju "svojega" in za zavoro, da se nam preveč "našega" 
ne izpridi.
V bogato umetniško preteklost lahko pogledamo skozi okno 
poljanske kulture. V obnovah zadnjega desetletja, ustvarjanju šte-
vilnih posameznikov in kulturnih društev, v folklornih dogodkih, v 
izjemnih gledaliških predstavah, likovnih razstavah in povezavah 
odseva.
Kaj pa prihodnost? Morda nam jo uspe opaziti skozi "okna" kul-
turnih dogodkov v letu 2022. Da bi jih le bilo čim več. Da bi sploh 
lahko bili ... Morda jo opazimo v otroških očeh. Konec koncev so 
oni njeni nosilci. Peljite jih na kakšno razstavo, koncert, približajte 
jim ustvarjalnost. Le tako bo prihodnost lahko (ostala) kulturna.

Kultura mora zbliževati

Boris Oblak, karikaturist

Damjana Peternelj

Pripravljalna dela za gradnjo so se sicer začela pred pol leta, 
potem ko je izbrani izvajalec del, podjetje Mapri iz Ljubljane, z 
investitorjem, Direkcijo RS za infrastrukturo, podpisal gradbeno 
pogodbo v vrednosti dobrih devetsto tisoč evrov. 
Novozgrajeni most bo nadomestil močno dotrajani most na 
regionalni cesti ob gorenjevaškem krožišču, zato so še pred 
rušenjem obstoječega mostu uredili začasni montažni most, 
po katerem promet že ves čas poteka izmenično enosmerno. 
Izvedena je že približno polovica vseh pogodbenih del, med 
drugim globoko temeljenje, oba temelja ter oba opornika s krili. 

"Trenutno poteka izvedba nosilnega odra in opaževanje prekla-
dne konstrukcije," pojasnjujejo na direkciji. Preostala dela naj bi 
do zaključka gradnje obsegala še "prekladno mostno konstruk-
cijo, opremo mostu, rekonstrukcijo priključnih cest pred in za 
objektom ter vodnogospodarsko ureditev struge Poljanske Sore 
pod mostom". 
Promet čez Soro bo tudi v prihodnje potekal po začasnem mon-
tažnem mostu, pešci in kolesarji pa bodo do odprtja za prehod 
še naprej uporabljali Neškovo brv.
Zaradi zahtevnosti in obsežnosti gradnje je bil rok izvedbe ome-
jen na tristo dni od uvedbe v delo. Z direkcije so konec januarja 
sporočili, da je pogodbeni rok za izvedbo 30. april.

Po novem mostu  
predvidoma že v maju
Gradnja novega mostu čez Soro v Gorenji vasi, ki bo 
nadomestil starega, porušenega avgusta lani, poteka 
po terminskem planu, po ustaljenih postopkih in brez 
težav, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

Po novem mostu se bo predvidoma mogoče peljati že v maju. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ



4 I Občinske novice

Podblegaške novice št. 1 | februar 2022  

Mateja Rant

Fresko so s pomočjo velikega dvigala prenesli čez cesto na me-
sto, od koder so predtem plato nižje prestavili marmorni obelisk 
spomenika padlim v NOB. Prestavitev je predstavljala svojevr-
sten tehnični izziv, saj je prestavljeni marmorni obelisk tehtal 
kar 43 ton, freska pa celo 45 ton, so pojasnili na občini. "Znanje 
za razvoj tehnologije prestavitve so prispevali strokovnjaki tako 
s področja gradbene kot konservatorske stroke, posebno velik 
pa je bil prispevek statikov." 
Vodja ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Boris Vičič je prestavitev freske označil za dogodek 
desetletja v Poljanah. Priprave so trajale več mesecev, saj 
je bilo treba fresko najprej ustrezno utrditi in zaščititi pred 
morebitnimi poškodbami. "Sledilo je dolgotrajno in temeljito 
utrjevanje zaledne stene freske, odstranjevanje obodnega zidu 
okoli freske in izdelava novih nosilnih vezi iz betona po obodu 
freske, kar je omogočilo premestitev freske na novo lokacijo," 
so razložili na občini in dodali, da je postopno nameščanje vezi 
in sušenje betona trajalo več tednov in je zahtevalo natančno 
začrtane korake. Kljub obsežnim pripravljalnim delom pa so si 
vsi navzoči vidno oddahnili, ko so 45 ton težko fresko, vpeto v 
betonske nosilce, uspešno prenesli na drugo stran ceste. Kot je 
poudaril župan Milan Čadež, je šlo za edinstven poseg, saj so 
v Sloveniji zaman iskali primere dobre prakse, na katere bi se 
lahko oprli. "Naše lokalno podjetje Topos in strokovni sodelavci 
občine so v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dedišči-
ne izpit opravili z odliko," je bil zadovoljen po opravljeni nalogi. 
"Ogromno energije smo vložili v pripravo prestavitve, kljub temu 
pa gre vedno lahko kaj narobe. A je vse potekalo, kot smo si 
zamislili." Precej na trnih je prestavitev freske opazovala tudi 
hčerka Iveta Šubica, prav tako akademska slikarka Maja Šubic. 
"Zelo me je skrbelo, a ko sem videla, da sta glavna iz podjetja 

Topos sama opravila ključna dela, sem videla, da so s srcem 
zraven in da si res želijo opraviti, kot je treba." Prepričana je, da 
je freska zdaj dobila še lepše mesto v središču Poljan. 
Prestavitev freske je prav zaradi natančne in temeljite predpri-
prave potekala tekoče in povsem brez zapletov, so še poudarili 
na občini in dodali, da je bila vsaka od prestavitev izvedena v 
manj kot desetih minutah, čemur je sledilo še sklepno name-
ščanje na nove temelje. "Na občini smo tudi sicer k projektu 
pristopili z veliko skrbnostjo, saj umetniškim stvaritvam 
domačih krajev pripisujemo velik pomen, zlasti v luči spošto-
vanja drugačnosti in različnosti zgodovinskih obdobij, ki so jih 
doživeli pretekli rodovi prebivalcev Poljanske doline." Kot so 
še pojasnili, so fresko odkrili leta 1981 in je tako kot spome-
nik NOB z marmornatim stebrom vpisana v register kulturne 
dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine, s katerim so 
zato pred prestavitvijo in preureditvijo spomenika na občini 
izvedli obsežna usklajevanja in pridobili vsa soglasja. "Občina 
je zaradi nadaljevanja izvajanja arheoloških raziskav zaščite-
nega najdišča v vaškem jedru Poljan v sodelovanju z arhitekti, 
projektno skupino za ureditev vaškega jedra Poljan in Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine dlje časa dejavno iskala ustre-
zno lokacijo za premestitev freske iz opuščenega poslovnega 
objekta, ki stoji na arheološkem območju, na novo, bolj pri-
merno lokacijo, in nazadnje pridobila vsa potrebna soglasja za 
prestavitev k spomeniku NOB."
Pred občino je zdaj še največji izziv, je poudarila direktorica 
občinske uprave Elizabeta Rakovec, in sicer oblikovati čim bolj 
optimalen in reprezentančen način predstavitve najdb ostankov 
kar treh cerkva, od katerih je najstarejša stara skoraj tisoč let. 
Zato bodo na mestu zdaj porušene trgovine nadaljevali arhe-
ološke raziskave, ki bodo podlaga za nadaljnjo ureditev tega 
območja.

»Zgodovinska« prestavitev freske 
V sklopu projekta ureditve vaškega jedra Poljan so sredi januarja izvedli premestitev freske Iveta Šubica  
z naslovom Poljanska vstaja na novo lokacijo.

Prestavitev freske je zaradi natančne in temeljite predpriprave 
potekala tekoče in povsem brez zapletov. FOTO: PRIMOŽ 
PIČULIN 

Tako župan Milan Čadež kot slikarjeva hči Maja Šubic sta si 
oddahnila, ko je bila freska na svojem mestu. FOTO: PRIMOŽ 
PIČULIN
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Po pridobitvi uporabnega dovoljenja 28. decembra lani so v 
vrtcu pri OŠ Poljane takoj začeli selitev, tako da so po prazni-
kih otroci že prišli v nove prostore. V novem vrtcu, kjer so po 
besedah ravnateljice OŠ Poljane Metke Debeljak pridobili skoraj 
devetsto kvadratnih metrov dodatnih površin, je ta čas 179 
otrok, ki so razporejeni v enajst oddelkov, še enega bodo odprli 
jeseni.
V vrtcu imajo zdaj šest novih igralnic, poleg tega pa so uredili 
še dve nadomestni učilnici za potrebe šole ter spremljajoče 
prostore za delovanje vrtca in šole. To jim je omogočilo, da sta 
se pod skupno streho vrnili dve skupini otrok, ki sta zadnjih dva-
najst let gostovali v Lovskem domu. Obenem so na novo odprli 
dodaten oddelek za prvo starostno obdobje, še en oddelek pa 
bodo odprli septembra, je napovedala Metka Debeljak. Otroci in 
zaposleni imajo po novem na voljo sodobno opremljene velike 
in svetle igralnice z neposrednim izhodom na pokrite terase, 
poleg prenove dela starega zunanjega igrišča pa so pridobili 
še novo igrišče na drugi strani vrtca. Gradnja vrtca je predsta-
vljala največjo investicijo občine v vrtčevske prostore v zadnjih 
dvajsetih letih. Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 2,5 
milijona evrov, pri čemer so na razpisu ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport pridobili skoraj 761 tisoč evrov nepo-
vratnih sredstev, še 280 tisoč evrov pa je prispeval Eko sklad. 

"Moram pohvaliti občino, ki je res strokovno in profesionalno 
pristopila h gradnji novega vrtca in ves čas skrbno nadzirala 
gradnjo," je zadovoljna Metka Debeljak. V novih prostorih se 
zelo dobro počutijo, nam je zagotovila vzgojiteljica v kombinira-
nem oddelku Alenka Cegnar. S prejšnjo skupino, v kateri je bilo 
devet otrok, so gostovali v Lovskem domu, v novih prostorih pa 
se jim je pridružilo še devet otrok, starih od dve do pet let. "Tako 
se nismo razveselili le nove igralnice in novih igrač, ampak tudi 
novih prijateljev," se je nasmehnila.

V Poljanah pridobili nov sodoben vrtec
Otroci in zaposleni v Vrtcu Agata so se v začetku januarja preselili v prostore novzgrajenega vrtca, ki ga  
ta čas obiskuje 179 otrok. Po dvanajstih letih, ko je del otrok z vzgojiteljicami gostoval v Lovskem domu,  
so spet vsi združeni pod eno streho.

V začetku januarja so se otroci in zaposleni v Vrtcu Agata 
preselili v nove prostore.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE  
Poljane 100, 4223 Poljane

 ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane

Datum: 31. 1. 2022

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2022/23
OBJAVLJAMO RAZPIS 

PROSTIH MEST ZA OTROK V VRTCU AGATA POLJANE,  
V ENOTI JAVORJE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz 
enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni 

strani vrtca www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine 
Gorenja vas - Poljane.

IZPOLNJENO VLOGO ODDAJTE OD  7. 3. 2022  DO 11. 03. 2022  
V VRTEC AGATA

pomočnici ravnateljice Jožici Maček vsak dan od 8.00 do 10.00,
v torek in četrtek pa tudi od 12.00 do 16.00.

O sprejemu v vrtec boste obveščeni v mesecu maju 2022.

Metka Debeljak, ravnateljica

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVA ŠOLA IVANA TAVČARJA
Trata 40, 4224 Gorenj vas 

Datum: 31. 1. 2022

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016 in 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2022/23
OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE V VRTCU ZALA GORENJA VAS,  
V ENOTI DOBRAVA, V ENOTI SOVODENJ IN ENOTI LUČINE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz 
enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni 
strani vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni 

strani Občine Gorenja vas - Poljane.

IZPOLNJENO VLOGO ODDAJTE OD 7. 3. 2022 DO 11. 3. 2022  
V VRTEC ZALA

pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8.00 do 10.00 ure, 
v torek in četrtek pa tudi od 12.00 do 16.00.

 O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v mesecu maju 2022.

Izidor Selak, ravnatelj
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Obnova prvega dela ceste od Lučin do 
konca Dolgih Njiv v dolžini okrog štiri-
sto metrov se je začela konec lanskega 
septembra. Na tem delu so uredili tudi 
pločnik in javno razsvetljavo ter položili 
grobi sloj asfalta na površini ceste, fini 
asfalt pa bo sledil v pomladnih mesecih, 
je razložil Igor Kržišnik, ki je na občini 
odgovoren za investicije. Zdaj nadaljujejo 
dela na odseku do Suhega Dola. Dela so 
namreč med božičnimi prazniki prekinili, 
končanje pa načrtujejo v predvidenem 
roku, če bodo to dopuščale vremenske 
razmere. "V skrajnem primeru se lahko 
izvedba za kak mesec podaljša." 
V sklopu del, ki bodo potekala ob polovič-
ni zapori ceste, bodo na odseku od nase-
lja Dolge Njive proti Suhemu Dolu zmanj-
šali ovinke, pri čemer bodo pri največjih 
sedanjih ovinkih poskrbeli za prestavitev 
celotne trase ceste z novimi useki v teren, 
sedanjo traso pa bodo zasuli, je pojasnil 
Kržišnik in dodal, da bo treba zgraditi 
tudi nekaj opornih zidov, predvsem pod 
cesto. Popolne zapore ceste med izvedbo 
del niso predvidene, bo pa predvidoma 

približno teden dni popolna zapora ob 
izvedbi fine asfaltne prevleke malce pred 
predvidenim zaključkom del. Vsa dela 
naj bi sicer končali konec junija. Naložba 

je vredna dobrih devetsto tisoč evrov, pri 
čemer bo občina zagotovila sredstva za 
ureditev pločnika in javne razsvetljave v 
višini slabih 64 tisoč evrov.

Po novi cesti konec junija
Občina Gorenja vas - Poljane in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo obnavljata približno  
1,5 kilometra dolg odsek ceste od naselja Lučine do Suhega Dola.

Obnovo ta čas nadaljujejo na odseku od naselja Dolge Njive proti Suhemu Dolu.  
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Mateja Rant

Eko sklad je ponovno odprl razpis za pri-
dobitev nepovratnih sredstev in ugodnih 
posojil za nove naložbe v učinkovito rabo 
energije in obnovljive vire energije za go-
spodarstvo. Posamezno podjetje lahko 
prejme do dvajset odstotkov vrednosti 
naložbe nepovratnih sredstev oziroma do 
največ 200 tisoč evrov, lahko pa zaprosi 
tudi za ugodno posojilo, in sicer v vredno-
sti do osemdeset odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe, so sporočili iz Eko 
sklada. Najnižja letna obrestna mera 
je trimesečni EURIBOR +1,3 odstotka. 
"Roka za oddajo ni, razpis bo odprt do 
porabe sredstev." Kot so pojasnili na Eko 
skladu, je namen javnega poziva spod-

buditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe 
energije v stavbah in tehnoloških proce-
sih, ukrepov učinkovite rabe električne 
energije, rabe odpadne toplote v procesih 
in ukrepov za povečanje rabe obnovljivih 
virov energije. Finančne spodbude je 
mogoče pridobiti za naslednje naložbe: 
toplotno izolacijo fasade, zunanjega 
zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi; to-
plotno izolacijo tal na terenu ali tal nad 
neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi; 
toplotno izolacijo ravne oziroma po-
ševne strehe ali stropa proti neogreva-
nemu prostoru/podstrešju; zamenjavo 
zunanjega stavbnega pohištva v stavbi; 
vgradnjo toplotne črpalke za central-
no ogrevanje stavbe; vgradnjo kurilne 
naprave na lesno biomaso za centralno 

ogrevanje stavbe; zamenjavo toplotne 
postaje ali vgradnjo toplotne postaje za 
priklop na sistem daljinskega ogrevanja 
stavbe; vgradnjo solarnega ogrevalnega 
sistema v stavbi; vgradnjo prezračevanja 
z vračanjem toplote odpadnega zraka v 
stavbi; zamenjavo sistema razsvetljave v 
stavbi; optimizacijo sistema ogrevanja v 
stavbi; vgradnjo plinskega kondenzacij-
skega kotla za centralno ogrevanje stav-
be; naložbe v naprave za soproizvodnjo 
električne energije in toplote; izkoriščanje 
odvečne toplote iz procesov in/ali na-
prav; vgradnjo energijsko učinkovitih ele-
ktromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih 
pretvornikov; uvedbo sistema upravljanja 
z energijo in energetsko učinkovitost v 
tehnološkem procesu.

Spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energij
Na razpisu Eko sklada za energetsko učinkovitost poslovnih stavb je na voljo pet milijonov evrov  
nepovratnih sredstev.
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Damjana Peternelj

Več kot dve tretjini oseb, to je 369, je 
prišlo po tretji odmerek, 59 oseb ali 11 
odstotkov pa se jih je cepilo prvič. "Kljub 
skromnemu številu prvih odmerkov to v 
primerjavi z večino drugih zdravstvenih 
domov niti ni malo," je pojasnil direk-
tor Zdravstvenega doma Škofja Loka 
Aleksander Stepanović. Cepili so tudi 
deset otrok, pet pa se jih je hkrati cepilo 
proti sezonski gripi. Cepljenja na terenu z 
mobilno enoto tokrat niso organizirali, so 
se pa akciji priključili zdravniki koncesio-
narji v Železnikih, Žireh in Gorenji vasi, ki 
so cepili po svojem urniku. 
Ponovoletna akcija je bila sicer nadaljeva-
nje predbožične, ko se je v petih dneh na 
Loškem cepilo 908 ljudi. Delež oseb, ki so 
prejele tretji oziroma poživitveni odmerek, 
je bil tedaj kar 79 odstotkov, delež oseb, 
ki so prejele prvi odmerek, pa je znašal le 
štiri odstotke. "Tudi v tej akciji so sode-
lovali koncesionarji v obeh dolinah, v 
Škofji Loki pa smo z mobilno enoto cepili 
v Retečah in na Svetem Lenartu. V obeh 
akcijah so se vsi pacienti cepili s Pfizer-
jevim cepivom Comirnaty, čeprav je bilo 
na voljo tudi cepivo Moderne," je pojasnil 
prednovoletno dogajanje direktor škofjelo-
škega zdravstvenega doma. O uspehu ce-
pilne akcije meni, da je v kategoriji tretjih 
odmerkov povsem soliden, glede prvih pa 
ne. "Število cepljenih v enem dnevu akcije, 
to je med 150 in 180, je praviloma dokaj 
podobno številu cepljenih v običajnem ce-
pilnem dnevu, le da je termin v času akcije 
bistveno daljši in zahteva večjo kadrovsko 
angažiranje. Tudi tokrat se je potrdilo, da 
so na cepljenje pripravljeni večinoma le 
tisti, ki so že osnovno zaščiteni." 
Glede prejema tretjega, poživitvenega 
odmerka je pojasnil, da ga osebe prejme-

jo po zaključeni osnovni shemi ceplje-
nja za poživitev in podaljšanje zaščite 
po osnovnem cepljenju. "Priporočen 
presledek med osnovnim cepljenjem, ki 
je bilo opravljeno  s cepivom proizvajal-
ca Pfizer (ali Moderna) ali kot 'mešana 
shema' (cepivo proizvajalca AstraZeneca 
in Pfizer oz. Moderna) in poživitvenim 
odmerkom je od tri do šest mesecev, če 
pa je oseba opravila osnovno cepljenje 
s cepivi proizvajalcev AstraZeneca in 
Janssen, pa je priporočljiv presledek vsaj 
dva meseca po osnovnem cepljenju. 
To velja za splošno populacijo, pri težje 
imunsko oslabljenih pa glede intervala za 
dodaten odmerek priporočam posvet z 
izbranim osebnim zdravnikom."

Cepljenje v prihodnje v Gorenji vasi  
ob sredah 
Cepljenje bo organizirano tudi v priho-
dnje. "Ves čas je možna elektronska pri-
java preko portala zVEM – eZdravje, 
organizirani pa bodo tudi odprti termini, 
brez naročanja, o čemer bomo občane 
sproti obveščali na Radiu Sora in naši 
spletni strani," pa nadaljevanje cepilne 
strategije na Škofjeloškem pojasnjuje 
Stepanović. Da bodo cepili tudi v Gorenji 
vasi, so pritrdili tudi v Ambulanti Kopri-
vec. Cepili bodo enkrat tedensko. "Ker je 
ta čas v ambulanti veliko dela, se bo to 
izvajalo kot nadurno delo poleg ambulan-
te, in sicer vsako sredo od 13. do 15. ure." 
Na dosedanjih cepljenjih ob sredah so v 
Gorenji vasi razdelili okrog 120 večinoma 
poživitvenih odmerkov, v drugi polovici 
januarja pa so zabeležili upad zanimanja 
za cepljenje. 

Želijo si umiritve razmer 
Epidemija je tudi na Škofjeloškem v 
polnem razmahu, saj je različica omikron 

izredno nalezljiva. Stepanović je jasen: 
"Zdaj bi bil res skrajni in pravi čas, da upo-
števamo vse tisto, kar poslušamo že dve 
leti: razkuževanje, razdalja, pravilna upora-
ba mask, delo od doma, kjer je  to mogoče, 
izogibanje nepotrebnim stikom." 
V teh dneh se v zdravstvenih domovih, 
kjer si želijo konca vse višjih valov in 
umirjanja epidemije, še vedno spopada-
jo tudi s hudo kadrovsko stisko zaradi 
bolniških odsotnosti in karanten zapo-
slenih, obenem je izjemno visoko število 
testiranj in okuženih. "V primeru nenujnih 
zadev, kot so npr. kontrole urejenih kro-
ničnih bolezni in več mesecev ali celo let 
trajajoče težave, zaradi katerih do sedaj 
niste obiskali zdravnika, vas vljudno in 
neobvezujoče prosimo za krajšo pre-
stavitev termina do umiritve najhujšega 
vala epidemije," k razumevanju nastalih 
razmer še poziva Stepanović. 

V cepilni akciji večina po tretji odmerek
V zadnji veliki nacionalni akciji Dnevi cepljenja so tudi v Zdravstvenem domu Škofja Loka pospešeno cepili 
tri zaporedne dni, od 13. do 15. januarja, od 8. do 20. ure. Cepilo se je 522 ljudi.

Primerjava precepljenosti 
Precepljenost celotne-
ga prebivalstva (v %)

Precepljenost oseb 
nad 18 let (v %)

Slovenija 57 67

Gorenjska 57,9 69

Občina Škofja Loka 57,8 72 

Občina Gorenja vas - Poljane 54,5 71,4 

*Zajem podatkov: 21. 1. 2021, cepimose.si 

Grafično oblikovanje za 
vsakdanjo rabo
Razvojna agencija Sora v okviru pro-
jekta Spodbujanje podjetništva na 
Loškem pripravlja spletno delavnico 
z naslovom Grafično oblikovanje 
za vsakdanjo rabo. Delavnica bo 
potekala v sredo, 16. februarja, od 
17.00 do 19.15. Vodila jo bosta Nejc 
Konjevič in Laura Martinčič. Na 
delavnici se bodo udeleženci naučili 
osnovnih zakonitosti oblikovanja – 
uporabe in kombiniranja barv, pisav, 
hierarhije in kompozicije elementov. 
Posredovali jim bodo tudi konkretne 
predloge, postopke in trike, kako s 
poznanimi orodji (Microsoft Power-
Point, slikar in drugi programi, ki jih 
imajo posamezniki že naložene v 
svojem sistemu) oblikovati grafike 
za družbena omrežja ter tiskane 
in spletne medije. Prejeli bodo še 
vnaprej pripravljeni predlogi za digi-
talno vabilo in naslovnico spletnega 
dogodka za uporabo na spletni 
strani ali Facebooku. Delavnica je 
za udeležence brezplačna, saj so jo 
finančno podprle občine Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane, Železniki in 
Žiri, treba pa se je prijaviti.



8 I Občinske novice

Podblegaške novice št. 1 | februar 2022  

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 

RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI  
GORENJA VAS - POLJANE V LETU 2022

Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 96.500 evrov 
je namenjeno ukrepom za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeže-
lja, in sicer: 
•  Ukrep št. 1 : Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospo-

darstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo  
•  Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-

izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji 

•   Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih 
dejavnosti in gozdarstva 

•  Ukrep št. 4: Gozdarski ukrepi (nove investicije za delo v gozdu) 
•  Ukrep št. 5: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdar-

stva in razvoja podeželja 

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavlje-
na na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane na spletnem naslovu  
www.obcina-gvp.si, pod rubriko »razpisi in objave". 

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 4. marca 2022. 

Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom Gorenja 
vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 
Gorenja vas, najkasneje 4. marca 2022 oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo 
na pošti kot priporočeno pošiljko. 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Po-
ljane, pri Luciji Klemenčič, telefon (04) 51 83 114 ali e-naslov lucija.klemencic@ 
obcina-gvp.si in pri Nataši Božnar Markelj, telefon (04) 51 12 700.

Foto meseca

Karin Homec nam je poslala tole 
zanimivo skulpturo iz snega, ki jo je 
oblikovala narava sama in jo je spo-
mnila na raco. Zato jo je poimenova-
la kar zamrznjena ali snežena raca.

Katarina Dolenec, Elizabeta Rakovec

Tekočih odhodkov je za 6.373.000 evrov 
oziroma dobrih 49 odstotkov, preosta-
nek pa se nameni odplačilu dolga. Že 
drugo leto zapored občina za poplačilo 
predvidenih odhodkov ne planira novega 
zadolževanja.
Največje tekoče proračunske odhodke 
še vedno predstavljajo postavke dnev-
nega varstva in vzgoje v občini, in sicer 
1.443.000 evrov, kolikor znaša obseg 
doplačil staršem za vrtčevsko varstvo 
otrok, ki jih občina izplačuje vrtcem. Sledi 
strošek zimskega vzdrževanja cest v 
obsegu dobrih 460.000 evrov in prevozi 
otrok v šolo v višini 393.000 evrov.
Večje investicije v letu 2022 v občini 
so: gradnja vodovoda Todraž–Lučine 
in Vršajn–Brda EU – 1.656.898 evrov, 
poplačilo prizidka Vrtca Agata 648.813 
evrov, Hiša generacij za starejše v Gorenji 

vasi v višini 565.000 evrov, obnova 
Visoške domačije – 3. faza 420.000 
evrov. Vse navedene investicije so vsaj 
do polovice ali več financirane z odobre-
nimi nepovratnimi sredstvi. Občina pa 
iz lastnih sredstev namenja še več kot 
pol milijona evrov za obnove lokalnih 
cest, predvideno pa je tudi kandidiranje 
za dodatna nepovratna sredstva sanira-
nja plazovitih odsekov cest. Prav tako 

občina v proračunu zagotavlja sredstva 
za sofinanciranje obnove državnih cest 
z izgradnjo pločnikov, denimo pri obnovi 
cest Lučine–Dolge Njive, Gorenja Dobra-
va in Trebija–Sovodenj.
Celoten razrez planirane porabe prora-
čunskih sredstev s spremljajočimi obra-
zložitvami je objavljen na spletni strani 
občine v rubriki "o občini", "proračun in 
zaključni račun", "proračun občine".

Sprejet letošnji proračun
Proračun za leto 2022 znaša dobrih 12.776.000 evrov odhodkov. Za investicije je namenjenih za dobrih 
6.076.000 evrov oz. slabih 48 odstokov.

Večje investicije v letu 2022 v občini so: gradnja vodovoda 
Todraž–Lučine in Vršajn–Brda, poplačilo prizidka Vrtca Agata, 
Hiša generacij za starejše v Gorenji vasi, obnova Visoške domačije 
– 3. faza. Vse navedene investicije so vsaj do polovice ali več 
financirane z odobrenimi nepovratnimi sredstvi.
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Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas  
Gašper Čadež, tajnik KS

Največja obnovljena odseka sta lokalna cesta (LC) Gorenja 
vas–Hlavče Njive v dolžini 450 metrov (zamenjava asfalta, 
ureditev drenaž in obnova propustov) in LC Hotavlje–Suša 
v dolžini 450 metrov (zamenjava asfalta, ureditev drenaž ter 
obnova propustov). Krajša odseka cest – javnih poti (JP) sta 
ostala nedokončana zaradi položitve več komunalnih vodov in 
neugodnih vremenskih razmer, zaključena bosta letos, in sicer: 
JP Gorenja vas, odsek Trata–Avhež v dolžini 150 metrov, in JP 
Gorenja vas, odsek Pot na Pretovč v dolžini 150 metrov.
Na pokopališču v Gorenji vasi se je na novem delu pokopališča 
obnovil del peš poti do grobnih polj. Na vhodu med starim in 
novim delom pokopališča je bil restavriran marmorni portal, ki 
je spet pridobil prvotno podobo.
Najmlajšim prebivalcem pa je Miklavž kljub poostrenim ukre-
pom v mesecu decembru pripravil in razdelil darila. 
Ob praznovanju dneva državnosti v organizaciji KS Gorenja vas 
je bila namenu izročena Fortunova brv čez reko Soro. Pomemb-
na pridobitev preteklega leta je tudi novoletna okrasitev Gorenje 
vasi, ki je bila izvedena v sklopu občinskega projekta osvetlitve.
Zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas – Bogastvo 
preteklosti za izzive prihodnosti je zgodba o naših krajih in 

naših ljudeh. Predstavlja spomenik naši preteklosti ter seda-
njemu času in popotnico novim generacijam, ki bodo na teh 
temeljih pisale nove zgodbe. V septembru je zbornik kljub zah-
tevnim razmeram zaradi bolezni covid-19 doživel predstavitev 
in srečanje z avtorji. Svoje mesto je našel v številnih domovih 
krajanov opisanega območja in pri velikem številu odseljenih 
domačinov. Nakup je še možen, priporočamo v branje.

Prva skrb asfaltiranje cestnih odsekov
V cestnem programu je Krajevna skupnost (KS) Gorenja vas v preteklem letu obnovila devetsto metrov 
asfaltnih lokalnih cest in javnih poti, dodatnih petsto metrov pa je bilo obnovljenih iz občinskega proračuna.

Obnovljeni odsek ceste proti Hlavčim Njivam FOTO: ARHIV KS 
GORENJA VAS

Lucija Klemenčič, KS Trebija

Na drugih cestah so bile nasute bankine, 
kjer je bilo to potrebno, na makadamskih 
cestah pa so bile predvsem zasute udarne 
jame. Na lokalnih cestah Trebija–Stara 
Oselica in Fužine–Kladje so se očistili pro-
pusti, s krajani pa smo sodelovali tudi pri 
čiščenju in obsekovanju ob lokalni cesti v 
vaseh Kladje in Podgora. Na Fužinah smo 
ob stanovanjskih hišah 2 in 2a sanirali 
udor in zgradili kamnito zložbo. Ob cesti 
skozi vas Trebija smo namestili prikazoval-
nik hitrosti Vi vozite, poskrbeli pa smo tudi 
za barvanje grbin za umiritev prometa.
Na avtobusnem postajališču Fužine 
smo postavili novo hiško, v kateri lahko 
potniki počakajo na avtobus, zamenjali 
smo tudi del dotrajane ograje na mostu 
skozi Fužine, z novo ograjo v brežini pa 
sta opremljeni dve javni poti, in sicer 
Svislarjeva grapa in Kladje, obe v dolžini 

40 metrov. Na zakristijo ob pokopališču 
v Stari Oselici smo namestili snegolove, 
ki zadržijo sneg na strehi in preprečijo 
njegov zdrs ter poškodbe na spomenikih 
umrlih. Najemnikom grobov smo zagoto-
vili tudi pesek za posipanje. Vse leto smo 

skrbeli za vzdrževanje javne razsvetljave, 
aktivno so potekali tudi nadaljnji koraki 
oživitve Doma pod Planino. Kot vsa-
ko leto je otroke KS Trebija obdaroval 
Miklavž, na dan državnosti pa smo na 
Trebiji izpeljali proslavo za domovino. 

Na vrsti razširitev parkirišča ob 
pokopališču v Stari Oselici 
Občina je že v letu 2020 pridobila gradbeno 
dovoljenje za razširitev parkirišča ob poko-
pališču v Stari Oselici, letos pa je končno 
predviden začetek del, s čimer bomo na 
novo pridobili približno dvajset parkir-
nih mest. Z občinskimi sredstvi je letos 
predvidena obnova betonskega mostu pri 
Boštjanu v Podgori, vzpostavitev novega 
ekološkega otoka na Fužinah ter zarisova-
nje črt na športnem igrišču na Trebiji.
Doseženi cilji so rezultat dobrega in 
uspešnega sodelovanja, zato hvala vsem, 
ki ste kakorkoli sodelovali pri realizaciji.

Največ sredstev za vzdrževanje cest
V krajevni skupnosti Trebija smo lani asfaltirali odsek ceste Hobovše–Travnik v dolžini 630 metrov, večja 
vzdrževalna dela so bila opravljena tudi na odseku ceste Sleme–Rotovž in odseku ceste Zasede–Zadnkar.

Lani smo asfaltirali odsek ceste 
Hobovše–Travnik. FOTO: KS TREBIJA



10 I Občinske novice

Podblegaške novice št. 1 | februar 2022  

Ciril Alič, predsednik sveta KS Javorje

Na področje komunalnih dejavnosti pa posledice virusa niso 
imele vpliva, ampak so bile aktivnosti predvsem pri gradnji cest 
nadpovprečne.
Prenova ceste Murave–Žetina je bila lani zaključena. Take 
obnove so povezane z zajetnimi sredstvi, katerih pridobitev 
običajno zahteva veliko truda in iznajdljivosti, ki sta ga tokrat 
vložila poslanec Žan Mahnič in župan Milan Čadež. V imenu KS 
Javorje se jima lepo zahvaljujemo, enako tudi vodstvu občine, 
sodelavcem in izvajalcem, ki so bili vključeni v ta projekt. Po-
sebna zahvala pa gre tudi izvajalcu del na tem odseku, podjetju 
Oblak, s. p., ki je s svojo ekipo poskrbelo za strokovno izvedbo 
del in ne nazadnje tudi za konstruktivno sodelovanje z lastniki 
zemljišč.
Lani so potekala večja vzdrževalna dela oziroma obnove na 
cestnih odsekih: Suša–Dolenja Žetina, odcep Kolavž, in Gorenja 
Žetina–Dolenja Žetina. Ti odseki ležijo na skoraj tisoč metrih 
nadmorske višine, tu pa zima malo prej pokaže zobe. Tega žal 
izvajalec asfaltiranja ni upošteval, zato bodo ti odseki lahko do-
bili asfaltno prevleko šele letos. Obnovljen je bil most na lokalni 
poti Dolenčice–Zakobiljek. Izvedli so tudi sanacijo udora na 
cesti Četena Ravan–Zapreval, oporni zid na cesti v vasi Mlaka, 

vzdrževalna dela na cestnem odseku Gorenja Žetina–Črni Kal 
in na drugih odsekih. 
Zahvaliti se moramo tudi vestnemu gospodarju pokopališča 
Simonu Dolinarju iz Javorij, ki redno skrbi, da imamo lepo urejeno 
pokopališče. Čaka pa nas še precej obnovitvenih posegov, od kate-
rih je najbolj potrebna sanacija spodnjega obzidja, ki je bilo pred leti 
očiščeno podrasti in grmovja ter je tako razkrilo poškodbe. Z zado-
voljstvom ugotavljamo, da se nadaljujejo aktivnosti za gradnjo nove 
šole v Javorjah. Pripravlja se izgradnja objekta, ki bo v eni stavbi 
nudil potrebne prostore za osnovno šolo, gasilski dom in delovanje 
lokalne skupnosti. Izgradnja tega objekta je za kraj življenjskega 
pomena, zato se tudi v KS trudimo pomagati po najboljših močeh. 
Ker smo še edina KS, ki nima niti zasilno primernega prostora za na-
men mrliške vežice, se zavzemamo, da bi bile v sklopu projektiranja 
osnovne šole izdelana tudi izhodišča za poslovilni objekt. Še najbolj 
smotrno bi bilo izdelati arhitekturno zasnovo celotne ureditve cen-
tra Javorij.  KS bo kot doslej tudi v prihodnje sodelovala in pomaga-
la pri različnih dogodkih v kraju, ki jih prirejajo društva, šola, župnija 
ali druge organizacije, če bodo razmere to dopuščale. 
Hvala vsem za dobro sodelovanje, še posebno svetnikom KS 
Javorje, občinski upravi z županom Milanom Čadežem in stro-
kovnim izvajalcem, vsem krajanom pa tudi za potrpežljivost in 
razumevanje.

Nadpovprečno pri  
obnovi cest
Epidemija covida-19 je tudi v KS Javorje pustila svoj 
pečat. Bilo je manj sproščenega družabnega življenja 
kot v preteklih letih, vse večje prireditve so odpadle, 
življenje je potekalo nekoliko bolj umirjeno. Prenova ceste Murave–Žetina je končana. FOTO: ARHIV KS 

JAVORJE

Stanko Bajt, predsednik sveta KS Sovodenj 
Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj 

Na področju prometne infrastrukture je bil z občinskimi sredstvi 
urejen dober kilometer dolg odsek lokalne ceste Sovodenj–Ja-
vorjev Dol–Ledinsko Razpotje. Ta investicija se je načrtovala 
kar deset let. Z manjšimi deli bo zaključena letos, saj je izvajal-
cem dokončno ureditev preprečila zima.
Poleg rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti 
so bili na novo z asfaltno prevleko urejeni 200-metrski odsek JP 
Grapa–Podčrtar–Stata, 50-metrski odsek JP Žunar–Stotnkar in 
40-metrski odsek JP Hobovše–Travnik do krajevne meje s KS 
Trebija. Poleg tega so bili pokrpani še nekateri krajši odseki.

V kulturni dvorani so prepleskali stene in venec odra, na stropu 
kulturne dvorane pa klasične žarnice zamenjali z LED-razsve-
tljavo. Stopnišče pri mali dvorani bo obnovljeno letos, prav tako 
bo letos izoliran tudi zid za žarne grobove na pokopališču v 
Novi Oselici. Pri gasilskem domu je bila postavljena nova klop.
V decembru smo obdarili otroke od prvega do desetega leta 
starosti ter starejše od 75 let.
Hvala Občini Gorenja vas za podporo in vsem krajanom in čla-
nom sveta, ki ste kakorkoli pomagali pri uresničevanju zasta-
vljenih ciljev. Srečno vsem! 

Razmeroma uspešno leto
V KS Sovodenj smo tudi lansko leto zaključili 
razmeroma uspešno. Zaradi epidemije ni bila 
organizirana proslava v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika, očiščevalna akcija v aprilu 
je bila izvedena v okrnjeni obliki, prav tako tudi 
vsakoletna proslava v počastitev dneva državnosti v 
Novi Oselici.

Obnovljena cesta Grapa–Podčrtar–Stata FOTO: ARHIV KS 
SOVODENJ
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SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
Digitalna pismenost nam omogoča delo na domu,  
komuniciranje (Zoom …), nakupovanje, uporabo 
e-storitev (naročanje pri zdravniku, covid potrdila …), 
iskanje informacij na spletu, pošiljanje e-pošte.

Če vam našteto povzroča težave, se vpišite v brezplačni tečaj
Računalniška pismenost za odrasle.

Pokličite svetovalce (04 506 13 80) in se dogovorite  
za individualno svetovanje o možnostih izobraževanja.

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske sofinancirata Republika Slovenija  
in Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada.

Lidija Razložnik

V projekt Slovenija kvačka se je vključila po naključju. "Sprva 
sem mislila, da bomo kvačkale manjše izdelke in se naučile 
novih tehnik. Izziv sem z veseljem sprejela, saj je bil začetek 
dela predviden v jeseni, kar mi zaradi narave mojega dela zelo 
ustreza." S partnerjem že več kot deset let vodita svoje podje-
tje – Vrtnarstvo Čadež. Dejavnost je sezonska, tako da imata v 
jesenskem in zimskem času več prostega časa.
Kakšen je dejanski namen projekta, so kvačkarice izvedele 
šele kasneje. "Nisem se ustrašila novega izziva, nasprotno, z 
veseljem sem ga sprejela in se veselila začetka izdelave grba." 
K sodelovanju so bili povabljeni vsi, ki jih tovrstno ročno delo 
veseli in obvladajo vsaj osnove kvačkanja. Sodelujoči so prejeli 
ves potreben material, načrt in navodila za izdelavo. Volno je 
prispevala tovarna volne Majšperk. Grbe so kvačkali na pobudo 
Jadranke Smiljić, ki se je z neprekinjenim 28-urnim kvačkanjem 
preteklo leto vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Tokrat so 
se ji pridružili kvačkarji iz vse Slovenije. Projekt 212 grbov občin 
je le del novega Guinnessovega rekorda. Cilj je izdelati več kot 
tisoč izdelkov v tehniki c2c. Dogodku, ki poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika države, se je pridružilo tudi dru-
štvo Heraldica Slovenija, ki je leta 2005 s pomočjo slovenskih 
občin izdalo knjigo Osnove heraldike in istovetnostni simboli 
slovenskih občin.
Lidija Novak se je za kvačkanje navdušila leta 2019 v želji, 
da bi tako izdelala kak uporaben predmet. Najprej so nastali 
trakovi in kape, kasneje se je lotila tudi oblačil in igrač. "Osebno 
mi je najlepše, ko nekomu podariš nekaj, kar si ustvaril sam, 
s svojimi rokami." S kvačkanjem grba velikosti 135 krat 165 
cm je 211 kvačkaric in en kvačkar začelo sredi septembra. Za 
izdelavo grba je porabila več kot sto ur, a se med samo izdelavo 

V grb je vtkala veliko  
lepih misli
Na praznik slovenske kulture, 8. februarja, bodo 
občine po Sloveniji prejele nakvačkane grbe, ki 
so nastali v okviru projekta Slovenija kvačka. Grb 
Občine Gorenja vas - Poljane je skvačkala Lidija 
Novak iz Srednje vasi.

Lidija Novak z nakvačkanim grbom FOTO: OSEBNI ARHIV

ni obremenjevala s časom. "Na začetku sem morala precej že 
izdelanega grba podreti, saj smo ugotovili, da prvotni načrt ni 
bil ravno najboljši. Priznam, takrat pa mi je bilo kar malo hudo, 
saj je bilo vloženega že približno trideset ur dela. Ko zdaj pogle-
dam nazaj, je bilo vredno storiti tudi to." Grb je do sedaj največji 
nakvačkan izdelek, ki se ga je lotila.
Grb je kvačkala v večernih urah in ko ji je to dopuščal čas. 
Vmes sta bila tudi dva dneva, ko je samo kvačkala: "Nekaj 
tednov sem hodila zelo pozno v posteljo, saj sem tako 'padla' 
v kvačkanje, da sem pozabila na čas." Glavni del je izdelala v 
dobrem mesecu dni, do začetka decembra pa je zaključila še 
obrobo in šivanje nitk. Te tehnike prej ni poznala, a jo je usvojila 
v enem popoldnevu. "Je zelo enostavna in zanimiva hkrati, saj 
je pravo ustvarjalno platno. V tej tehniki lahko izdelaš vse, kar 
ti srce poželi," je povedala. V veliko pomoč so ji bila napisana 
navodila in posledično sama izdelava ni bila težka. Kljub temu 
pa je bilo treba biti natančen in osredotočen. "Sploh pri štetju 
in prelaganju klobk volne z ene na drugo stran. V nasprotnem 
primeru si se zlahka zakvačkal." Prizna, da je bil najtežji konec 
dela, ko je bilo treba všiti kar nekaj nitk, ki so nastale med kvač-
kanjem. "Potrebovala sem kar nekaj časa in tudi potrpljenja," je 
dodala v smehu.
Vesela je, da je bila del projekta, ki je ne glede na sedanje 
razmere povezal Slovenijo, in ponosna, da je skvačkala prav 
grb domače občine. "Upam, da nam v bližnji prihodnosti uspe 
prirediti srečanje vseh sodelujočih in tudi v živo videti vseh 212 
unikatnih in zanimivih grbov." Prizna, da je bilo leto 2021 zanjo 
eno izmed najtežjih doslej, in prav kvačkanje ji je predstavljalo 
protistresno terapijo in lep zaključek leta. "Ko sem kvačkala, 
sem se spomnila vseh ljudi, ki so živeli in še živijo ter našo 
Poljansko dolino ustvarjajo tako posebno in lepo. V grb sem 
tako vtkala veliko lepih misli!" Upa, da bo grb še komu narisal 
nasmeh na obraz, tako kot ga je njej, in bo s tem morda mlajšo 
generacijo navdušila za omenjeno ročno spretnost, ki dokazano 
zmanjšuje stres. Z oddajo grba občini se zaključuje tudi projekt. 
Kvačkanje pa bo nadaljevala v projektu kvačkanja hobotnic, v 
okviru katerega izdelujejo hobotnice za nedonošene otroke.
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Martina Ambrožič Tušar

Konec novembra smo povabili Minko Likar s Hotavelj, s katero 
smo organizirali delavnico izdelave adventnih venčkov iz narav-
nih materialov. Izdelava je potekala od oblikovanja pa do kra-
šenja venčka po lastnih željah udeleženk. Minka je z veseljem 
podelila svoje znanje in naklonjenost do vsega naravnega, tako 
je na delavnici udeleženke seznanila tudi z izdelavo različnih 
cvetličnih aranžmajev, s katerimi lahko polepšamo svoj dom. 
Kratek odmor smo izkoristili za okrepčilo z buhtljem in terja-
kom, ki smo ju pripravili v črni kuhinji, kulturno drobtinico pa je 
dodala še Minka z orglicami in z lepo slovensko glasbo. 
Decembra smo sobotno dopoldne izkoristili za druženje s člani-
cami gorenjevaškega klekljarskega društva Deteljica. Druženje 
ob klekljanju, na način, kot so v preteklosti potekale "preje", 
klepet, izmenjava znanj. Obiskovalcem so predstavile tehnike 
klekljanja, na ogled pokazale izdelke iz čipke in ponudile mo-
žnost poskusiti klekljati oziroma osvežiti že pozabljeno znanje. 
Klekljarice so klekljale največkrat pozimi ob petrolejki, poleti pa 
na dvorišču, na soncu. Klekljale so predvsem ženske in otroci, 
le redkokdaj moški. Med klekljanjem so se pogovarjale, pele, se 
družile in učile klekljanja. Včasih so klekljali predvsem za cer-
kve, za služenje denarja, za osnovne življenjske potrebščine. 
Danes se čipke prodajajo predvsem zaradi turizma, opaziti 
je napredek v smeri avtorske čipke. Članice društva so zelo 
aktivne, organizirajo različne delavnice in tečaje, se udeležujejo 
delavnic drugih organizatorjev, organizirajo razstave po Sloveni-

ji in tujini, sodelujejo na natečajih združenja. Tudi na Visokem 
smo poleti gostili razstavo njihovih izdelkov. 
Za zaključek leta pa smo na zadnjo sredo v letu povabili še 
Loške orglice, ki so pričarale prav zares praznično vzdušje z 
vso svojo energijo, ki je prepletala od igranja slovenske glasbe 
na orglice do branja poezije in petja, zaključek pa so začinile še 
s hudomušnim skečem. Skupina je nastala v začetku leta 2016. 
Sestavljajo jo Bogdan, Milka, Minka, Marija, Ivanka, Alenka, 
Marija in Nataša. Lani je kot popestritev in obogatitev skupine 
pristopil vokalist Jože Rupar. Pravijo, da svoje ubrane melodije 
z veseljem delijo s tistimi, ki tovrstno glasbo radi poslušajo, 
predvsem s tistimi, ki v sebi nosijo nostalgijo do zvena orglic. 
Njihov repertoar obsega več kot trideset pesmi, predvsem naro-
dno-zabavnih in ljudskih, pa tudi kakšno dalmatinsko uberejo. 
Za sabo imajo že veliko nastopov, tako kot drugim kulturnikom 

Na Dvorcu Visoko živahno tudi pozimi
Tudi v zimskih mesecih na Dvorcu Visoko potekajo različni dogodki. Za vsakega obiskovalca se kaj najde,  
od delavnic in kulturnih dogodkov do predstavitve domače obrti.

Z Minko Likar s Hotavelj smo organizirali delavnico izdelave 
adventnih venčkov iz naravnih materialov. FOTO: MARTINA 
AMBROŽIČ TUŠAR

Za zaključek leta smo povabili še Loške orglice. FOTO: 
MARTINA AMBROŽIČ TUŠAR

Druženje s članicami gorenjevaškega klekljarskega društva 
Deteljica FOTO: KRISTINA BOGATAJ
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Jera Miklavčič

Tudi Občina Gorenja vas - Poljane se je pridružila projektu Wi-
Fi4EU in bo tako v bližnji prihodnosti prebivalcem in obiskoval-
cem ponudila kar štiri dodatne točke, kjer bo na voljo brezpla-
čen dostop do interneta.
WiFi4EU je pobuda Evropske unije, v okviru katere bo z dodelje-
nimi sredstvi zagotovila kritje stroškov za namestitev dosto-
pnih točk do brezžičnega interneta po vsej Evropi. Cilj pobude 
WiFi4EU je, kot je zapisano na spletni strani Evropske komisije, 
državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta 
visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk 
Wi-Fi na javnih mestih.

Glede na to, da v občini Gorenja vas - Poljane točk z možnostjo 
dostopa do brezžičnega interneta na odprtih in zaprtih javnih 
prostorih doslej skorajda ni bilo, je vzpostavitev štirih takšnih 
točk več kot dobrodošla pridobitev tako za prebivalce kakor 
tudi obiskovalce Poljanske doline. Točke z brezplačnim dosto-
pom do brezžičnega interneta bodo na Dvorcu Visoko, v Šubiče-
vi hiši v Poljanah, na Info točki v Gorenji vasi ter v KS Poljane. 
Omrežje bo na vseh lokacijah označeno z logotipom WiFi4EU. 
Uporaba interneta bo na teh točkah brezplačna in neomejena, 
namenjena pa zgolj osebni rabi. 

WiFi4EU tudi v občini 
Gorenja vas - Poljane
Brezžični internet je v današnjem času že zelo 
razširjen in je storitev, ki jo lahko na javnih mestih  
uporablja vse več ljudi.

pa je epidemija tudi njim preprečila nastopanje in igranje. Vese-
lijo se udeležbe na letošnjem mednarodnem festivalu orglic v 
Mokronogu z naslovom Ah, te orglice.
V januarju smo gostili Irmo Dolinar iz Seville iz Žirov, ki nas je 
poučila o delovanju in sodelovanju uma z rastlinskim in obra-
tno. Kar pomeni, kako pravilno uporabljati zelišča, da omogoči-
jo, da se sprosti njihova prava moč oziroma da od njih dobimo 
vse pozitivne učinke. Ko smo z rastlino eno, ta oživlja naš 
živčni sistem in osveži našo zaznavo. To pomeni, da rastlino 
dojemamo kot sveto, kot sredstvo povezave s celotno naravo. 
Tedaj vsaka rastlina podobno kot mantra pomaga sprožiti 
potencial kozmičnega življenja, katerega predstavnica je. Zato 
so imeli mnogi ljudje v zgodnji dobi razvoja globoko spošto-
vanje do rastlinskega kraljestva. To ni pomenilo praznover-
nega spoštovanja, tudi ne samo občutljivosti za lepo, temveč 
dovzetnost za moči, ki nam jih nudijo rastline. Tovrstne moči 
pa ne dobimo zgolj z zaužitjem rastline, temveč moramo z njo 
vzpostaviti popolno povezavo. Poleg skrbno izdelane naravne 
kozmetike Sevilla je v njihovi ponudbi še širok nabor dogodkov. 
Irma tudi pravi, da je narava naša prijateljica, in ko ugotovimo, 
kako močno sodeluje z nami, se ji ne moremo upreti. 
Konec meseca januarja smo gostili še Mirka Štiblja iz Javorij. 
Predstavil se je z rokodelsko obrtjo, ki je že skoraj pozablje-
na – pletenjem košar. Izvedeli smo, iz kakšnih materialov se 
izdelujejo, kako jih pravilno uporabljati in kaj vse potrebujemo 
za izdelavo ene košare. Videli smo lahko izdelavo različnih 
izdelkov, ki se jih uporablja še danes, od košar za pobiranje 
poljskih pridelkov – poberač ali škundra, imena se spreminjajo 
od vasi do vasi – do košaric za darila, košar, v katerih nosijo 
gospodinje ob veliki noči jedi k blagoslovu, cajn, košev za na 
rame, listnkov (košev za listje). Izdelal je tudi ptičje krmilnice in 
več ograjic za jaslice ter manjše košarice za bombone. Čeprav 
so umetni materiali in izdelki precej izpodrinili tradicionalno 
rokodelsko obrt, ima učenca, ki mu z veseljem prisluhne in se 
uči veščine izdelave izdelkov iz viter. In prav dobro mu uspeva, 
ga pohvali Mirko.
Pri izvedbi tovrstnih dogodkov smo veseli odziva lokalnih 
ustvarjalcev in ponudnikov, ker ravno na ta način lahko pred-
stavimo nesnovno kulturno dediščino. Dvorec Visoko je pravi 
prostor za podajanje ravno takšnih vsebin, zato vse zainteresi-
rane vabimo k predstavitvi. Spremljajte nas in obiščite katere-
ga izmed dogodkov ter si tako polepšajte vsakdan.

V januarju smo gostili Irmo Dolinar iz podjetja Sevilla iz Žirov. 
FOTO: MARTINA AMBROŽIČ TUŠAR

Župan Milan Čadež je konec januarja podpisal gradbeno 
pogodbo za obnovo gospodarskega poslopja na Visokem z 
izvajalcem del AC Asfalti. Omenjeno podjetje je med tremi 
ponudniki oddalo najnižjo ponudbeno ceno za izvedbo 
del, in sicer v višini slabih 450 tisoč evrov, so pojasnili na 
občini. Gradbena dela pri obnovi gospodarskega poslopja 
naj bi se začela v teh dneh. Kot so razložili na občini, bodo 
dela obsegala obnovo strehe, fasade in celotnega lesene-
ga stavbnega pohištva, kovanih mrež na oknih in obnovo 
arkadne kletne dvorane. Obnovili bodo tudi okna v zgor-
njih nadstropjih sosednjega objekta dvorca. "Za naložbo 
je občina že lani na javnem razpisu pridobila nepovratna 
sredstva ministrstva za kulturo v višini 190 tisoč evrov, 
kar predstavlja polovico upravičenih stroškov obnove." S 
prenovo, so še dodali, želi občina na dolgi rok prispevati k 
ohranjanju spomeniško-varstvenih lastnosti Visoške doma-
čije, kulturnega spomenika državnega pomena, in izboljšati 
pogoje za njeno nadaljnje oživljanje.

Začela se bo obnova gospodarskega poslopja

Točke z brezplačnim dostopom do brezžičnega 
interneta bodo na Dvorcu Visoko, v Šubičevi  
hiši v Poljanah, na Info točki v Gorenji vasi ter  
v KS Poljane.
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Jure Ferlan

Obiskovalci cerkve je že dolgo niso mogli 
videti, saj je bila v zelo slabem stanju in 
je zato že približno dve desetletji niso 
vstavljali v nišo glavnega oltarja ob dolo-
čenih priložnostih v letu. Običajno je bilo 
to v postnem času in adventu, ko so z njo 
zakrili kipe v osrednji oltarni niši.
V začetku preteklega leta se je ponudila 
priložnost prijave na javni razpis ministr-
stva za kulturo za sofinanciranje kon-
servatorsko-restavratorskih posegov na 
kulturni dediščini. Ker je cerkev na Trati 
razglašena za kulturni spomenik lokalne-
ga pomena, je bilo sliko možno prijaviti. 
Po zahtevnem in dolgotrajnem ocenjeval-
nem postopku je bilo odobreno sofinan-
ciranje obnove slike v skupni vrednosti 
3990 evrov, 79 odstotkov je prispevalo 
ministrstvo, preostali delež je zagotovila 
Župnija Trata - Gorenja vas. Posege na 
več kot dva metra visoki sliki, ki so bili 
zaradi obsežnih poškodb zahtevni, saj je 
ponekod barvna plast že odpadla, je moj-
strsko opravila akademska konservator-
ka-restavratorka Katarina Blaži iz Tržiča. 
Kot je povedala, so bili opravljeni prav vsi 
postopki, ki se jih na slikah, izdelanih v 
tehniki olje na platnu, lahko izvaja. Med 
drugim je bilo izvedeno čiščenje slike, 
zavarovanje barvne plasti s specialnim 
premazom in papirnimi lističi, sanira-
nje raztrganin in manjkajočega platna, 
podlepljanje originalnega platna z novim, 
kitanje razpok in vrzeli, napenjanje na 
nov, ustreznejši lesen podokvir z lesenimi 
zagozdami, retuša manjkajočih delov 

slike in zaključno lakiranje. Ob sondiranju 
slike je restavratorka ugotovila, da je bila 
slika v preteklosti že enkrat restavrirana 
in napeta na drug podokvir. Z uspešnimi 
konservatorsko-restavratorskimi pose-
gi se je slika ohranila in zaščitila pred 
nadaljnjim propadanjem in z retušo tudi 
osvežila. Tako ima slika zopet prvotni 
sijaj, le še krakelire – od daleč nevidne, 
kot las tanke razpoke na površini oljnih 
slik – pričajo o neustavljivem vplivu zoba 
časa. 
Slika z naslovom Sveti Janez Krstnik 
pridiga v puščavi prikazuje svetnika kot 
bradatega mlajšega moškega, ogrnje-
nega v obleko iz kamelje dlake. Z levo 
roko drži palico, s katere plapola zasta-
vica, z desno pa kaže proti nebu in s to 
gesto napoveduje Zveličarja. V ozadju je 
naslikana kamnita puščavska pokrajina, 
v dolini pod terenom, na katerem stoji 
svetnik, pa se vije reka Jordan. Poslu-
šalcev slikar ni upodobil, tako da svetnik 
s slike gledalca neposredno nagovarja 
s sugestivnim pogledom. Slika stilno 
spada v nazarenski slog, za katerega je 
značilna romantična naslomba na rene-
sančni idealizem. 
Janez Wolf je bil rojen leta 1825 v Le-
skovcu pri Krškem kot nezakonski otrok 
z materinim priimkom Pajer, priimek 
Wolf je po očetu povzel kasneje. Umrl 
je v Ljubljani v 60. letu starosti, leta 
1884. Že mlad je pokazal nadarjenost 
za risanje, zato je iskal priložnosti za 
likovno izpopolnjevanje in izobraževa-
nje. Po nekajletni vojaški službi se je 
popolnoma posvetil umetnosti. Wolf je 
večino svojega likovnega udejstvovanja 
posvetil sakralnim vsebinam in ustvaril 
številna dela, v glavnem gre za stensko 
slikarstvo in slike na platnu za cerkve po 
vsej Sloveniji. Med njegova najbolj znana 
dela sodijo freske v župnijskih cerkvah 
na Vrhniki in v Vipavi. Njegovi učenci so 
bili poljanski rojaki Anton Ažbe iz Do-
lenčic ter Janez in Jurij Šubic iz Poljan. 
Wolfov vpliv je bil velik in večstranski. 
Položil je temelje historično usmerje-
ni poznonazarenski umetnosti druge 
polovice 19. stoletja, s svojim delom in 
vzgojo pa neposredno vplival na razvoj 
slovenskega slikarstva v smeri realizma, 
ki sta ga nadaljevala že omenjena brata 

Šubic. Kot zanimivost velja omeniti, da 
je Wolf pomanjšano kopijo gorenjevaške 
slike naredil še za stranski oltar cerkve v 
Šentvidu nad Ljubljano.

Restavrirana Wolfova slika
Pri opisu turističnih znamenitosti Gorenje vasi se pri župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika na Trati pogosto 
omenja tudi oltarna slika, ki jo je naslikal slovenski slikar Janez Wolf. Konec lanskega leta se je v cerkev 
vrnila v prenovljeni podobi.

Slika pred restavratorskim posegom. 
Spodnji del je bil močno poškodovan in 
delno uničen. 

Slika po restavratorskem posegu 

Detajl slike z odpadlo barvno plastjo pred 
restavratorskim posegom
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Damjana Peternelj

Skupina, katere namen je ohranjanje 
kulturne dediščine, je sprva delovala pod 
mentorstvom Sandija Pustovrha. Za prve 
nastope so si noše izposodili, kasneje pa 
s pomočjo donatorskih sredstev podjetij 
kupili material. Večino ženskih noš ter 
spodnje dele moških je sešila kar Julka 
sama. Sredstva so pridobili tudi z orga-
nizacijo veselice v Novi Oselici in tedaj 
zelo priljubljen Ansambel Slovenija je 
igral brezplačno, plačali so jim le potne 
stroške, se spominjajo nekateri najstarej-
ši člani. Sprva so nastopali na okoliških 
prireditvah, kmalu pa tudi širše na 
Škofjeloškem in Gorenjskem. Strokovni 
vodje so bili še Viktor Kalan iz Cerknega, 
Boris Jezeršek s Trebije, za njim zača-
sno Milan Kalan, zadnja leta pa Majda 
Strel z Breznice pri Žireh, ki skupino vodi 
od leta 2017 in pripravi večino odrskih 
postavitev. Skupina šteje 25 članov, 
vadijo praviloma enkrat tedensko, Julka 
je še vedno občasno z njimi in je letos 
januarja praznovala devetdeset let. Člani 
poudarjajo, da je bila prav ona vezni člen, 
ki je povezal vse kritične trenutke.

Železni repertoar dopolnjujejo  
z domiselnimi postavitvami 
Folklorna skupina Sovodenj deluje pod 
okriljem Turističnega društva Sovodenj. 
Plešejo predvsem gorenjske plese, 
oblečeni v oblačila, ki so bila prvotna 
gorenjska noša. Raziskali so tudi mo-
dele vsakdanjih kmečkih oblačil, ki so 
jih v okolici Sovodnja nosili okrog leta 
1920. V teh t. i. delovnih nošah (seši-
la jih je njihova plesalka Andreja) so 
prvič nastopili ob 25-letnici delovanja 
z uprizoritvijo koledovanja. S prihodom 
nove plesne učiteljice Simone Šercer so 
obnovili znanje štajerišev – ljubezen-
skih plesov, plesov dvorjenja in osva-
janja – in postavili nov splet Gorenjski 
pust. Vsako leto (do novih razmer) so 
se udeleževali območnih revij folklornih 
skupin, zadnja postavitev za leto 2020 
je bila Urška in povodni mož, ki so jo 
sicer predstavili na občinski proslavi ob 
kulturnem prazniku, do izvedbe na reviji 
pa ni prišlo.
Nastopov se je v štirih desetletjih nabralo 
precej. Vrsto let so zabavali goste v Ho-
telu Cerkno, udeleževali so se proslav in 
praznovanj v lokalni skupnosti. Gostovali 
so pri zamejcih v Italiji, plesali predse-
dniku Avstrije v Celovcu, nastopili še na 
Kogu, Ptuju, Bledu, v Slovenskih Konji-
cah, večkrat tudi v Ljubljani, pa v Goriških 
brdih, na Kambreškem. Zadnja leta so bili 
redni gostje v domovih za ostarele v Idriji, 

Horjulu, Logatcu, Črnem Vrhu in Podbrdu. 
Nastopijo tudi na praznovanjih osebnih 
praznikov.

Radi se družijo tudi zasebno 
Pomembno vlogo v skupini poleg plesal-
cev, ki so partnerji tudi v zasebnem življe-
nju, imajo godci. Julkino mesto počasi 
prevzemajo harmonikarja Klemen Šturm in 
Klemen Filipič, kontrabasist Damjan Vrhov-
nik ter baritonist Marko Kokelj. Člani skupi-
ne so tudi dobri prijatelji, ki se tudi zasebno 
radi družijo in si za obletnice poklonijo 
posebna doživetja. Enemu od njih so tako 
za šestdeset let še pred svitom pokosili cel 
obronek! Radi se pošalijo, da takih doživetij 
pri turističnih agencijah ne dobiš. 
Po novem letu so se začeli pospešeno 
pripravljati na praznovanje jubileja, ki so 
ga želeli zaznamovati v tem mesecu, a so 
ga bili primorani zaradi situacije v zvezi 
s koronavirusom odpovedati. Kdaj bo pri-
meren datum za praznovanje, bo pokazal 
čas, napovedujejo pa, da bodo v sodelo-
vanju s priznanim domačim ansamblom 
pripravili posebno odrsko postavitev in 
arhivski pregled vsega, česar so se v tem 
času naučili – v strnjeni verziji s poudar-
kom na ljudskih običajih. Ob praznova-
nju jim je zahvalo že izrekel predsednik 
sekcije Edo Podobnik, saj vsak po svojih 
močeh prispevajo k dobremu vzdušju in 
odličnemu sodelovanju. Naj traja, kliče-
mo tudi snovalci Podblegaških novic!

Štirideset let folklore na Sovodnju
Folklorna skupina Sovodenj je bila ustanovljena marca 1982, ko se je na pobudo tedanjega predsednika 
Turističnega društva Sovodenj Janeza Trevna zbralo 23 zanesenjakov. Pridružila se jim je Julka Bogataj,  
ki je na vajah in nastopih raztegnila meh.

Folklorna skupina Sovodenj letos praznuje štirideset let neprekinjenega delovanja.  
FOTO: ARHIV FS SOVODENJ

Popravek
V prejšnji številki Podblegaških 
novic (december 2021) sem objavila 
prispevek o 400-letnici Karlovskega 
mlina v Žirovskem Vrhu Sv. Antona. 
Uvodni Tavčarjev citat iz novele V 
Karlovcu se nanaša na Karlovec v 
Dolenji Ravni, in ne na Karlovec v 
Žirov skem Vrhu, kot sem netočno 
zapisala v prispevku. Iz Dolenje 
Ravni se je v Žirovski Vrh priselil 
Anton Lampreht in s seboj prinesel 
tudi njihovo hišno ime "u Karlovcu". 
Skupne osebnostne lastnosti pa si 
delijo tako eni kot drugi, saj oboji 
izhajajo iz skupne karlovske rodovi-
ne iz Dolenje Ravni. Zgodovinarki in 
bibliotekarki ge. Heleni Janežič se 
zahvaljujem, ker me je opozorila na 
napako, za katero se vsem bralcem 
iskreno opravičujem. Tilka Žakelj
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Bernarda Pintar

Deseti december je dan človekovih 
pravic, o katerih danes veliko slišimo in 
beremo. Kršitve teh temeljnih pravic se 
dogajajo po vsem svetu. Prepričanost 
o večvrednosti določenih skupin ljudi, 
zaničevanje drugih, želja po bogastvu, 
oblasti in ozemlju vodijo v vojne, lakoto, 
preseljevanje, tudi v smrt. Vse to je gro-
zljivo, a smo nekako "pomirjeni", ker se to 
ne dogaja nam, ker smo prepričani, da se 
človekove pravice teptajo nekje daleč od 
nas, na drugem koncu sveta, na televiziji, 
spletu … Pa ni čisto tako.
Naše učenke in učenci razmišljajo o 
tem, ker se z njimi pogovarjamo tudi o 
človekovih pravicah in o tem, kako bi se 
počutili, če bi jim bile odvzete. Prvošolci 
so po pogovoru o človekovih pravicah na-
risali risbice, ki prikazujejo tudi drugačne 
ljudi. Učenke in učenci osmega razreda 
so svoje misli o drugačnosti strnili v 
razmišljanja, devetošolci pa so na temo 
drugačnosti svoje misli ujeli v pesmi.
Tara Kos je razmišljala takole: "Sodobne 
oblike diskriminacije lahko velikokrat 
vodijo v sovraštvo do drugih in drugačnih. 
Veliko ljudi strah spremeni v jezo, jezo v 
sovraštvo in temu ne sledi nič dobrega. 
Pri tem pomagajo tudi stereotipi o naro-
dih, verah in prepričanjih določenih skupin 
ljudi. Ne sodimo knjige po platnicah, odpri-
mo jo in jo preberimo. V vsakem primeru 
bomo bogatejši." 
Zoja Klemenčič pa je zapisala: "Prav 
zaradi drugačnosti je vsak človek to, kar 
je. Različni smo si v vseh možnih stvareh, 
npr. po spolu, po rasi, barvi kože … Ne pa 
samo po tem, ampak tudi po svojem po-
gledu na svet, svojih občutkih, vrednotah 

in osebnosti. V današnjem času se je 
zakoreninila 'popolna podoba človeka' – 
da moraš biti 'lep', suhe postave, svetle 
polti, všeč ti mora biti nasprotni spol … 
Mnogi, ki tej ideji ne ustrezajo, so odrinje-
ni, lahko so izpostavljeni psihičnemu in 
celo fizičnemu nasilju. Zaradi epidemije 
pa je nestrpnosti še več, saj se ljudje 
ločujejo celo na cepljene in necepljene. 
Žalostno je, da vedno prihaja do novih in 
novih delitev med nami. Drug drugega bi 
morali spoštovati ne glede na razlike. Vsi 
smo ljudje. Dovolj je bilo nestrpnosti, ker 
je drugačnost normalna in drugačnost 
naredi človeka!"

Pričakovanje praznikov
Leto 2021 smo zaključili s prireditvijo, 
na kateri so nas otroci s svojimi izjava-
mi, pesmicami, petjem in igro na snegu 
prisrčno pospremili na praznovanje dr-
žavnega praznika in uživanje v božično-
-novoletnih praznikih. Kot je v teh časih 
postalo "normalno", smo odlično pripra-
vljeno prireditev spremljali na zaslonih v 
učilnicah.

Šola v naravi za tretješolce
Tretješolci so težko čakali 5. januar, ko so 
se odpravili v šolo v naravi na Medvedje 
Brdo. Pričakovanja so bila velika, a na 
žalost se je po jutranjem samotestiranju 
izkazalo, da se bodo uresničila le enemu 
oddelku, drugi pa je zaradi okužbe moral 
ostati doma. Na Medvedjem Brdu so 
učenke in učenci 3. a preživeli tri dni, 
polne novih spoznanj in doživetij. Razi-

skovali so vesolje, se zvečer sprehajali 
z lučkami, streljali z lokom, merili višino 
snežne odeje, delali igluje, se kepali, tekli 
na smučeh in še marsikaj. Zapomnili si 
bodo tudi zadnji večer in najboljšo zaba-
vo! Učiteljica je pripravila zvočnik, disko 
kroglo in projektor s pesmimi. Vsi so se 
ob plesu neizmerno zabavali. 

Nekateri v Tamar, drugi na šolski planiški 
maraton
Na mrzlo soboto so se mladi planinci v 
toplih oblačilih in z nahrbtniki peš odpra-
vili proti Tamarju. S seboj so vzeli lopatke 
in bobe. Občudovali so čudovito zasne-
ženo naravo in gore, od katerih je bil 
najbolj veličasten pogled na Jalovec, ki je 
s soncem obsijan žarel v vsej svoji lepoti. 
Pa tudi lopatke in bobe so izkoristili in se 
dodobra nadrsali ter uživali v zimski idili. 
Učenke in učenci sedmega in devetega 
razreda, ki obiskujejo športne izbirne 
predmete, so se udeležili šolskega plani-
škega maratona v teku na smučeh. Nekaj 
se jih je odpravilo na pohod v Tamar, 
druga skupina pa je tekla na smučeh. 
Najprej so si ogledali progo, dolgo dva 
kilometra, sledil je posamični start. Naši 
otroci so dosegli odlične rezultate. Med 
nekategoriziranimi tekači je Veronika 
Pisk osvojila peto mesto, fantje so se 
izkazali s četrtim mestom Blaža Jurči-
ča, tretje mesto je dosegel Taj Stanonik, 
David Križnar pa prvo mesto. 
Novo leto smo torej začeli razigrano in 
uspešno. Vsem želimo, da bi bilo tako 
tudi vsak dan leta 2022.

Naj bo leto uspešno, razigrano, sočutno in zdravo
Staro leto je za nami, kljub temu se bomo še malo dotaknili lanskega decembra – tako pričakovanj praznikov 
kot tudi zavedanja, da vsi ljudje nimajo sreče, okoliščin in priložnosti, da bi se česa veselili.

Drugačnost naredi človeka.

Zimska pravljica v Tamarju



Podblegaške novice št. 1 | februar 2022

Šole I 17 

Nina Dolenc in novinarski krožek

Učenci 8. in 9. razreda so imeli decembra 
športni dan – drsanje, smučanje ali zim-
ski pohod – in kulturni dan. Poimenovali 
so ga Dan z Ivanom Tavčarjem. Prvi del 
je bil namenjen 50-letnici stavbe šole, ki 
nosi ime po Ivanu Tavčarju. Drugi del je bil 
posvečen temu poljanskemu pisatelju in 
politiku, saj je 29. avgusta lani minilo 170 
let od njegovega rojstva. Nato so si ogle-
dali film Cvetje v jeseni. Zadnji šolski dan 
v lanskem letu se je začel s proslavo ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. Nadalje-
val se je s poukom in zaključil z razrednimi 
praznovanji božiča in novega leta.
Učenci 8. in 9. razreda so si 6. januarja 
2022 ogledali baletno predstavo Hrestač 
– Božična zgodba. Ker so bili v Ljubljani, 
so nekaj časa izkoristili za ogled kultur-
nih ustanov. Vodiči so bili kar učenci, ki 
so se pripravili na predstavitve.
Decembra so se zvrstila različna tekmova-
nja: šolsko iz zgodovine in astronomije ter 
regijsko iz slovenščine. Učenci, ki obisku-
jejo izbirni predmet OGL (obdelovanje gra-
diva – les) na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas so se udeležili tekmovanja, namenje-
nega osnovnošolcem višjih razredov, ki ga 
je letos prvič organizirala Srednja šola za 
lesarstvo iz Škofje Loke. Naslov tekmo-
vanja je bil Krošnja idej – tekmovanje za 
mlade lesarje. Učenci so izdelali lebdeče 
mizice, ki so za nepoznavalce prave male 
čarovnije, v resnici pa v zgradbi "skrivajo" 
fizikalne zakonitosti. Z izbiro lesa avtoh-
tonih drevesnih vrst, ki rastejo v Poljanski 
dolini, in skozi lastno idejo za obliko so 
učenci ustvarili izdelek, ki bi ga Sloveniji 
ponosno podarili za njen 30. rojstni dan. 
Zaradi kovid ukrepov so se tako udele-
ženci kot organizatorji srečali še z enim 
izzivom, saj je bilo celotno srečanje s 
predstavitvijo izdelkov in ocenjevanjem 
izpeljano na daljavo prek videopovezave. 
Zmagovalec je bil tokrat vsak, ki je uspe-
šno naredil izdelek, ga suvereno predstavil 
in zagovarjal ter tako zrastel v neprecenlji-
vi izkušnji. Organizatorji so tekmovalcem 
podelili praktične nagrade.
Na šolskem tekmovanju iz računalništva 
Bober je sodelovalo 84 učencev od 4. do 
9. razreda. Bronasta priznanja je prejelo 
26 učencev. Učenka 9. razreda Tjaša 
Demšar se je uvrstila na državno tek-

movanje na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru. 
Iz znanja iz biologije je tekmovalo 18 
učencev iz 8. in 9. razreda. Tokrat so bili 
tema pajkovci. Deset učencev je prejelo 
bronasta Proteusova priznanja. Lija Buh 
in Voranc Kržišnik sta na državnem tek-
movanju osvojila še srebrno Proteusovo 
priznanje. Mentorica tekmovanja Irena 
Selak je številne učence pripravljala na 
tekmovanja s področja biologije in kemije 
od leta 1991 in z njimi dosegala zavidljive 
uspehe. Konec decembra se je upokojila. 
Šolskega tekmovanja v badmintonu se je 
udeležilo 17 učencev od 5. do 8. razreda. 
Podrobnejše informacije o rezultatih 
tekmovanj z različnih področij lahko 
poiščete na šolski spletni strani.

Na Ptujskem gradu so učenci OŠ Ivana 
Tavčarja in člani KUD Trata Gorenja vas 
razstavljali fotografije na temo Tisočletne 
sledi v mestu. Pod mentorstvom Bojane 
Mihalič Stržinar so v objektive ujeli pano-
ramske poglede starodavnih mest Ptuj, 
Piran in Škofja Loka. 
Za zaključek januarskega poročila bi 
strnili želje učencev novinarskega krožka. 
V letu 2022 bi radi hodili na izlete in po-
tovanja z družino ter se družili s prijatelji. 
Veselijo se šole v naravi, imeli bi dobre 
ocene. Želijo si spoštljivih odnosov in več 
povezovanja med ljudmi. Epidemija se 
vleče že skoraj dve leti, zato težko čakajo 
na življenje brez mask, (samo)testiranja 
in drugih ukrepov. Vsem želijo zdravja in 
sreče.

Slovo od napornega leta, z upanjem v letošnje leto
Na OŠ Ivana Tavčarja so imeli pester december. Poleg rednega pouka so se odvijali kulturni in športni dnevi, 
tekmovanja, razstava, proslava ob državnem prazniku in razredna praznovanja.

Lebdeče mizice – izdelki učencev na tekmovanju Krošnja idej FOTO: ANICA PODOBNIK

Na razstavi Tisočletne sledi v mestu FOTO: BOJANA MIHALIČ STRŽINAR
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Jure Ferlan, Damjana Peternelj

Po slovenskem običaju so jaslice postavljene vse do sveč-
nice, to je 2. februarja. Izdelane so na različne načine, saj se 
prilagajajo okolju, kjer so postavljene. Najpogostejši elementi 
so gozdni mah in drugi naravni materiali, ki dajejo jaslicam 
domačnost. Sicer pa so vsake edinstvene, takšne, kot so si jih 
zamislili avtorji.
V decembru konec lanskega leta je bilo jasličarstvo vpisano v 
Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo 
za kulturo Republike Slovenije. Prve jaslice na slovenskih tleh 
so dokumentirano izpričane leta 1644, ko so jih v svoji cerkvi 
sv. Jakoba v Ljubljani postavili jezuiti, kasneje se pojavijo po 
drugih samostanih, od tam pa so se razširile po meščanskih in 
kmečkih domovih. Razmah so doživele v 19. stoletju, ko so se 
oblikovale na način, kakršnega poznamo danes. V fotografije 
so bile ujete jaslice na petih lokacijah.
V župnijski cerkvi na Trati v Gorenji vasi so jih postavili doma-
či mladinci, letošnja novost je pravcato mesto z orientalsko 
pokrajino. V kapeli na Dobravšcah sta manjše jaslice z veliko 
podrobnostmi postavila Andrej Tomažin in Neža Lučin. V lese-
nem ohišju vaškega vodnjaka v zgornjem delu Hotavelj je tako 
kot vsako leto za natančno izdelane jaslice poskrbel Anton Pe-

ternel. Mimoidoči pohodniki so lahko pred cerkvijo sv. Križa nad 
Srednjo vasjo opazovali več različnih malih jaslic, postavljenih 
pod nadstreškom. Njihova posebnost je v tem, da so bile vse 
figurice rešene z odpada. V dolžini 1,5 kilometra pa so lahko 
uživali v ogledu okrašene gozdne poti od cerkve do Dolenjega 
Brda, ki jo je ozaljšala domačinka Damjana.

Jaslice nekoč in danes
Jaslice, kakršne so imeli v božično-novoletnem času postavlje-
ne pri Budgejskih na Trebiji, so nastale čisto spontano. Začelo 
se je lani, ko je bila družina Jane Jereb – tako kot številne 
druge med karanteno – doma. "Otroci niso imeli kaj početi, pa 
je padla ideja, da naredimo jaslice zunaj," je pojasnila povod za 
precej obsežen družinski projekt. "Lani so bili pogoji zelo težki, 
saj se skoraj nič ni dalo kupiti. Pa so jaslice nastale iz materia-
la, ki ga ima skoraj vsak doma ali pa ga najdeš v naravi. Nastali 
so Triglav, Blegoš, škofjeloška obvoznica, cerkev sv. Pavla v 
Stari Oselici in podobno." Letošnje so bile spet malo drugačne. 
Izdelali so jih v dveh delih, v prvem so prikazovale življenje 
nekoč, v drugem delu pa so prikazali današnji čas, čas sobiva-
nja s koronavirusom, "ko moramo izpolnjevati pogoj PCT, nositi 
maske, vzdrževati varnostno razdaljo, bolnišnice so polne …" je 
nastajanje letošnje, še kako aktualne zgodbe nanizala Jana. 

Tudi letos paša za oči
V božičnem času so jasličarji po različnih krajih gorenjevaške občine postavili jaslice po cerkvah pa tudi 
drugih točkah, kjer so dostopne javnosti in jih je možno obiskati in videti.

Jaslice na Trati FOTO: JURE FERLAN

Jaslice v zgornjem delu Hotavelj FOTO: JURE FERLAN

Jaslice pri cerkvi sv. Križa FOTO: JURE FERLAN

Zunanje jaslice pri Budgejskih na Trebiji so prikazovale 
življenje nekoč in danes. FOTO: ARHIV JANE JEREB
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Lidija Razložnik

Kasneje so se začeli udeleževati tudi tržnih dnevov v Škofji Loki 
in Kranju. Danes so ob sobotah prisotni na tržnici v Kranju. Iz-
delki so na voljo v poslovalnicah KGZ Škofja Loka, KZ Domžale, 
v Tušu Dorfarje in Resman v Naklem, v Domači trgovini Rado-
vljica, Štacunci v Spodnjih Bitnjah, trgovini Biomax na Koseški 
tržnici v Ljubljani in v trgovini Princ v Cerkljah na Gorenjskem. 
V zadnjem času se na kmetijah vse bolj uveljavlja dopolnilna 
dejavnost z nazivom "peka kruha, peciva in izdelava testenin na 
tradicionalen način", kar pomeni, da gre za peko v krušni peči in 
sušenju testenin na zraku po receptih naših prednikov.
"Naš delovni dan se začne v zgodnjih jutranjih urah, in sicer z 
zavijanjem kruha in pripravami na razvoz. Delamo večinoma od 
ponedeljka do sobote, včasih, predvsem v času praznikov, kadar 
imamo veliko več naročil, pa se dela lotimo tudi v nedeljo," je 
pojasnil Matej Ržek, ki je močno vpet v dopolnilno dejavnost 
na kmetiji, katere začetnica je bila mama Francka. Poleg mame 
Francke in očeta Mirka je na kmetiji zaposlena še ena delav-
ka. Poudari, da v zadnjem času, še posebno v času epidemije 
covida-19, opažajo, da Slovenci veliko bolj kupujejo lokalne 
izdelke in pridelke ter prisegajo nanje, s čimer podpirajo lokalne 
pridelovalce in kmetije.
Vsi pekovski izdelki so izdelani ročno, po tradicionalnih receptih 
brez dodatkov in vsebujejo le najboljše sestavine. Ponujajo 
maslene piškote, orehove rogljičke, smetanove palčke, linške 
piškote, janeževe upognjence in piškote iz pire. Poleg piškotov 
ponujajo tudi krhke flancate, različne vrste kruha in domače 
rezance. Izdelke, ki jih trenutno prodajajo po vsej Sloveniji, je 
možno ob predhodnem dogovoru prevzeti tudi na kmetiji na 
Gorenjem Brdu. Na teden v krušni peči spečejo več kot dvesto 
kilogramov kruha različnih vrst. Kruh pripravljajo iz bele, polbe-
le, polnozrnate, ržene in pirine moke. In prav kruh je eden izmed 
najbolj prodajnih izdelkov. "Stranke imajo rade polbeli kruh iz 
krušne peči, med piškoti oziroma pecivi pa piškote brez moke. 
Ponudba izdelkov je vse leto stalna." Trudijo se, da so njihovi 
izdelki v prvi vrsti kakovostni in izdelani iz sestavin, pridelanih 
v Sloveniji. Za pripravo ovirkovke denimo uporabljajo domače 
ocvirke kmetije Žunar. "V delo sta me vpeljala oče in mama," 

pojasni Matej Ržek, ki najbolj uživa ob peki kruha. "Najbolj smo 
ponosni na piškote brez moke ter peko kruha v krušni peči. V 
ponudbo smo dodali tudi 100-odstotno pirin kruh." Na tekmova-
njih so bili najbolje ocenjeni orehovi rogljički, piškoti brez moke, 
janeževi upognjenci in stoodstotno pirin kruh.

Vsi pekovski izdelki izdelani ročno
Na Kmetiji Pr' Režen se s peko piškotov ukvarjajo vse od leta 1999. Prve pekovske izdelke, piškote, so 
strankam ponudili na Škofjeloškem pasijonu.

Kruh je eden izmed najbolje prodajnih izdelkov. FOTO: OSEBNI 
ARHIV

Potice s Kmetije Pr' Režen FOTO: OSEBNI ARHIV
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO



20 I Šport

Podblegaške novice št. 1 | februar 2022  

Jure Ferlan

Najbolj ponosen je na tretje mesto za tekmovalce do 23 let. 
Dosegel je tudi dve tretji mesti v diviziji 1. Lanska sezona se 
je sicer začela prvega maja na novi gorski hitrostni dirki v 
Tolminu, na kateri je tekmoval tudi on. Udeležil se je tudi dirk v 
Skradinu na Hrvaškem, na Gorjancih, v Lučinah, Ilirski Bistrici in 
Buzetu na Hrvaškem.
V prvem delu sezone je tekmoval z MG-jem ZR 105 za ekipo 
Mrak racing team. V drugem delu sezone pa je sedel v podob-
nem dirkalniku, v diviziji 1, z nekoliko več konji in drugačnim 
menjalnikom, tekmoval pa je za ekipo Buhc. Kot je povedal 
Nejc, se je zanj sezona zaključila v Buzetu 19. septembra. Drugi 
so imeli še dirko v Italiji, on pa se je zaradi takrat še neopra-
vljenega vozniškega izpita – naredil ga je namreč šele mesec 
kasneje – zaradi italijanskih predpisov ni mogel udeležiti.
Čeprav je bilo na dirkah lani zaradi epidemije manj gledalcev, 
pa še ti so morali izpolnjevati pogoj PCT, so izpeljali prav vse 
načrtovane dirke. Posamezne dirke sicer organizirajo različni 
klubi. Nejc je včlanjen v Avto-moto društvo Zvezda iz Ljublja-
ne, ki je organizator gorske hitrostne dirke v Lučinah. Kot je še 
pojasnil, je izvedba treniranja v tem športu v zahtevna. Običaj-

Uspešen v lanski sezoni
Nejc Trček, 18-letni dijak škofjeloške Srednje šole za strojništvo iz Volake, ki tekmuje v avtošportu, je v lanski 
sezoni dosegel načrtovane rezultate in lansko leto ocenjuje kot uspešno. To je bila tudi njegova prva v celoti 
izpeljana sezona, saj je v letu 2020 nastopil le na eni GHD in nekaj testiranjih.

no ga izpeljejo pred začetkom letne dirkalne sezone ali tudi 
pred drugim delom sezone, ko uporabijo uradno zaprte ceste. 
Nazadnje je potekal test v kraju Suša, kjer so domačini hitre 
avtomobiliste zelo dobro sprejeli. Avtomobilski šport Nejcu 
pomeni zelo veliko, saj vse prihranke in energijo vlaga vanj. 
Za prihodnost glede tega trenutno še nima končnega načrta. 
Odprtih ima več možnosti, ki pa so pogojene s financami in 
sponzorji, ki jih ni ravno lahko najti. Idealna želja je tekmovati 
profesionalno ekipo, vendar so za to v Sloveniji možnosti 
minimalne. 

Nejca pri tem tehnično in finančno zahtevnem športu pod-
pirajo v prvi vrsti prijatelji, družina in sorodniki, za kar jim je 
nadvse hvaležen. Posebej pa se zahvaljuje vsem sponzorjem, 
predvsem piceriji Marco Polo s Trebije, ki ga kot glavni spon-
zor podpira že drugo sezono zapored, pa tudi podjetjem Zare 
kamnolomi, Tedi trans, Bernik transpot, Siga, Jurčič transport, 
Alko, Crazy Duck, Defa racing, Lavrih in Gozdarske storitve 
Zaverl ter klubu AMD Zvezda. Poleg udeležbe na avtošportnih 
tekmovanjih ima še eno željo: po zaključku šole bi rad vozil 
tovornjak, saj uživa tudi v običajni vožnji po cestah.

Nejc Trček

Avtomobilski šport Nejcu pomeni zelo veliko, 
saj vse prihranke in energijo vlaga vanj. 
Za prihodnost glede tega trenutno še nima 
končnega načrta. Odprtih ima več možnosti, ki 
pa so pogojene s financami in sponzorji, ki jih ni 
ravno lahko najti. Idealna želja je tekmovati za 
profesionalno ekipo, vendar so za to v Sloveniji 
možnosti minimalne.
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Vilma Stanovnik

Slovenska ženska ekipa v smučarskih 
skokih je prav gotovo najmočnejša med 
vsemi, ki bodo nastopile na zimskih olim-
pijskih igrah v Pekingu. Poleg Eme Klinec 
in Nike Križnar sta si namreč mesto v 
naši reprezentanci zagotovili še Urša 
Bogataj in Špela Rogelj. 
Tekmovalke so si že pred odhodom na 
Kitajsko priborile naziv vražje Slovenke, 
čeprav med favoritinjami za najboljša 
mesta ne smemo pozabiti tudi nekaterih 
drugih, ki redno posegajo po najvišjih 
mestih v svetovnem pokalu. Med favori-
tinjami pa zaradi okužbe s covidom-19 
na Kitajskem ne bo Avstrijke Marite 
Kramer, ki je to zimo v svetovnem pokalu 
nanizala šest zmag, osvojila pa je tudi 
silvestrsko turnejo na Ljubnem. Prav tako 
na Kitajskem ne bo olimpijske prvakinje 
iz Pjongčanga 2018 Norvežanke Maren 
Lundby, saj je izpustila celotno letošnjo 
sezono. Je pa med favoritinjami zagoto-
vo japonska veteranka Sara Takanashi, 

ki je že napovedala, da si želi olimpijsko 
zlato. 
Skakalne tekme bodo potekale v Zhangji-
akouju, ki leži dvesto kilometrov seve-
rozahodno od Pekinga. Dekleta imajo 
poleg posamične tekme na programu še 
tekmo mešanih ekip, kar pomeni, da jih 
na Kitajskem čaka posamična tekma na 
srednji napravi ter tekma mešanih ekip 
skupaj s skakalci. Kljub temu so tekmo-
valke z razočaranjem sprejele dejstvo, da 
nimajo ne tekme na veliki skakalnici ne 
ekipne tekme, na kateri bi bile Slovenke 
z naskokom prve favoritinje za olimpijski 
naslov.

Nika Križnar: Želja je kolajna
"Moj cilj, moja želja je kolajna. Koliko 
je realen, težko povem. Sama se bom 
skušala osredotočiti zgolj na tekmo, na 
čim boljši nastop, potem bomo videli, kaj 
mi bo ta prinesel," je bila pred odhodom 
proti Kitajski optimistična zmagovalka 
lanskega svetovnega pokala 21-letna Nika 
Križnar iz Delnic, ki je tudi letos na tekmah 
svetovnega pokala že dvakrat stala na 
najvišji stopnički zmagovalnega odra. 
Zmagala je namreč na prvi tekmi tekme 
silvestrske turneje za smučarske skakalke 
na Ljubnem ob Savinji ob koncu minulega 
leta ter na zadnji tekmi svetovnega pokala 
minulo nedeljo v Willingenu, ko je s kar 

151 metri postavila uradni ženski svetovni 
rekord in se veselila pete zmage v karieri. 
"Svetovni rekord, moj osebni rekord in 
državni rekord. To je bila pika na i in 
dokaz, da tudi jaz znam leteti, in ne samo 
odskočiti," je bila po zadnji tekmi vesela 
Nika Križnar, ki je nastopila že na zimskih 
olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 
in osvojila sedmo mesto.

Ema Klinec: Olimpijski duh je nekaj 
posebnega
"Olimpijske igre mi pomenijo ogromno. 
Že preboj v reprezentanco si je treba – v 
tako močni ekipi, kot je slovenska – iz-
boriti. Olimpijski duh je nekaj posebnega 
in upam, da ga bomo doživele tudi v 
Pekingu," je pred odhodom na Kitajsko 
povedala svetovna prvakinja Ema Klinec, 
ki je prav tako kot Križnarjeva članica 
SSK Norica Žiri. Aktualna svetovna prva-
kinja na srednji skakalnici Ema Klinec je v 
letošnji sezoni v Nižnem Tagilu stopila na 
najvišjo stopničko zmagovalnega odra, 
da je odlično pripravljena na olimpijske 
igre, pa je dokazala tudi na zadnji tekmi 
pred odhodom na Kitajsko, ko je bila v 
Willingenu najprej tretja, nato pa peta. "V 
Willingenu mi je uspelo kar nekaj dobrih 
skokov, tako da sem zadovoljna in grem 
vesela naprej v Peking," je povedala 23-le-
tna športnica iz Poljan Ema Klinec.

V Pekingu tudi Ema Klinec in Nika Križnar
Naše smučarske skakalne reprezentance si ni več moč predstavljati brez odličnih Eme Klinec iz Poljan in 
Nike Križnar iz Delnic, obe pa sta tudi med kandidatkami za olimpijsko odličje na zimskih olimpijskih igrah,  
ki se prav danes začenjajo na Kitajskem.

Nika Križnar je pred olimpijskimi  
igrami v odlični formi. / FOTO: MATEVŽ 
PERŠIN

Aktualna svetovna prvakinja na srednji 
skakalnici Ema Klinec / FOTO: MATEVŽ 
PERŠIN

Nika Križnar iz Delnic je lani spo-
mladi osvojila veliki kristalni globus, 
lovoriko, ki jo prejmejo tisti, ki so na 
tekmah svetovnega pokala medna-
rodne smučarske zveze zbrali največ 
točk. Ob vrhuncu sezone, na svetov-
nem prvenstvu v Oberstdorfu, je z 
ekipo najprej osvojila srebrno odličje, 
nekaj dni kasneje pa je na veliki ska-
kalnici skočila še do brona. Jeseni 
je pri Pošti Slovenije izšla znamka z 
njeno podobo, ki jo je oblikoval Borut 
Bončina, fotografijo pa je prispeval 
Matevž Peršin.

Nika Križnar na poštni znamki
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Hermina Jelovčan

Za pogovor sva se dogovorila v koči na Starem vrhu, a sva se 
srečala že prej, na parkirišču, in se skupaj peš odpravila proti 
koči. Že tu, v prvem klancu, se je opazila Petrova kondicija, in 
ko sem jaz lahko odgovarjala le še z enozložnicami, Peter ni bil 
še niti malo zadihan. V topli koči sva se ogrela in nadaljevala 
pogovor.
Si že od nekdaj športnik in tako aktiven?
Pravzaprav ne, s športom sem se resneje začel ukvarjati šele, 
ko sem se zaposlil, nekako po 26. letu. Prijatelji iz Športnega 
društva Lenart - Luša so me povabili najprej na rekreativne ve-
černe treninge košarke, kasneje pa še na treninge karateja. Vse 
samo rekreativno. Kasneje sem začel malo kolesariti, večkrat 
pa smo se odpravili tudi kam peš. Udeleževal sem se tudi poho-
dov Od cvetja do jeseni, vsako leto pogosteje. Teh pohodov se 
še vedno zelo rad udeležim, saj imam rad pogovore z drugimi 
pohodniki in velikokrat ravno tam dobim idejo za novo pot. 
Hoja te je kasneje močneje pritegnila. Kako to?
Sredi maja lani sem si zadal cilj, da na dan naredim najmanj 
deset tisoč korakov, to se je stopnjevalo do tega, da sem čez 
dober mesec prišel na dvajset tisoč korakov, kasneje pa se je 
to dnevno povprečje dvignilo krepko čez trideset korakov in na 
koncu je bil mesečni izkupiček več kot milijon korakov. To mi je 
bila zelo dobra motivacija. Med tednom sem iz Zaprevala, kjer 
sem doma, v Železnike na delo hodil peš, a še daljše razdalje 
sem običajno prehodil ob koncu tedna. Najprej do Blegoša ali 
Lubnika, kasneje do Porezna in še dlje. Počutje je bilo vedno 
boljše in hoja vedno lažja.
Med lanskim dopustom si si zadal – in ga tudi uspešno opravil 
– prvi "večji" izziv …
Da, to je bila pot na Dolenjsko, do Metlike, malce manj kot 150 
kilometrov. Prehodil sem jo v treh dneh, v treh etapah, prespal 
sem v Grosuplju in v Dolenjskih Toplicah. Ko sem videl, da se 
da in da mi to "paše" sem že delal načrte za naprej. 
Naslednji izziv je bil Triglav.
Da, na Triglav sem se odpravil konec avgusta. Od doma čez 
Martinj Vrh in Ratitovec, Soriško planino, Črno prst in Bohinjske 
gore do planine Razor, kjer sem prespal, naslednji dan sem pot 
nadaljeval čez Komno in po dolini sedmerih jezer čez Hribarice 
do Doliča, kjer sem drugič prespal in zadnji dan do Planike in na 
vrh ter nazaj v dolino mimo Vodnikove koče v Bohinj. 
In ker si se povzpel že na najvišjo točko Slovenije, je bilo nada-
ljevanje logično?
Seveda, že med potjo na Triglav sem si rekel, da bo najbrž 
naslednja pot na najnižjo točko Slovenije. Do morja. Iz Zapreva-
la, čez Gabrško goro v Poljane in Gorenjo vas, nato na Javorč, 
v Žiri, Godovič in čez Črni Vrh do Cola, naprej v Ajdovščino in 
Štanjel ter v Trst in nato v Koper. 
Za takšne pohode je verjetno prej treba narediti načrt? Ko si šel 
na morje, si šel čez Gabrško goro v Poljane in ne kar direktno v 
Poljane. Kako to, da izbereš daljšo pot. 
Izberem poti, ki so zanimivejše in ne nujno krajše. Raje hodim 
po poteh in po gozdu kot ob prometnicah, čeprav se tudi tem 

ne morem povsem izogniti. Okvirno določim, kje bom hodil in 
kje bom imel počitek. Na poti na morje sem si določil, da bom 
šel v Trst in iz Trsta do Kopra. Tudi sama hoja do morja je bila 
brez prekinitve. Hodil sem podnevi in ponoči, saj sem izbral 
dneve, ko je bila polna luna. 
Ali si delaš statistiko, na primer kilometrov in časa?
Imam aplikacijo na telefonu, ki mi beleži korake in kilometre. 
Ko sem sredi maja lani začel hoditi, si nisem mislil, da bom 
prišel do takšnih številk. Že v juniju sem naredil skoraj petsto 
kilometrov. Od julija do novembra pa razen v oktobru, ko me je 
za nekaj dni ustavila viroza, nikoli nisem naredil manj kot osem-
sto kilometrov na mesec. Tako da sem od sredine maja pa do 
konca novembra lani prehodil 4600 kilometrov. 
To so številke, ki bi jih bil vesel marsikateri kolesar, ne pa 
pešec. Najbrž te hoja nekako osvoji in morda celo zasvoji; ver-
jetno že delaš načrte za naprej. Morda El Camino de Santiago 
(Jakobova pot)? 
Ne, te poti me niti ne vlečejo pretirano, preveč so oblegane, prav 
tako kot tudi Slovenska transverzala ne, kar seveda ne pomeni, 
da je nikoli ne bom prehodil. Imam pa v načrtu obiskati sestro 
na Nizozemskem. Prej pa še naš domači gorenjevaški krog, za 
trening. 
Imaš za nas, ki se želimo lotiti kakšnega izziva, ni nujno, da je 
to ravno hoja, kakšen nasvet?
Seveda; dejavnost, kakršna koli že je, te mora veseliti in se je 
moraš lotiti postopoma, predvsem pa moraš znati poslušati 
sebe in svoje telo. Pri tem je treba vztrajati. Marsičemu se je 
treba odreči in življenje prilagoditi. A če nekaj počneš z vese-
ljem, so žrtve minimalne. Zelo pomembna pa je tudi oprema, 
ni nujno, da je najdražja. Pri svoji dejavnosti se moraš počutiti 
udobno in predvsem uživati. 

Več kot milijon korakov na mesec
S Petrom Krajnikom se poznava že dlje časa. Umirjen in "skuliran" fant bi bila moja prva ocena. Fant, ki zna 
poslušati sogovornika, ki se rad pogovarja tudi s precej starejšimi od sebe, ki uživa v naravi in ima predvsem 
rad dolge sprehode. Tako dolge, da si ravno zato zasluži, da ga predstavim tudi vam.

Peter Krajnik
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Damjana Peternelj

"Kot 24-letni fant sem se želel osamosvojiti, a nikoli nisem raču-
nal, da se bo podjetje razvilo v take razsežnosti. Že kmalu sem 
se dogovoril za najem poslovnih prostorov v livarni v Zmincu, 
kar je bila osnova in zdrav temelj za razvoj posla," se spominja 
svojih začetkov. Vseskozi se ukvarja z obdelavo kovin, glavna 
dejavnost je orodjarstvo. Prve stranke so bila podjetja s Ško-
fjeloškega, z neprestano rastjo so v strokovnih krogih postali 
znani kot kakovosten dobavitelj, kar jim je omogočilo preboj na 
tuje trge, kamor danes največ izvažajo.
Ob širjenju proizvodnje in trgov so prestali dve krizi: prvo v letih 
2008 in 2009 ter zadnjo ob pojavu koronavirusne bolezni z le-
tom 2020. Če so v času prve krize beležili kar 40-odstotni upad 
naročil, med zadnjo dela ni zmanjkalo. Občutno se je odrazila 
pri cenah. "Prešli smo jo brez rasti, vendar v dobri kondiciji za 
prihodnost, zato smo že lani zabeležili več kot 50-odstotno 
rast," pojasni Sovinc.

Stavijo na odličen kader v dolini …
V zadnjih letih je število zaposlenih naraslo na okrog dvaj-
set. Ko so prostore v Zmincu prerasli, so dejavnost preselili 
"na dolino". "Prepričan sem bil, da če želim imeti kakovosten 
kader, moram na dolino, kjer so doma delovne navade in zdrav 
razum. To se mi je obrestovalo, večinoma so pri nas zaposleni 
ljudje iz okolice, le nekaj jih prihaja od dlje," pojasni Sovinc. 
"To razmišljanje za iskanje kadrov gojimo še zdaj. V podjetju 
ne bomo uvažali delovne sile. Če bomo že morali povečati ko-
ličino, bomo poskusili vpeljati robotizacijo, domače sposobne 
kadre pa vzgojili v dobre tehnologe za krmiljenje robotov in so-
dobnih CNC-strojev," pojasnjuje kadrovsko vizijo, ki jo krepijo 
tudi z druženjem zaposlenih na različnih dogodkih izven de-
lovnega časa. Potencialne zaposlene iščejo že v času šolanja, 
nudijo študentsko delo, praktično izobraževanje ter za oboje 
pošteno plačilo, saj si želijo mlade vpeljati v delo, jih primerno 
usposobiti in obdržati. Potrebe po kadrih imajo vselej velike. 

… in kakovost 
Leta 2016 so se preimenovali in statusno preoblikovali v d. o. o. 
V istem letu so kupili prostore nekdanjega obrata Knaufa v Po-
ljanah, v katerih so bili od leta 2011 najemniki. Ker je obstoječi 
že precej dotrajan, dolgoročno načrtujejo izgradnjo sodobne-
ga poslovnega objekta, ki ga želijo prilagoditi sodobnejšemu 
videzu središča kraja. Na tem mestu Sovinc pohvali sodelova-
nje z občino, saj je pripravljena prisluhniti željam in potrebam 
podjetja tudi na področju urejanja prostora. Načrtujejo tudi 
razvoj lastnih izdelkov za uporabo v avtomatizaciji industrije, 
kar jim omogoča visoka tehnološka opremljenost proizvodnje, 
ter glede na dane možnosti nagrajevanje zaposlenih, napovedu-

je Sovinc. "Našo uspešnost krojijo tudi globalni trgi, na katere 
podjetje kot tako nima vpliva. Vezani smo na razvojne projekte 
v različnih dejavnostih. Ciljamo na različne branže in trge, saj 
poskušamo biti minimalno ranljivi ob nepredvidljivih situaci-
jah. Stavimo na kakovost, saj je po izdelkih najvišje kakovosti 
globalno povpraševanje vselej veliko, temu lahko nato sledi ko-
mercialna politika podjetja." Zadnjih nekaj let pospešeno raste 
program serijske obdelave raznih strojnih delov za avtomobil-
sko, elektro, farmacevtsko industrijo. 
"Na doseženo sem ponosen in z optimizmom zrem v priho-
dnost. S sodelavci nam je uspelo zgraditi super ekipo, ki je je-
dro uspeha, in vzpostaviti dobro vzdušje v podjetju kljub naravi 
samega dela, ki je pogosto polno izzivov. Ob misli, da družinam 
naših zaposlenih omogočamo dostojno življenje in socialno 
varnost, občutim prav posebno zadovoljstvo," dodaja Sovinc. 

Širili bodo proizvodnjo  
in gradili
V februarju beležijo dvajset let obstoja in delovanja 
v podjetju Tehmetal iz Poljan, ki ga je kot samostojni 
podjetnik ustanovil Jaka Sovinc. Leta 2002 je s 
skromnimi sredstvi v domači garaži v Brodeh začel  
orodjarsko dejavnost.

V Tehmetalu, katerega lastnik je Jaka Sovinc, zaznamujejo 
20-letnico delovanja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Mali oglasi v časopisu 
Gorenjski glas
Kaj prodajate, kupujete, podarjate, oddajate? Ali pa  
morda zaposlujete ali nudite storitev? Tudi če bi radi  
spoznali sorodno dušo lahko to objavite kot mali oglas 
v Zaseb nih stikih. Objavite mali oglas v Gorenjskem 
glasu in počakajte na odziv, saj je to ena najbolj  
branih rubrik v našem časopisu. Za naročnike je 
mali oglas dvakrat mesečno brezplačen! 

Za oddajo malega oglasa pokličite 04/201 42 47 vsak 
delavnik od 8. do 15. ure ali pišite na malioglasi@g-glas.si. 
Cene malih oglasov so ugodne.

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek.
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Bernarda Buh

Največji slovenski pesnik z obširnim opu-
som del za mladino in odrasle. Vsi dobro 
poznamo Povodnega moža in Uršiko. Če 
zgodbe ne poznate, je čas, da nas obi-
ščete in jo preberete prvič, ponovno ali v 
družinskem krogu.
Kulturni praznik že sam po sebi vabi tudi 
v knjižnico, kjer smo za vas letos pripravi-
li Bralni izziv. Namenjen je vsem knjigo-
ljubom in vsem, ki si to želite postati. Ko 
beremo knjige, svet okoli sebe razumemo 

bolje in si širimo bralna obzorja. Sodelu-
jete lahko na dva načina: delite prebra-
ne knjige iz Bralnega izziva v objavi s 
ključnikom #bralniizziv2022 ali v knjižnici 
prevzamete kartonček in izpolnjenega 
oddate do konca leta 2022. Nagrajeni 
boste, še večja nagrada pa je ta, da boste 
ob vseh prebranih knjigah zrasli za nekaj 
pedi tudi v glavi in si razširili obzorja. Kaj 
ni to odlično? 
Za vstop v knjižnico ne izpolnjujete 
pogoja PCT? Naj to ne bo prepreka na 
vaši poti do nas. Knjigo lahko prevzame-
te zunaj prostorov knjižnice, v Gorenji 
vasi izdajamo gradivo na požarnem 
stopnišču, v Poljanah gradivo prinese-
mo na zunanje stopnišče. Poprej nas le 
pokličite in gradivo vam bomo pripravili. 
Prejeli smo že veliko vprašanj bralcev, 
zakaj ne uredimo možnosti za vračanje 
gradiva zunaj delovnega časa naših enot 
v občini. V preteklem letu smo enote v 
preostalih občinah (Škofja Loka, Železni-
ki in Žiri) že opremili s predali za vračanje 
gradiva. Le občina Gorenja vas - Poljane 
te opreme še nima. To bomo letos prido-
bili tudi v vaši občini. Poleg predala za 
vračanje bomo letos v vseh naših krajev-
nih knjižnicah postavili tudi paketnike za 
prevzem gradiva zunaj delovnega časa 
knjižnice.
Koronavirus pa ne preprečuje novih 
razstav, ki jih vodimo skupaj z Vrtcem 
Zala Gorenja vas. V mesecu januarju so 
svoje sličice, ki so nastale ob pogovoru 
o čustvih, na papirju ustvarili otroci iz 
skupine Mavricr (enota Dobrava, vzgoji-
teljici Urška in Martina). Borisu Oblaku 

se zahvaljujemo za njegov prispevek v 
preteklih dveh mesecih, obiskovalci so si 
karikature ogledovali z velikim navduše-
njem in ugotavljali, ali obraze prepoznajo. 
Razstavni prostor odraslih razstavljavcev 
bomo v februarju zapolnili z deli doma-
činke z Gorenje Dobrave Nine Trček, ki 
je razstavo poimenovala Vsak obraz je 
zgodba in vsaka zgodba ima svoj obraz. 
Kot je zapisala sama: "Četudi me je po-
klicna pot odpeljala iz Poljanske doline, 
pa sem v srcu še vedno pristna 'Polanka' 
in predvsem 'Dobravka', ki se vedno rada 
vrača po navdih in motive v rodne kraje." 
Pravi, da je sicer od časa študija do 
danes sodelovala že na številnih skupnih 
razstavah, za kako večjo samostojno 
razstavo pa še ni zbrala dovolj poguma. 
K temu veliko prispeva tudi pomanjkanje 
časa zaradi delovnih obveznosti. Kljub 
vsem obveznostim pa le najde čas za ob-
časno slikarsko udejstvovanje, predvsem 
slikanje po naročilu. Največkrat gre za 
portrete, kjer je prepoznavna njena ljube-
zen do ekspresije in intenzitete barv. Na 
razstavi se predstavlja z delom izbranih 
in njej zelo ljubih portretov. In še dodaja: 
"Naj vam ob ogledu razstave živahna 
energija in igriva barvitost portretov 
obarvata vsakdan." Razstava bo na ogled 
do konca marca. 
Prireditve za otroke in odrasle še vedno 
ne potekajo v živo, mnogo vsebin pa si 
lahko ogledate na naši spletni strani, 
https://www.knjiznica-skofjaloka.si, In-
stragramu, Facebooku, YouTubu, Twitter-
ju ter podkastih Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka in S kitkom v svet pravljic.

Knjižnica in Bralni izziv – pridružite se
Prvi mesec letošnjega leta je že za nami, zakorakali smo že v drugega, v mesec februar, ko Slovenci 
praznujemo kulturni praznik, Prešernov dan. Na ta dan se spomnimo smrti 1849. leta umrlega Franceta 
Prešerna.

V knjižnici je na ogled razstava slik, ki so jih narisali otroci iz Vrtca Zala iz skupine Mavrice.

V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja 
Loka stremimo k temu, da uporabni-
kom olajšamo pridobivanje zaneslji-
vih informacij. Posebno pozornost 
namenjamo starejšim, ki jim virtual-
no okolje predstavlja izziv in se med 
množico zavihkov težje znajdejo. Za-
nje je nastala posebna podstran, kjer 
so na enem mestu zbrani  podatki, ki 
bi jih utegnili zanimati. V iskalniku na 
strani jo najdete s ključno bese-
do starejši, seniorji in upokojenci 
ali v glavnem meniju pod Skupine 
uporabnikov – starejši. Podstran je 
na voljo na povezavi: https://www.
knjiznica-skofjaloka.si/starejsi/. Vse 
seniorje in upokojence vabimo, da 
na podstrani pridobijo informacije o 
storitvah, gradivu in dogodkih, ki so 
namenjeni prav njim.

Nova podstran za starejše
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Hermina Jelovčan

Že na zadnjem lanskem pohodu so ude-
leženci prejeli program za letošnje leto, 
ki se je z leti le malce spremenil. Na treh 
tradicionalnih: Javorje–Žetina–Javorje, 
Med gorami in Valentinov bodo tako 
kot že v preteklih letih zbirali žige in na 
zadnjem prejeli nagrade.
Ti trije pohodi potekajo po že znanih 
trasah. Preostale štiri pa so preimeno-
vali v "sezonske" pohode: Zimski pohod, 
Pomladni pohod, Poletni pohod na 
Blegoš in Jesenski pohod. Tu bodo, razen 

na poletnem, trase presenečenje, bodo 
pa poskušali zajeti čim več naravnih 
zanimivosti in lepot, ki jih tu ne manjka, 
ter domačih ponudnikov in obiskati prav 
vse območje, ki ga pokriva TD Stari vrh. 
Letos bodo malce povišali prispevek, ki 
ga plača vsak pohodnik, a obljubljajo, da 
bodo poskrbeli, da se bodo pohodniki za-
dovoljni vračali s pohodov. Vsi pohodi so 

primerni tudi za otroke in so prilagojeni 
vsem pohodnikom. Upajo, da bo sezona 
uspešna in je ne bodo spet preveč krojile 
zdravstvene razmere v državi.
Zato že vabijo na prvi, Zimski pohod, ki bo 
26. februarja, ko se bodo podali čez smu-
čišče v Rovt in Sv. Lenart in se, če bodo 
razmere dopuščale, s šestsedežnico vrnili 
do koče na Starem vrhu. Vabljeni!

V novo pohodno 
sezono  
z optimizmom
Pod Starim vrhom so pripravljeni 
na novo pohodno sezono. 
Začrtanih je že vseh sedem 
pohodov pod skupnim imenom  
Od cvetja do jeseni.

Pod Starim vrhom so pripravljeni na novo pohodno sezono. FOTO: IDA ŠTIBELJ

Mateja Rant

V okviru kulinaričnega festivala Okusi 
Škofjeloškega so na podlagi predhodnih 
rezervacij sodelujoči gostinci goste 
razvajali z unikatnimi meniji, ki jih je 
navdihnila lokalna tradicija. V Lipanu 
so za kulinarični festival pripravili lahek 
obrok, ki je bil primeren tako za kosilo 
kot večerjo. Za predjed so postregli juho 
z drobnjakovimi štruklji, za glavno jed je 
bilo mogoče uživati ob postrvi z mavra-
hovo omako in hruško, kuhano v vinu, 
vse skupaj pa je zaokrožila hišna sladica. 
Lokalni dobavitelji surovin festivalskega 

menija so bili Ribogojnica Šifrar, KGZ 
Gorenja vas in Kmetija Pustotnik.
Pri projektu Okusi Škofjeloškega so zdru-
žili moči Razvojna agencija Sora, Območ-
na obrtno-podjetniška zbornica Škofja 
Loka, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod 
Kranj in Društvo za razvoj podeželja Res-
je. Kot so poudarili organizatorji, škofje-
loško območje v sebi skriva številne kuli-
narične zgodbe. "Raznolikost zelenjave s 
podeželskih vrtov, gobe in gozdni sadeži 
iz lokalnih gozdov, sadje s travniških sa-

dovnjakov, sveže in zdravo meso, zelišča 
in med, ki ga marljivo nabirajo čebele … 
Vse to je osnova kulinarične ponudbe, ki 
so jo gostinci uvrstili v svoje jedilnike, saj 
se zavedajo sodobnih trendov in pomena 
zdravega prehranjevanja, ki temelji na 
sezonskih jedeh in živilih lokalnega izvo-
ra." S povezovanjem dobaviteljev lokalnih 
živil in gostinskih ponudnikov, vključno 
s turističnimi kmetijami, se postopoma 
prenavlja obstoječa kulinarična ponudba, 
ki bo temeljila na uporabi lokalnih surovin 
in pripravi hišnih specialitet, postreženih 
na sodoben način, so ob tem še poudarili 
organizatorji. 
Janez Filipič iz gostilne Lipan je bil 
zadovoljen z obiskom v času kulinarič-
nega festivala, čeprav ni opazil, da bi 
gostje prihajali prav z namenom okusiti 
festivalski meni. Kljub temu podpira ome-
njeni projekt in povezovanje gostincev 
na Škofjeloškem. Na festivalski jedilnik 
so uvrstili jedi, ki jih imajo tudi sicer v po-
nudbi, a so jih zdaj bolj izpostavili. "Želeli 
smo poudariti, da je to nekaj posebnega, 
drugačnega, česar drugje ni mogoče 
dobiti." Z veseljem se bodo projektu še 
pridružili, je dejal. "Mogoče bi bilo smisel-
no razmisliti, da bi ga izvedli recimo še v 
poletnih mesecih in bi tako pritegnili tudi 
turiste," predlaga.

V Lipanu  
pripravili meni 
za ljubitelje rib
Januarja je v enajstih vključenih 
gostilnah in na turističnih kmetijah 
na Škofjeloškem, med drugim  
tudi v Gostilni Lipan na Hotavljah, 
potekal prvi kulinarični festival 
Okusi Škofjeloškega.

Festivalska jed Gostilne Lipan: postrv z 
mavrahovo omako in hruško, kuhano v 
vinu FOTO: TOMAŽ BRADEŠKO
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Jure Ferlan

Sončna ura je sestavljena iz ploskve, na 
kateri je številčnica, na katero s pomočjo 
sončne svetlobe pada senca palice, ki se 
imenuje gnomon. Če so pravilno izdelane, 
sončne ure kažejo čas dovolj točno skozi 
vse leto, saj je tropsko (sončevo) leto v 
kratkoročnem smislu konstantno. 
Kako senca potuje po urini ploskvi, je 
odvisno od vrste ure – ali je ekvatorialna, 
vodoravna, navpična, polarna. Na potek 
sence vpliva tudi stran, v katero je usmer-
jena navpična ura. Najstarejša znana 
sončna ura, iz obdobja neolitika okoli 
leta 5000 pr. Kr., je bila odkrita v kraju 
Knowth na Irskem. Tovrstne ure so lahko 
izdelane iz različnih materialov in so raz-
ličnih oblik, samostojne so najpogosteje 
kamnite in kovinske, veliko pa je naslika-
nih na steno. Bernarda Jesenko Filipič je 
pri svojem dolgoletnem terenskem delu 
z objekti kulturne dediščine spremljala 
tudi sončne ure. Ob tem je ugotovila, da 
so jih nameščali le na javne objekte, kot 
so cerkve in stavbe fužinarskih uprav. 
Zasebni objekti tega privilegija niso imeli. 
Ena zanimivejših stenskih sončnih ur 

je bila pri Topličarju v dolini Kopačnice. 
V tej hiši je bil v letih 1864–1872 sedež 
uprave rudnika bakrove rude, ki je deloval 
v Kopačnici. Ker v bližini ni bilo cerkve, 
so napravili sončno uro, da so lahko za-
posleni spremljali točen čas. Številčnica 
ure je bila naslikana v oker in rdeči barvi, 
v trikotnem polju je bil naslikan simbol 
Božjega očesa v trikotniku, obrobljen z 

žarki, kar po ugotovitvah Jesenko Fili-
pičeve nakazuje na to, da je hiša nekoč 
pogorela, saj so tovrstne motive slikali 
na po požaru obnovljene stavbe kot 
priprošnjo za varstvo pred ponovitvijo. Iz 
Božjega očesa so segale rdeče puščice 
do rimskih številk na belem polkrožnem 
traku. Ura je bila nad glavnim vhodom v 
hišo do njenega rušenja pred nekaj leti.

Brez sonca 
molči
Na nekaterih sončnih urah je 
latinski napis Sine sole sileo, kar 
pomeni Brez sonca molčim.

Sončna ura je bila ena najstarejših na Poljanskem, kazala pa je le določene ure dneva.

Jure Ferlan

Tudi lani so hotaveljski konjeniki, ki 
delujejo v okviru Turističnega društva 
Hotavlje, pripravili srečanje na god 
njihovega zavetnika ob hotaveljski 
cerkvi, seveda v skladu z aktualnimi 
epidemiološkimi omejitvami, ter se mu 
priporočili za zdravje svojih živali. Prišlo 
je devet konj, ki jih je po končani nedeljski 

maši blagoslovil duhovni pomočnik na 
Trati Simon Fortuna. Blagoslovil je tudi sol 
tistim, ki so jo prinesli s sabo, saj se na ta 
dan blagoslavlja tudi ta uporabna dobrina. 
Kot je povedal Gašper Banič, ki deluje v 
skupini hotaveljskih konjenikov, udeležen-

ci vsako leto prejmejo simbolično darilo. 
Letos so ob tem dogodku izpeljali tudi do-
brodelno akcijo za pomoč družini Maček, 
ki se je znašla v stiski, zbrali so sto evrov. 
Blagoslov konj na štefanovo je potekal 
tudi v Novi Oselici

Tradicionalni 
blagoslov konj
Že od leta 1996 poteka na 
Hotavljah ob prazniku sv. Štefana, 
26. decembra, tradicionalni 
blagoslov konj.

Konji so na štefanovo na Hotavljah prejeli blagoslov. 

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo donatorsko pomoč našima fantoma Reneju 
in Ažbetu. Z vašo dobrodelnostjo ste nam omogočili veliko ur terapij, ki so za 
naša fanta zelo pomembne. Hvala vam, ker ste nam polepšali praznike, veliko 
lažje je, ko veš, da lahko svojemu otroku nudiš terapijo, ki jo potrebuje!
Iskrena hvala vsem ter srečno in zdravo 2022! Družina Maček, Brebovnica

Zahvala
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Majda Debeljak

Bolj kot žalostno novico smo vest o njeni smrti sprejeli kot 
zahvalo njej ter polni spominov na lepa srečanja in pogovore. 
Marljivih rok in prijaznega srca je Minka z dobrimi deli svoje 
poslanstvo sejala preprosto in iskreno. Bila je prisrčno poveza-
na s svojimi poljanskimi sokrajani. Ob dnevu državnosti v letu 
2011 smo se ji tudi krajani za njeno dolgoletno delo poklonili s 
priznanjem KS Poljane; nastal je tudi kratek intervju.

Vsaka življenjska pot je lepa in svetla, ovinkasta in siva pa tudi 
posebna. Kakšna neki je pot dekleta, če se odloči biti gospodi-
nja duhovniku? Je samo lepa, je samo težka? 
Ne, take poti pa v življenju ni! Vsaka pot in vsak dan ima svoje 
lepote in težave.
Od kod ste doma? 
Sem rojena Dolenjka iz vasi Polhovica v župniji Šentjernej. Med 
zelenimi griči in v moji mladosti z dobro obdelanimi dolinami in 
bregovi sem prišla na svet 10. maja 1922. leta. Težka otroštvo 
in mladost sta bila …
Kako in kdaj ste se odločili biti gospodinja v župnišču? Koliko 
ste bili takrat stari?
V župnijo Šentjernej je leta 1954, leto po novi maši in po od-
služeni vojaščini, prišel za kaplana gospod Miro Bonča. Prva 
njegova služba je bila to. Leta 1957 pa ga je takratni škof 
Vovk poslal na župnijo k Svetemu Lenartu, da bi tam zidal 
novo cerkev. Jaz nisem bila zaposlena, pa sem se odločila, 
da mu grem za gospodinjo. Začasno, sem rekla takrat, bilo 
mi je 35 let. Dne 19. novembra 1957 je šel v Selško dolino 
g. Bonča, naslednji dan je prišel čakat mene v Ljubljano na 
postajo. Pri Sv. Lenartu me je sprejelo pusto novembrsko 
vreme, namesto cerkve je tam stala lesena kapela, stara 
cerkev je bila neuporabna.
V katerih župnijah ste bili gospodinja in koliko časa ste bili 
tam?

Samo v dveh. Štiri leta sem bila gospodinja pri Sv. Lenartu in 
potem v Poljanah. Spomnim se, da sem prišla v Poljane na prvi 
petek v decembru 1961. Še en kraj s podrto cerkvijo! Spet je 
škof Vovk poslal g. Bončo, naj gradi cerkev tudi v Poljanah.
Kakšno je bilo vaše delo v vseh letih, ali ste samo kuhali?
Seveda sem bila kuharica, rada sem pekla tudi razne sladice, 
najraje pa hostije. Sprva še na štedilnik na drva, ''na klešče'' 
smo rekli. Kmalu pa je g. Bonča kupil poseben pekač za peko 
hostij. Vsa leta sem jih pekla. Ko so gradili cerkev pri Sv. Lenar-
tu, je bilo treba precej zavihati rokave. Od vsake hiše so enkrat 
prinesli hrano in potem smo jo v ''farovžu'' pripravili za zidarje in 
njihove pomočnike. Kakšnih deset delavcev je bilo na hrani, pa 
posode nismo imeli dovolj. Za božič 1960. leta je bila cerkev sv. 
Lenarta zgrajena in novi zvonik tudi.
Sicer sem vedno zelo rada delala na vrtu pa pela skupaj s cer-
kvenimi pevci na koru vse do leta 2001.
Ali se vam je še kaj posebno vtisnilo v spomin?
Bolj enolično je zame potekalo življenje v župnišču. Poljanska 
cerkev stoji na poplavnem območju in spomnim se kar mnogih 
poplav. Na vseh svetnikov dan leta 1990 je bila voda tudi v 
kuhinji okoli štedilnika, leta 1984 – na dan, ko je bila v Poljanah 
sv. birma – pa je moral škof Lenič dve uri počakati, da je voda 
odtekla in je lahko prišel k cerkvi.
Kaj v življenju vas radostí?
Hvaležna sem Bogu, ko zjutraj vstanem, živa in kolikor toliko 
zdrava. Vesela sem, ko pride k meni soseda Pavla in drugi dobri 
ljudje. Radostí me sonce in topel dan, ko lahko delam na vrtu. 
Rada sušim zdravilne rastline, vzgajam rožice, posebno vrtnice 
so mi ljube. 

Minka je tudi v visokih letih ohranjala vedrino, vero in upanje. 
Ko so ji pohajale moči, je leta 2009 za svoj dom izbrala Karita-
sov Dom Marije in Marte v Logatcu; tudi soseda Pavla je bivala 
tam. Skupaj sta se spominjali dni, preživetih med Poljanci, mo-
lili zanje, za duhovne poklice in domovino. Blaga duša velike in 
dobre žene že uživa Lepoto, njeno telo pa se je vrnilo v domačo 
zemljo, na pokopališče v Gorenje Gradišče v župniji Šentjernej.

Dopolnjeno življenje 
župnijske gospodinje
Ob koncu cerkvenega leta 2021 je Kristus Kralj 
popeljal v objem Najvišjega dolgoletno gospodinjo 
pri sv. Martinu v Poljanah Minko Dragman oziroma 
"farovško Minko".
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Damjana Peternelj

Rodila se je v Kladju v družini s sedmimi otroki. Njena najro-
snejša leta je zaznamovalo dogajanje med drugo svetovno 
vojno, po kateri se ni takoj zaposlila, ampak je pomagala doma 
in na okoliških kmetijah. Splet okoliščin jo je pripeljal na Fužine, 
kjer živi od leta 1953. Pri popravilu hiše se je naučila "cimprati'", 
zidati, tudi šivati, skrbela je za bolnika. Zaposlena je bila v čistil-
nici Bistra v Škofji Loki, nato pa še v Termopolu na Sovodnju. 
Čeprav je upokojena že 34 let, v šali pove, da ima delovne dobe 
zagotovo vsaj osemdeset let! 
Ni ji bilo dano, da bi si ustvarila družino; da bi bila v zvezi zgolj 
zato, da bi bila, pa ni želela. "Kakšen se bolj, drugi manj 'sekira', 
kakšen se bolj, drugi manj smili sam sebi, postaraš se pa tudi, 
če si sam," nam zaupa preudarno.  
Njena velika ljubezen je igranje na harmoniko. Spomni se, kako 
sta šli z mamo takoj po vojni k Špičkovemu Lojzu in ga prosili, 

da jim jo izdela. Denarja nista imeli, zato so se dogovorili, da 
poplačata z mesom in moko ter drvmi, saj je bilo tedaj veliko 
pomanjkanje. Ko sta prišli domov, ata ni bil zadovoljen. "Kaj 
bodo pa otroci jedli?" je karal mamo, ta pa mu je odgovorila, da 
bodo manjkrat za kruh vprašali, če bodo igrali na harmoniko. 
Julka, ki se je igranja naučila po posluhu, se spomni, da so bili 
otroci tako navdušeni, da harmonika ni poznala počitka.

Štirideset let sodelovanja s folkloro na Sovodnju 
Pri petdesetih letih so jo povabili k sodelovanju v Folklorni sku-
pini Sovodenj – in povabilo je z veseljem sprejela. Kar 25 let je 
bila edina harmonikarica, ki je plesalce spremljala na vajah in na-
stopih. "Z nekaterimi smo že od vsega začetka zraven, pa nikoli 
ni šlo nič narobe med nami. Še ostajamo povezani, pred kratkim 
sem jih šla pogledat na vaje. Kličejo me kar 'naša mama'," je 
zadovoljna. Spontano je začela sodelovati še z drugimi sku-
pinami, s Koreninami Društva upokojencev Sovodenj, kasneje 
s Koprivami, s Klasjem, s katerimi so nastopali v domovih za 
starejše. "Vsega skupaj je naneslo 35 plodnih glasbenih let," je 
hvaležna. "Kamor smo šli, sem vzela harmoniko s seboj. Po vseh 
triglavskih kočah sem igrala. Tako lepo kot na Doliču harmoni-
ka odmeva, nikjer ne, ko 'špilaš' zunaj," je še vedno prepričana. 
Prenehala je zaradi dolgoletnih težav s križem, a kot pravi, ji 
harmonika še vedno zapoje, vsaj toliko, da ne pozabi igrati. Pa 
citre, ki jih je dobila v dar za osemdeset let, igra ob jutrih in rešuje 
sudoku, da uri spomin. "Nimam težav z njim, tudi vid in sluh mi 
še dobro služita. Nikoli mi ni dolgčas, znam se zamotiti," zado-
voljno pove.

Vse jemlje za dobro 
Od leta 2005 pri njej živi sin njene nečakinje z družino. Za-
dovoljna je, da se imajo in si pomagajo. "Tako prav pridemo 
eden drugemu, kdor ne poizkusi, tega ne more vedeti." Karkoli 
potrebuje, ji pripeljejo iz trgovine, večkrat jo povabijo na kosilo. 
Julka vse, kar pride, sprejema z razumevanjem in hvaležno-
stjo. "Ko se enkrat postaraš, se nimaš nadejati nič dobrega. 
Trmasta sem, zjutraj ne morem lenariti, začnem z opravili, da 
se spravim v pogon in ne otrdim. Drva si nanosim iz drvar-
nice, sama si skuham. Že ob 5. uri zjutraj na Radiu Ognjišče 
molim rožni venec, ne vem, če sem ga kdaj zamudila. Molim za 
pokojne, za to ali ono mojo skupino, folkloro … Pa šele sedaj 
tudi za to, da se je med vojno, ko smo bili tolikokrat v nevar-
nosti, vedno vse dobro izšlo. Še zdaj se stresem, ko pomislim, 
kaj vse smo preživeli," pove, in kot bi bilo včeraj, naniza nekaj 
napetih trenutkov. 
Čez dan se s prijatelji sliši po telefonu in za to možnost je, saj 
ne gre veliko od doma, zelo hvaležna. Še nedolgo nazaj je sicer 
hodila peš v Kladje do Kočarja, kjer ima sorodnike. Pove, da 
se tako lepo kot zdaj še ni imela. "Počutim se kot na dopustu. 
Vem, da ne smem pretiravati, delam le za zdravje in nič več." 
Skromno doda, da si želi edinole, da bi bila, dokler ji je namenje-
no, toliko pri zdravju, da bi lahko sama poskrbela zase. Pra-
znovala v tem času ne bo. Je pa že jeseni prav s tem razlogom 
dala za mašo za starše v Oselici in po njej sorodnike povabila v 
gostilno. Ko bodo razmere dopuščale, pa si želi, da bi praznova-
li nekje zunaj, morda na Kovšakovem griču.

Harmonikarica, ki življenje sprejema s hvaležnostjo
Tridesetega januarja je devetdeset let praznovala Julka Bogataj, Koširjeva Julka s Fužin.

Julka Bogataj na Svetem Andreju FOTO: OSEBNI ARHIV
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5. februar ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije  
na Golem vrhu 
Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena 
na osebo je 5 EUR. Organizator: Zavod Poljanska dolina. Več  
informacij: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com.

5. februar ob 19. uri
Kmetija Terapija
KUD Sovodenj s sekcijo Neč bat Teater predstavlja novo  
avtorsko komedijo. Organizator: KUD Sovodenj. Več informacij 
in obvezne prijave: 051 792 560.

6. februar ob 16. uri
Kmetija Terapija 
KUD Sovodenj s sekcijo Neč bat teater predstavlja novo  
avtorsko komedijo. Organizator: KUD Sovodenj. Več informacij 
in obvezne prijave: 051 792 560.

8. februar ob 10. uri
Prodorni Poljanci
Vabljeni na Dvorec Visoko, kjer boste spoznali poljanske rojake, 
rodbino Kalan, Ivana Tavčarja, Iveta Šubica. Ob 10. uri bo pre-
davanje kustosinje Petre Čeh iz Loškega muzeja z naslovom S 
polja na pogrnjeno mizo: dokumentarno pričevanje modernega 
slikarstva Iveta Šubica. Ob 11. uri pa bo brezplačno vodenje po 
Dvorcu Visoko. Pričakujete pa lahko tudi skritega gosta, ki nas 
bo nagovoril ob Prešernovem dnevu. Organizator: Zavod Poljan-
ska dolina, Loški muzej. Več informacij: 031 720 573, zavod@
poljanskadolina.com.

12. februar ob 10. uri 
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko 
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Cena vodenja je 2 
EUR na osebo. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več infor-
macij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

12. in 13. februar ob 9.30
Pokal Loka 
Mladi smučarji se bodo pomerili med tekmovalnimi količki na 
mednarodnem smučarskem tekmovanju Pokal Loka, ki v leto-
šnjem letu poteka že 47. Organizator: SK Alpetour. Več informa-
cij: office@pokal-loka.si. 

16. februar ob 17. uri
Delavnica Grafično oblikovanje za vsakdanjo rabo. 
Vabljeni na online delavnico z Nejcem Konjevičem in Lauro 
Martinčič. Organizator: Razvojna agencija Sora. Več informacij: 
info@ra-sora.si. 

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

19. februar: ob 19. uri
Limonavirus, nova avtorska komedija
Organizator: KUD Sovodenj. Več informacij in obvezne prijave: 
040 558 373.

Februar–marec 2022 20. februar: ob 16. uri
Limonavirus, nova avtorska komedija. 
Organizator: KUD Sovodenj. Več informacij in obvezne prijave: 
040 558 373.

25. februar ob 17. uri
Delavnica izdelave parfumov iz eteričnih olj 
Poleg dveh dišav, ki jih odnesete domov, boste prejeli tudi skripto z 
vsemi opisi. Delavnico bo vodila Irma Dolinar iz Seville, cena delav-
nice pa je 8 EUR. Organizator: Zavod Poljanska dolina, Sevilla. Več 
informacij: 030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.
 

26. februar ob 19. uri
Limonavirus, nova avtorska komedija
Organizator: KUD Sovodenj. Več informacij in obvezne prijave: 
040 558 373.

26. februar ob 9. uri
Zimski pohod
Vabljeni na pohod od Starega vrha do Rovt in Sv. Lenarta ter 
nazaj na Stari vrh. Zbor je na Grebljici. Organizator: Turistično 
društvo Stari vrh. Več informacij: 040 190 701 (Janez Šturm).

27. februar: ob 19. uri
Limonavirus, nova avtorska komedija 
Organizator: KUD Sovodenj. Več informacij in obvezne prijave: 
040 558 373.

4. marec ob 17. uri
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 avtorja Pavleta Hafnerja. 
Organizira: VSŠGVT Bled, Zavod Poljanska dolina. Več informa-
cij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177.

5. marec ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Go-
lem vrhu 
Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena 
na osebo je 5 EUR. Organizator: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 031 720 573, zavod@poljanskadolina.com.

12. marec ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Cena vodenja je 2 
EUR na osebo. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več infor-
macij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

18. marec ob 17. uri
Literarni večer z Minko Likar 
Februar je mesec kulture in marec čas, ko naj bi praznovale 
ženske, kar se združi v enem kulturnem dogodku – petkov ve-
čer na Dvorcu Visoko. Organizator: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

19. marec ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši 
Spoznajte rodbino Šubic. Cena vodenja je 4 EUR na osebo. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@
poljanskadolina.com, 031 720 573.
*Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite pri organizatorjih.
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Ob izgubi najdražjih  
ali ureditvi groba se obrnite  

na pogrebno službo

Za vas tudi v občini  
Gorenja vas-Poljane
Dežurna številka za celo Gorenjsko

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

Zimska 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!
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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 .

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
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toplo gredo na 
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zasaditve in nego 
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dodatne 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm
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080 23 88

www.petroplus.si
info@petroplus.si

Prodaja  
in dostava:

EKSTRA LAHKO  
KURILNO OLJE
PLINSKO OLJE

Sestranska vas 55a, 4224 Gorenja vas
T: +386 70 588 146 ali 08 205 64 14
E: info@kerflor.si, www.kerflor.si
Del. čas: 8–13, 15–19, sobota 8–12

 TALNA IN STENSKA KERAMIKA
 KOPALNIŠKA OPREMA
 LAMINATI
 GOTOVI PARKETI
 TOPLI PODI

SALON KERAMIKE IN TALNIH OBLOG

  VINILNE TALNE OBLOGE 
pestra ponudba za polaganje na klik ali lepljenje

NUDIMO CELOTEN PROGRAM

www.polis.it

ZASTOPAMO

 DEKORATIVNI KAMNI
 STOPNIŠČNI ELEMENTI



 

www.cresnik.si 01/23-55-665 

56,83€/mesec -2 leti 

39,19€/mesec  -3 leta 

30,38€/mesec -4 leta 
 

 

HITRI KREDIT BREZ POLOGA 
NA OBROKE - ODOBRITEV TAKOJ 

 

Velika ponudba RABLJENIH VOZIL 
vseh znamk   z znano zgodovino in garancijo!! 

 KLIKNI NA      www.cresnik.si (rabljena vozila) 
 

Spodnja Senica 20, 1215 Medvode 

Popolnoma novi Sportage 
 

 Zapeljite se 

  Nova podoba 

 Novi užitki  
 


