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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: 22. julija 2022
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 4. julija 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!

 `  22. 5. I Pozdravil sem otroke in starše na 
zelo obiskanem dogodku na Dvorcu Visoko – 
Dnevu prijateljstva.

 `  22. 5. I Pozdravil sem starejše občane 
na Hotavljah, kjer se v organizaciji KORK 
Gorenja vas redno zberejo na kosilu.

 `  24. 5. I Na ogledu muzeja v Celju, Mesto pod 
mestom kot primer dobre prakse, ker želimo 
nekaj podobnega narediti tudi z arheološkim 
najdiščem svetega Martina v Poljanah.

 `  29. 5. I Na praznovanju 25-letnice Plesne 
skupine Step, plesalke popestrijo večino 
naših pomembnih prireditev.

 `  2. 6. I Ogled trase vkopanega vodovoda v 
Suši in na Brdih

 `  3. 6. I Na praznovanju 100-letnice Športnega 
društva Partizan, ki še vedno goji temeljne 
vrednote prvotnega Sokolskega društva 
Gorenja vas - Poljane

 `  4. 6. I Na odkritju spominske plošče Luki 
Čeferinu iz Leskovice; na dnevu odprtih 
vrat vremenskega radarja ARSO na Pasji 
ravni. Domačini iz Črnega Vrha so s svojimi 
dejavnostmi lepo popestrili dan.

 `  8. 6. I Na valeti devetošolcev v OŠ Poljane

 `  9. 6. I Sestanek s predsedniki krajevnih 
skupnosti

 `  10. 6. I Na predstavitvi izdelave drobnjakovih 
štrukljev in pokušine na Dvorcu Visoko

 `  11. 6. I Pozdravil sem društvo mopedistov 
iz Podbrda, ki so obiskali znamenitosti naše 
občine.

 `  15. 6. I Na valeti devetošolcev v Osnovni šoli 
v Gorenji vasi; na Dvorcu Visoko sem svojo 
desetletno Visoško kroniko predstavil Rotary 
klubu iz Škofje Loke.

 `  17. 6. I Na praznovanju 200-letnice šolstva 
na Sovodnju in svečana predaja namenu 
obnovljene šolske zgradbe podružnične šole  

Iz
županovega 
dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega 
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
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Konec maja so po posameznih krajevnih skupnostih v skladu 
z njihovimi letnimi načrti nadaljevali asfaltiranje več manjših 
odsekov na občinskih cestah. Vrednost opravljenih del je po 
besedah Boštjana Kočarja z Občine Gorenja vas - Poljane okrog 
190 tisoč evrov, pri čemer je občina zagotovila približno 140 
tisoč evrov, preostanek pa so prispevale krajevne skupnosti.
Po načrtu Krajevne skupnosti Trebija so tako asfaltirali uvoz 
Kladje pri kmetiji Lojz na Fužinah in 20-metrski odcep Oblak na 
Fužinah. V Krajevni skupnosti Lučine so zakrpali uničen asfalt 
na cesti Lučine–Zajlar v skupni dolžini 120 metrov, zakrpali so 
tudi cesto v Suhem Dolu v skupni dolžini 70 metrov. Za prepla-
stitev cestišča pa so poskrbeli na cesti Hotovlja–Bukov Vrh v 
skupni dolžini 380 metrov in na lokalni cesti Poljane–Javorje v 
Podobenu v skupni dolžini 350 metrov. »S tem je redno asfalti-
ranje, vezano na lansko leto, zaključeno,« so pojasnili na občini 
in dodali, da bodo v avgustu nadaljevali redno letošnje asfaltira-
nje z novim izbranim izvajalcem.

Junij je po svoji naravi bogat mesec; konec meseca se začne 
žetev in pred 31 leti smo imeli bogato žetev. Semena za bogato 
žetev je slovenski narod s svojo bogato kulturo, jezikom in vero 
skozi svojo tisočletno zgodovino ohranjal in negoval. Ta semena 
so bogato vzklila na prvih demokratičnih volitvah 8. aprila 1990 
(prve po letu 1928) in se razmnožila 23. decembra 1990 na ple-
biscitu o samostojnosti Slovenije. Dan državnosti, 25. junij 1991, 
ko je Slovenija formalno postala neodvisna država, pa zavednim 
Slovencem pomeni bogato žetev, veselje in največji dosežek v 
tisočletni zgodovini slovenskega naroda.
Za najmlajše je Slovenija tako rekoč že od nekdaj, za večino, ki 
smo pred 31 leti že obstajali ter nekateri aktivno, nekateri pa 
razumsko spremljali rojstvo in nastanek naše države, pa dobro 
vemo, da smo bili ob takratnih dogodkih zelo zaskrbljeni. Bitko 
za svobodo, demokracijo in samostojno Slovenijo smo si izborili 
z vojno za Slovenijo. Čas, ki so ga rodovi nosili v svojih srcih, je 
moral priti. Čeprav smo ga težko pričakovali, se zdi, da se na novo 
državo še nismo popolnoma navadili in da bi dogodke izpred 31 
let radi pozabili. Menim, da bi o osamosvojitveni vojni morali več 
pisati, govoriti in v šolski program vključevati in poudarjati pomen 
državotvornosti, ki je skupaj z jezikom, edinstvenim v svetu, uspel 
ohraniti slovenski narod.
Slovenija praznuje 31. rojstni dan, 31 let samostojne države. Eno-
tnost slovenskega naroda na plebiscitu je bila odločilna za rojstvo 
in razvoj naše države Slovenije. Ta enotnost je bila odločilna tudi 
kasneje, saj smo se kot suverena država vključili v evropske in 
evroatlantske povezave. Z evropsko usmeritvijo in evrom smo 
se začeli hitreje razvijati na gospodarskem področju in aktivneje 
uresničevati zavezništva v Evropski uniji in svetovni mednarodni 
skupnosti ter kot narod dosegli čudovite dosežke, na katere smo 
lahko ponosni. Da znamo in zmoremo, smo kar dvakrat dokazali z 
odličnim vodenjem Sveta Evropske unije.
Za našo občino lahko rečemo, da se je v obdobju samostojne 
Slovenije uspešno razvijala in se še razvija na številnih področjih. 
Za vsemi odličnimi rezultati, ki jih dosegamo, stojijo uspešni po-
samezniki in podjetja ter pridni in delavni občani. Tudi v Poljanah 
smo pred 31 leti praznovali, posadili in blagoslovili slovensko lipo, 
ki je v vseh teh letih zrasla in pognala močne korenine. V njeni 
senci se Poljanci že 31 let na kresni večer zberemo in ponosno 
praznujemo dan državnosti. Vsakokrat, ko praznujemo, se mo-
ramo zavedati, iz česa vsega je zrasla ta bogata žetev ter koliko 
ljubezni in življenj je bilo žrtvovanih za Slovenijo. Še naprej se 
trudimo sejati dobroto in spoštovanje.
Ljuba naša domovina Slovenija, vse najboljše ob tvojem in našem 
prazniku. Praznujmo tako, kakor nam je najljubše, v veseli družbi 
in med prijatelji. Naj naši domovini zaplapolajo slovenske zasta-
ve. Ostanimo pogumni in srečni občani.
Pesnik Tone Pavček je zapisal:
»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.«

Obnovo bodo 
nadaljevali avgusta

Bogata žetev slovenskega naroda

V preteklih dneh je Gorenjska gradbena družba 
asfaltirala več odsekov občinskih cest. Dela so bila 
skupaj vredna skoraj dvesto tisoč evrov.

Mateja Rant

Anton Debeljak

Asfaltirali so odcep Kladje–kmetija Lojz. FOTO: ARHIV OBČINE

Nov asfalt na cesti v Suhem Dolu FOTO: ARHIV OBČINE
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Gradnja je razdeljena v dva ločena 
sklopa: prvi je vodovodni sistem Lučine 
in vodovod Todraž–Lučine, kjer dela 
izvaja Lavaco iz Ljubljane, drugi sklop 
pa vodovod zajetja Zarobar–VH Peteli-
nov grič–VH Gorenje Brdo–VH Hlavče 
Njive–VH Gorenja vas (krajše Vodovod 
Vršajn–Brda), ki ga gradi SGP Zidgrad 
iz Idrije. O tem, kako potekajo dela, smo 
se pogovarjali z Bernardom Strelom z 
gorenjevaške občine.
Ali poteka gradnja na obeh sklopih dobro 
in v skladu s časovnimi pričakovanji? 
Kako obsežna in finančno zahtevna je 
investicija?
Gradnja poteka po predvidenih planih, 
tako da večje zamude ne pričakujemo. 
Večji del vodovodnih cevovodov je vkopa-
nih. Zgraditi je potrebno še dva, lokacija 
katerih je na izjemno strmem in zahtev-
nem terenu, in sicer vodovod Dolina miru 
do prehoda na travnik pod Dolgimi Nji-
vami dolžine 160 metrov in 1050 metrov 
dolg vodovod Suša–Petelinov grič. Vzpo-
redno sta oba izvajalca že začela obnovo 
obstoječih vodohranov in izvedbo NN 
električnih priključkov za novo zgrajene 
objekte. Pogodbena vrednost na prvem 
sklopu v izvedbi Lavaca znaša 1.557.422 
evrov, realizirano je 54 odstotkov pogod-
bene vrednosti, vkopanih je 8902 metra 
vodovoda.  SGP Zidgrad gradi drugi sklop, 
katerega pogodbena vrednost znaša 
1.295.107 evrov. Realizacija je 41 odstot-
kov pogodbene vrednosti, vkopanih je 
6.174 metrov cevovoda.
Kako ste zadovoljni z izvajalcema del?
Z delom izvajalcev smo zadovoljni. Zelo 
dobro delo izvaja Lavaco s svojimi stro-
kovnjaki in delavci. Dobro gre tudi SGP 
Zidgrad. Obema izvajalcema lahko le 
stisnemo roki in zaželimo uspešno delo 
do zaključka projekta.
Bodo prebivalci Lučin in okoliških vasi 
letos že deležni kakovostnejše oskrbe s 
pitno vodo?
Pridobitev novega vodovoda bodo prvi 
okusili prebivalci Lučin, Dolgih Njiv in 
Prelesja še pred koncem letošnjega leta. 
Po končani gradnji bo treba narediti še 
prevezave sekundarnih vodovodov in 
hišnih priključkov, potem bo vodovod 
lahko zaživel v svojem polnem sijaju. 

Vodovod Vršajn–Brda bo v celoti zaživel 
konec naslednjega leta, ko bo zaključena 
obnova vseh objektov in bodo narejene 
vse potrebne prevezave starega in nove-
ga vodovoda.
Kaj bi posebej omenili glede gradnje 
obeh sistemov? Je treba na kaj opozoriti 
uporabnike?
Krajanom na območjih gradnje se 
zahvaljujemo za razumevanje in potrpe-
žljivost. Enako tudi lastnikom zemljišč 
zaradi prepočasnega vzpostavljanja 
kmetijskih površin v prvotno površinsko 
stanje. Vsa gradbišča so razpotegnjena 
na večjem območju in je občasno treba 
na kakšno odpravo pomanjkljivosti tudi 
nekoliko počakati. Vodovod gradimo za 
naše krajane, ne za občino; ni nam vse-
eno, kakšno vodo pijemo, zato vlagamo 
ogromno truda, časa, znanja in denarja v 
zagotavljanje najboljših možnih pogojev 
za življenje v naših lepih krajih.
Kakšen je pomen investicije za krajane 
Lučin in okoliških vasi in ne nazadnje za 
občino?
Nov vodovod prinaša veliko spremembo 
pri kakovosti našega življenja, zagota-
vljamo oz. v vodovodni sistem integrira-
mo dodatne vodne vire, ki prinašajo in 
zagotavljajo varnejšo in kakovostnejšo 
oskrbo z zdravo pitno vodo. Obnavljamo 
vodovode in gradimo nove z namenom, 
da zagotovimo ustrezne količine pitne 

vode, manjše nihanje tlakov ... Skratka 
boljše pogoje za naše zdravje.
Kdaj je predviden zaključek del na obeh 
sklopih?
Lavacu se pogodba izteče konec septem-
bra, vendar bo treba na koncu narediti še 
vse potrebne prevezave z obstoječega na 
novi primarni vodovod, gre za obstoječe 
sekundarne vodovode in hišne priključke, 
ki niso bili predmet obnove. Pogodba s 
SGP Zidgrad je sklenjena do konca junija 
prihodnje leto, a bodo tudi tu potrebne 
prevezave sekundarnih vodovodov in hi-
šnih priključkov na novozgrajeni primarni 
vodovod.
Kakšna je vrednost investicije? 
Skupna vrednost obeh pogodb za 
izgradnjo novih vodovodov je 2.849.529 
evrov. V skupni operaciji urejanja vo-
dooskrbe v porečju Sore, ki ga vodimo 
skupaj z Občino Škofja Loka, je naša 
občina pridobila nepovratna sredstva v 
višini 1.523.911,05 evra iz Kohezijskega 
sklada EU in proračuna RS. Sredstva so 
namenjena za izgradnjo Vodovodnega 
sistema Lučine in Vodovoda zajetja 
Zarobar–VH Petelinov grič–VH Gorenje 
Brdo–VH Hlavče Njive–VH Gorenja vas 
(krajše: vodovod Vršajn–Brda). Po po-
godbi delež sofinanciranja znaša 68,58 
odstotka upravičenih stroškov, razliko 
krije občina iz lastnih proračunskih 
sredstev.

Iz pip bo kmalu pritekla boljša voda
Konec maja preteklo leto je stekla gradnja novih občinskih vodovodov, ki so del projekta oskrbe 
s pitno vodo v porečju Sore.

Lidija Razložnik

Gradnja vodovoda v Prelesju FOTO: BERNARD STREL
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Ob potrditvi elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode so 
svetniki sprejeli tudi sklep, s katerim se 
ohranjajo cene storitev in infrastrukture 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpa-
dnih vod za gospodinjstva in javni sektor 
nespremenjene. S sklepom je sprejeta 
subvencija cen infrastrukture (41,2 
odstotka za odvajanje in 35,2 odstotka 
za čiščenje) ter 15,6-odstotna subvencija 
za cene storitev čiščenja komunalnih 
odpadnih voda. Na letni ravni bo višina 
subvencij iz proračuna zato višja za 
nekaj več kot 18 tisočakov.
Občinski svet je obravnaval tudi elaborat 
o oblikovanju cen izvajanja storitev obve-
zne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih od-
padkov v letu 2022. Zaradi gospodarnega 
izvajanja javne službe se cene storitev in 

infrastrukture s 1. junijem že tretjič zapo-
redoma znižujejo: cene infrastrukture se 
znižujejo za 25 odstotkov, cene storitev 
pa za 18 odstotkov, kar bo preračunano 
na zabojnike pomenilo znižanje cen na 
položnicah za infrastrukturo za 14 od-
stotkov in za storitve za šest odstotkov.
Člani občinskega sveta so se tudi sezna-
nili s poročilom skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo za 

preteklo leto. Lani so v občini Gorenja 
vas - Poljane prejeli 13 prijav. Tri prijave 
so odstopili Inšpektoratu RS za okolje 
in prostor. Tri prijave, ki so se nanašale 
na nepravilno parkiranje, in dve prijavi 
v zvezi z zapuščenimi vozili so predali 
redarski službi. Skupaj s postopki po 
uradni dolžnosti je bilo uvedenih sedem 
inšpekcijskih postopkov, od katerih so 
bili štirje v istem letu že zaključeni. Tri 
kršitve se nanašajo na gradnjo brez 
dovoljenj, dve pa na poseg v varovalni 
pas občinske ceste. Ostali kršitvi se 
nanašata na področje izteka komunalnih 
odpadnih voda in na nedovoljen poseg 
na občinskem zemljišču.
Občinski svet je ob koncu seje imenoval 
še dva predstavnika v svet novoustano-
vljenega Zavoda STC Stari vrh, in sicer 
Gorazda Podrekarja in Luka Prezlja. Po 
dva člana sveta zavoda imenujeta še so-
ustanovitelja zavoda Občina Škofja Loka 
in Smučarska zveza Škofja Loka, en član 
sveta pa bo predstavnik delavcev.

Na majski seji so člani občinskega sveta sprejeli tudi rebalans 
letošnjega proračuna. Za investicijske odhodke se tako nameni 
54 odstotkov oziroma 8.107.304 evrov ter za tekoče odhodke in 
transfere 44 odstotkov oziroma 6.568.112 evrov, preostanek pa 
gre za razliko odplačila dolga.
Na prihodkovni strani je pričakovati višje davčne prihodke za 
dobrih 10 tisoč evrov, pri nedavčnih prihodkih je predvideno 
povišanje za dobrih 153 tisoč evrov, kapitalski prihodki so 
skladno s predlogom dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem povečani za dobrih 120 tisoč evrov, prihodki iz 
donacij se povečajo za dobrih 1.000 evrov; najvišje poviša-
nje pa gre iz naslova transfernih prihodkov v višini 1.278.783 
evrov. Večji predvideni transferni prihodki so: 557.509 evrov za 
sanacijo plazov Ermanovec–Stara Oselica, ki ga bomo prejeli iz 
sklada za elementarne nesreče ministrstva za okolje in prostor; 
za 429.486 evrov prejetih sredstev iz državnega proračuna iz 
evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo vodovoda Todraž–

Lučine in Vršajn–Brda (sredstva niso bila realizirana v letu 
2021, zato jih pričakujemo v letu 2022); 217.885 evrov prejetih 
sredstev ministrstva za finance – sredstva za uravnoteženost 
in razvitost občin; 75.791 evrov za investicijo vodovod Todraž–
Lučine in Vršajn–Brda, ki naj bi ga prav tako prejeli iz ministr-
stva za okolje in prostor že v letu 2021
Z rebalansom gre za večje povišanje na odhodkovni strani, in 
sicer za 677.000 evrov: za odpravo posledic poplav in plazenja 
ter naravni nesreč dodatnih 155.000 evrov, za prizidek vrtca 
Agata Poljane 155.000 evrov, za investicijsko vzdrževanje cest 
127.000 evrov, za obnovo Visoške domačije 70.000 evrov ter 
45.000 evrov za cestni program – posebni razvojni program.
V rebalansu pa so se znižala sredstva na naslednjih postavkah: 
za 40.000 evrov za rekonstrukcijo PŠ Javorje, za 23.000 evrov 
za obnovo obzidja in parkirišča na pokopališču St. Oselica, za 
22.000 evrov za obvodne ureditve, za 20.000 evrov za projekt 
(NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega in za 19.000 evrov za 
poslovilni objekt Lučine. Na novo je bila odprta nova postavka 
za Kulturni dom Poljane.

Tudi o cenah odpadne vode in odpadkov

Sprejeli rebalans proračuna

Občinski svet je na zadnji seji med drugim potrdil elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za letos 
ter o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov v letošnjem letu.

Z rebalansom se višina proračuna na prihodkovni strani v primerjavi z veljavnim proračunom za letos zvišuje 
za 12 odstotkov, in sicer za slabih 1,6 milijona evrov, na odhodkovni strani pa se proračun zvišuje za 1,5 
milijona evrov. Razlika je nastala na račun ocenjenega nižjega stanja ob koncu leta.

Barbara Bogataj

Katarina Dolenc

Občinski svet je obravnaval 
tudi elaborat o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov v letu 
2022. Zaradi gospodarnega 
izvajanja javne službe se cene 
storitev in infrastrukture s 1. 
junijem že tretjič zaporedoma 
znižujejo.
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»V kraju, kakršen je Sovodenj z vsemi zaselki, je šola srce kraja. 
Če je zraven še vrtec, je to prvi temelj, da družine ostajajo v 
kraju,« je ob dvestoletnici šolstva v njihovih krajih razmišljala 
vodja Podružnične šole (PŠ) Sovodenj in dodala, da mladi 
tako pridobivajo pripadnost kraju in v njem vidijo svojo priho-
dnost. In prav mladi so imeli tudi osrednjo vlogo na prireditvi 
ob dvestoletnici šolstva. Pod naslovom Stoji učilna zidana so 
vrtčevski otroci in učenci prepevali, igrali na orffove in druge in-
štrumente ter pripovedovali, plesali in igrali v predstavi, s katero 
so se sprehodili skozi vse mesece v letu.
Učenci so predstavili tudi pomembne mejnike v zgodovini 
šolstva v njihovih krajih. Kot so spomnili, je že pred dvesto 
leti župnik Matija Čibej uredil zasilno šolo v novem župnišču v 
Novi Oselici in enkrat na teden začel poučevati otroke. »Celih 
65 let je bilo tako. Naslednjih 12 let so hodili v šolo dvakrat na 
teden, nadaljnjih 16 let že trikrat, potem deset let še po štirikrat 
na teden.« Leta 1925 je bilo po 103 letih konec zasilne šole 
v Novi Oselici. »Zaradi bližine rapalske meje so šolanje otrok 
prestavili na Sovodenj. Šolsko sobo so našli v hiši posestnice 
Neže Frelih, potem še eno pr' Košanc, pri Barbari Telban.« Ko so 
zgradili Sokolski dom, so tja preselili tudi pouk, a zaradi visoke 

najemnine so starejši učenci nekaj let spet hodili v šolo v Novo 
Oselico, tokrat v dvorano prosvetnega društva. V letih 1937 
do 1939 so po desetih letih načrtovanja, zbiranja denarja in 
mojstrov začeli graditi novo šolsko stavbo, v kateri se je pouk 
začel jeseni 1938. leta. »Ljudska šola Sovodenj je bila nekaj let 
samostojen zavod za učence od 1. do 8. razreda.« Leta 1954 
so v višjih razredih uvedli predmetni pouk, devet let kasneje pa 
so višje razrede ukinili in šolo priključili k OŠ Gorenja vas – in 
kot podružnična šola deluje še danes. Ob uvedbi devetletke 
leta 2001 so v šolo začeli prihajati leto mlajši otroci. Leta 2003 
so stari šolski stavbi dodali prizidek za dva oddelka vrtca, leta 
2009 pa so v prej neizkoriščeni mansardi uredili novo učilnico 
za 1. in 2. razred in druge prostore, v katerih danes poteka-
jo tudi vaje dramske skupine, po kateri je poznana šola. Po 
plazu pod šolo v letu 2012 je sledila sanacija brežine, ki so jo 
po besedah župana Milana Čadeža utrdili s pilotno steno, ki 
je z jeklenicami pritrjena v brežino, s čimer so zavarovali tudi 
naselje nad šolo. Zadnja obnova pa je potekala v letih 2019 
in 2020, ko so stavbo energetsko sanirali. Šola je dobila novo 
streho, okna in nekaj vrat, poskrbeli so tudi za toplotno izolacijo 
ter posodobili ogrevalni sistem in električno inštalacijo. Ob-
novili so še sanitarije in kuhinjo, v šolske prostore pa pripeljali 
dobro internetno povezavo. Za naložbo so po besedah župana 
pridobili dvesto tisoč evrov nepovratnih sredstev, še petsto 
tisoč evrov pa so zagotovili iz občinskega proračuna. »Šola po 
obnovi zunaj in znotraj deluje bolj sveže, prijetno in vabljivo,« je 
zadovoljna Milka Burnik.
Ravnatelj matične OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas Izidor Selak 
pa je poudaril povezanost med zaposlenimi v šoli na Sovodnju 
in njeno vpetost v lokalno skupnost ter tudi dobro sodelovanje 
z matično šolo. Ob jubileju jim je poklonil prenosni računalnik 
za »zlato rezervo«. V šoli pa so se vsem zahvalili z »lončkom 
zgodovine« – v kozarec, ki ga krasi fotografija prenovljene šole, 
so ujeli del vsebine iz zgodovine šolstva v teh krajih.

Mateja Rant

Na Sovodnju so zaznamovali dvestoletnico šolstva v teh krajih. 
FOTO: TINA DOKL

Na Sovodnju so minuli petek pripravili slovesnost ob dvestoletnici šolstva v teh krajih, obenem pa so tudi 
uradno odprli leta 2019 in 2020 energetsko sanirano staro šolsko stavbo.

Znanje delijo že dvesto let

Občina Gorenja vas - Poljane  
obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV  
KANDIDATOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE 

GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2022

Predloge za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane 
lahko podajo občina, občani, politične stranke, vaške skup-
nosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organi-
zacije in skupnosti s sedežem v občini Gorenja vas - Poljane. 

Vsako leto se praviloma podelijo največ en naziv častnega 
občana, ena plaketa in ena zlata, dve srebrni in tri bronasta pri-
znanja.

Celotno besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni 
strani www.obcina-gvp.si pod rubriko Razpisi in objave.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 5. september 2022, 
ob 12. uri.

Šola je dobila novo streho, okna in nekaj 
vrat, poskrbeli so tudi za toplotno izolacijo 
ter posodobili ogrevalni sistem in električno 
napeljavo. Obnovili so še sanitarije in kuhinjo, 
v šolske prostore pa pripeljali dobro internetno 
povezavo.
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Ukrepi za zajezitev širjenja virusa so 
pripomogli k temu, da vadbe v športni 
dvorani niso potekale povsem nemoteno. 
Tako je bilo potrebnega nekaj usklaje-
vanja in razumevanja vseh vadečih. Z 
novim koledarskim letom je prišlo tudi do 
menjave upravitelja športne dvorane, to 
mesto je zasedel Miha Pustavrh.
Na začetku pomladi se je epidemija 
umirila in vadbe so lahko začele potekati 
po prvotno začrtanem planu. V šolskem 
letu 2021/22 je športno dvorano poleg 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas 
uporabljalo 13 društev za vadbo atletike, 
badmintona, dvoranskega nogometa, flo-
orballa, funkcionalne vadbe, gibalne urice 
za najmlajše, košarke, odbojke, plezanja, 
prstometa in twirlinga. Dvorana je bila 
zasedena v 80 odstotkih vseh razpoložlji-
vih terminov. Poleg omenjenih vadb velja 
poudariti tudi nekaj športnih dogodkov. V 
marcu je športna dvorana gostila polfinal-
ni tekmi v mednarodni floorball ligi (IFL), 
v aprilu in maju pa sta se zvrstila dva ko-
šarkarska turnirja, in sicer dve četrtfinalni 

tekmi 1. A SKL do 19 let in dva polfinalna 
obračuna deklet do 13 let. V aprilu je 
potekala tudi kulturna prireditev, na kateri 
je Osnovna šola Ivana Tavčarja predsta-
vila zbornik ob 50-letnici šolske stavbe z 

naslovom Šola na Trati ne sme zaostati. 
Tudi v prihodnjem šolskem letu velja 
pričakovati veliko zanimanje za uporabo 
športne dvorane, javni razpis za najem pa 
bo objavljen konec mesec junija.

Za vpis v redni program Vrtca Zala so 
prejeli 71 vlog, ob tem pa še 13 vlog za 
premestitev iz Vrtca Agata in med enotami 
Vrtca Zala, je pojasnila pomočnica ravna-
telja OŠ Ivana Tavčarja za Vrtec Zala Petra 
Homec. Od tega je bilo 64 vlog za prvo 
starostno obdobje in 20 vlog za drugo sta-
rostno obdobje, 15 otrok pa ne izpolnjuje 
pogoja starosti za vpis s 1. septembrom.
V vrtec bodo tako 1. septembra sprejeli 
57 otrok, in sicer 21 v Vrtec Zala, 25 v 
enoto Dobrava in 11 v enoto na Sovodnju. 
»Na čakalnem seznamu so ostali še trije 
otroci iz Lučin, saj v enoti Lučine letos 
ni bilo prostega mesta. Starši niso želeli 
sprejeti mesta v centralnem Vrtcu Zala 
oziroma enoti Dobrava,« je razložila Petra 

Homec in dodala, da bodo še pet otrok 
v vrtca Dobrava in Zala lahko sprejeli v 
sredini septembra, ko bodo izpolnili pogoj 
starosti. »Preostale otroke na čakalnem 
seznamu, ki bodo kasneje dosegli starost 
11 mescev oziroma se bo staršem iztekel 
podaljšani porodniški dopust, pa bomo 
preusmerili v Vrtec Agata v Poljanah v 
naši občini.«

Za vpis v Vrtec Agata so po besedah 
pomočnice ravnateljice OŠ Poljane 
Jožice Maček prejeli 62 vlog, in sicer 52 
za centralni Vrtec Agata Poljane in deset 
za enoto v Javorjah. »Vse otroke, ki so 
bili dovolj stari, smo sprejeli v vrtec, 14 
otrok ni izpolnjevalo starostnega pogoja, 
zato so ostali na čakalnem seznamu, v 
vrtec pa jih bomo vključevali postopoma 
s skupnega čakalnega seznama Občine 
Gorenja vas Poljane.« Pet staršev je 
odstopilo od podpisa pogodbe, zato bo 1. 
septembra Vrtec Agata začelo obiskovati 
43 otrok, od tega 35 otrok v Poljanah in 
osem otrok v enoti Javorje. Kot je še po-
jasnila Jožica Maček, vloge za sprejem 
otrok v vrtec sprejemajo vse leto, tako da 
so po končanem razpisu prejeli še šest 
vlog za sprejem otroka v vrtec.

Prvič v vrtec septembra sto otrok
Za vpis v oba vrtca v občini, Zala in Agata, so skupaj prejeli več kot 140 vlog, septembra pa bo v vrtec prvič 
vstopilo sto otrok.

Miha Pustavrh

Mateja Rant

V aprilu in maju sta v dvorani potekala košarkarska turnirja. FOTO: GAŠPER KLINEC

Septembra bo v vrtec prvič 
vstopilo devetdeset otrok; v 
vrtec Zala so sprejeli 57 otrok, 
in sicer 21 v Vrtec Zala, 25 v 
enoto Dobrava in 11 v enoto na 
Sovodnju, v vrtec Agata pa 43 
otrok, od tega osem v enoto v 
Javorjah.

Aktivnosti v dvorani krojil covid-19
Sezono v Športni dvorani Gorenja vas je tudi v preteklem šolskem letu zaznamovala epidemija covida-19, 
zato vadbe niso potekale povsem nemoteno.
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Namen projekta je omogočiti starejšim 
voznikom, da bi se na cestah čim dlje 
počutili varne in da bi čim dlje ostali mo-
bilni. V okviru projekta izvajajo celovite 
preventivne dogodke in usposabljanja za 
seniorje in upokojence po vsej Sloveniji. 
Kot so zapisali na spletni strani agencije, 
si je v nasprotju s pogostim prepriča-
njem, da je treba voznikom v tretjem 
življenjskem obdobju zaradi njihove 
varnosti in varnosti drugih omejevati mo-
bilnost, treba prizadevati, da bi bili ti čim 
dlje samostojni, mobilni in obenem varni. 
Po zadnjih podatkih je v Sloveniji več kot 
351.955 imetnikov vozniških dovoljenj 
starejših od 61 let, kar predstavlja 25,9 

odstotka vseh imetnikov vozniških dovo-
ljenj. V prihodnjih letih se bo populacija 
še starala in na cestah bo čedalje večji 
delež voznikov v tretjem življenjskem 
obdobju.
Sredi aprila so enodnevni preventivni do-
godek v sklopu projekta v sodelovanju 
z Društvom upokojencev za Poljansko 
dolino pripravili tudi v Gorenji vasi. Kot 
je povedal predsednik društva Vladimir 
Koračin, so se zbrali v dvorani novega 
gasilskega doma, kjer so gostovali 
prvič. Prišlo je več kot 70 udeležencev. 
Nad veliko udeležbo so bili organizatorji 
prijetno presenečeni, saj drugod tako 
velikega odziva niso vajeni. Prisotne je 
v uvodnem nagovoru pozdravil pred-
stavnik AVP in vodja projekta Sožitje 
Sebastijan Turk, ki je poskrbel tudi za 
osvežitev znanj pravil cestnega prome-
ta. Dr. Majda Zorec Karlovšek iz Združe-
nja Fortox je predavala o zdravstvenih 
kriterijih za vožnjo, praktične izkušnje 
policije in lokalno prometno problemati-
ko je predstavil Boštjan Peternelj, vodja 

policijskega okoliša Policijske postaje 
Škofja Loka, o varni vožnji na avtocesti 
in hitri cesti je predavala Nataša Kovše 
iz Darsa, temeljne postopke oživljanja 
pa je predstavila Bernarda Lukančič iz 
OZRK Škofja Loka.
Dogodka so se udeležili tudi šoferji 
prostovoljci v projektu Prostofer iz 
gorenjevaške in žirovske občine. Koračin 
je še poudaril, da so bili udeleženci s 
predavanji zelo zadovoljni, saj so osve-
žili in pridobili pomembna znanja, med 
drugim tudi pravilno uporabo križišč in 
krožišč. Strokovnjake so lahko povpra-
šali o dilemah in težavah, s katerimi se 
srečujejo v prometnih situacijah. Prejeli 
so različno tiskano gradivo z informaci-
jami o varni vožnji in praktična darila. V 
septembru v okviru projekta pripravljajo 
tudi svetovalno praktično vožnjo, ki se je 
bodo udeležili tisti, ki so se nanjo prijavili. 
Udeleženci so izrazili željo, da bi organi-
zatorji izobraževanje s takšno vsebino 
ponovili v jeseni, pred začetkom zimske 
vozne sezone.

Sožitje za večjo varnost
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je v sodelovanju z generalno policijsko upravo, 
Darsom, Zvezo društev upokojencev Slovenije, Rdečim križem Slovenije in nekaterimi drugimi organizacijami 
pripravila projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu.

Jure Ferlan

Na dogodku v okviru projekta Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu v Gorenji 
vasi se je zbralo 70 udeležencev. FOTO: VALENTIN BOGATAJ

Razvojna agencija Sora v okviru 
energetskosvetovalne pisarne nudi 
brezplačna individualna svetovanja 
s področja učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih, s čimer pripomorejo 
k varovanju okolja, zmanjšanju stro-
škov za energijo in znižanju stroškov 
bivanja. Izkušena energetska sveto-
valca Beno Potočnik in Matjaž Eržen 
nudita strokovno in komercialno 
neodvisno pomoč pri: izbiri ogreval-
nega sistema, ustreznega energen-
ta in ogrevalnih naprav, toplotni 
zaščiti in energetski sanaciji zgradb, 
zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in 
zasteklitve, pripravi tople sanitarne 
vode, uporabi obnovljivih virov ener-
gije, možnosti pridobitve različnih 
subvencij Eko sklada, energetskih 
izkaznicah in podobno. Svetovanje 
v energetskosvetovalni pisarni za 
zdaj poteka še po telefonu, obvezna 
je predhodna prijava po elektronski 
pošti na naslov info@ra-sora.si. Ob 
prijavi je treba navesti ime in priimek, 
naslov, telefonsko številko ter temo, 
ki posameznika zanima. Dodatne 
informacije so na voljo na telefonski 
številki 04 50 60 220.

Brezplačno energetsko 
svetovanje

Krajevni urad v Gorenji vasi bo v času od 1. julija do 31. avgusta zaprt, so sporoči-
li z Upravne enote Škofja Loka, po ustaljenem urniku pa bodo znova začeli poslo-
vati 1. septembra. Stranke lahko vse storitve, ki bi jih sicer opravile na krajevnem 
uradu, v času uradnih ur opravijo na sedežu upravne enote na Poljanski cesti 2 v 
Škofji Loki.

Poleti bo krajevni urad zaprt
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Dopoldne je bilo namenjeno pripovedovanju pravljic, popoldne 
pa klasični glasbi slovenskih skladateljev. Pripovedovalski 
festival, ki je letos že petindvajsetič potekal v dvoranah Cankar-
jevega doma, se je že drugo leto zapored preselil tudi na Dvorec 
Visoko.
Letos smo gostili pripovedovalsko glasbeno predstavo za 
otroke in odrasle z naslovom Peresa iz srečne dežele. Pripo-
vedovalka Irena Cerar je obiskovalce v prijetnem pravljičnem 
vzdušju, ki so ga med drugim ustvarjali čarobni zvoki harfe 
izpod spretnih prstov glasbenice Zvezdane Novaković, po-
peljala na dolgo pot pogumnega mladeniča v iskanju ptiča 
vedomca in njegovih treh dragocenih peres. Za konec je sledilo 
še presenečenje – delavnica prepoznavanja pravih peres ptic z 
vsega sveta v izvedbi Franca Miklavčiča, ki je otroke navdušila, 
odrasle pa prijetno nasmejala.
Pozno popoldan je sledilo glasbeno razvajanje s koncertom 
klasične glasbe Zmenek s slovenskimi skladatelji. Kontraba-

sist Miha Firšt ter pianist, skladatelj in dirigent Iztok Kocen sta 
nas v okviru Projekta 212 popeljala po poti glasbe slovenskih 
skladateljev iz obdobja baroka, klasicizma in romantike vse do 
glasbe današnjih ustvarjalcev. Koncert sta glasbenika pope-
strila z vmesnimi predstavitvami avtorjev zaigranih skladb, 
zgodovinskih glasbenih obdobij in številnimi komičnimi vložki, 
ki so občinstvo dodobra nasmejali.
Dvorec Visoko s svojim ambientom, idilično okolico in prelepo 
poročno sobo kar kliče po izvedbi različnih dogodkov, še po-
sebno takih, ki v sebi nosijo kulturo v najrazličnejših odtenkih. 
Želimo si kulturo približati vsem generacijam, tako najmlajšim 
kot tudi vsem drugim, in poleg tega pokazati, da je lahko kultu-
ra tako presunljiva kot tudi lahkotna in zabavna. Verjamemo, 
da nam bo z dogodki, kakršna sta se zgodila zadnjo nedeljo v 
maju, to tudi uspelo.

Dan za pravljice in klasično glasbo
Zadnja majska nedelja je na Dvorcu Visoko minila v znamenju kulture. Zaradi slabega vremena pa smo se tik 
pred zdajci odločili, da se dogajanje izpod kozolca prestavi v toplo zavetje poročne sobe v dvorcu.

Jera Miklavčič

Na koncertu Zmenek s slovenskimi skladatelji sta nastopila 
kontrabasist Miha Firšt ter pianist, skladatelj in dirigent Iztok 
Kocen. FOTO: JERA MIKLAVČIČ

Župan Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež je poudaril pomen srečanja 
za izmenjavo izkušenj in medsebojno 
spoznavanje, direktor Zavoda Poljanska 
dolina Tomaž Trobiš pa težnjo po trajno-
stnem in butičnem turizmu.
Zelena koordinatorica Kristina Bogataj je 
prisotnim predstavila pomen sodelova-

nja z lokalnimi akterji, poudarila je, da je 
namen vseh zadovoljen obiskovalec, ki se 
rad vrača. Sledila je predstavitev progra-
ma Best Tourism Village, možnosti izobra-
ževanja, predstavitev poteka strateškega 
načrta ter promocijske aktivnosti. V na-
daljevanju se je predstavila zaveza Manj 
plastike, več trajnosti, ki sloni na pomenu 
izločanja plastike za enkratno uporabo 
(plastenke, plastični kozarci, plastična 

embalaža za hrano in plastična embalaža 
v hotelskih sobah) s ciljem odstraniti vso 
problematično in nepotrebno plastično 
embalažo ter preiti na modele za večkra-
tno uporabo oz. embalažo, ki jo je možno 
reciklirati ali kompostirati. Zavezo sta na 
dogodku podpisala župan Milan Čadež in 
direktor Tomaž Trobiš. Ob koncu je sledila 
še predstavitev vseh prisotnih ponudnikov 
ter vprašanja in predlogi za sodelovanje.

Letno srečanje s turističnimi ponudniki
V začetku maja je v gostilni Blegoš v Javorjah potekalo letno srečanje s turističnimi ponudniki 
Poljanske doline.

Kristina Bogataj

S predstave Peresa iz srečne dežele. FOTO: JERA MIKLAVČIČ
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Najuspešnejši učenci v šolskem letu 
2021/2022, ki jim je župan podelil knjižne 
nagrade, so bili na OŠ Poljane: Manca 
Dolenc, Nina Jereb, Blaž Šubic, Lana Sta-
nonik, Dominik Pisk in Tadeja Kržišnik. 
Na OŠ Ivana Tavčarja pa: Tjaša Demšar, 
David Jeraša, Mark Bevk, Manca Pišljar 
in Brina Potočnik. Po dveh letih premora 
bo nagrajene učence župan odpeljal 
tudi na tradicionalni izlet v zadnjih dneh 
junija.
Župan je ob zaključki šolskega leta vsem 
zaželel uspešno nadaljnje šolanje in 
pridal, da morajo biti ponosni, da so iz 
Poljanske doline in da govorijo najlepše 
narečje.

Z omogočanjem boljše dostopnosti 
in dosegljivosti podatkov o zdravju na 
ravni lokalne skupnosti želijo spodbujati 
krepitev zdravja in preprečevati bolezni v 
okoljih, kjer ljudje živijo in delajo, so pou-
darili na NIJZ. V osrednji vsebini letošnjih 
kratkih publikacij za občine so pozornost 
namenili tudi pandemiji covida-19, ki je 
povzročila ne le globalno zdravstveno kri-

zo, ampak tudi družbeno in gospodarsko 
stisko, so pojasnili. »Raziskava SI-PAN-
DA je pokazala določeno poslabšanje 
življenjskega sloga prebivalcev Slovenije, 
zmanjšanje stikov z osebnim zdravni-
kom in poslabšanje duševnega zdravja 
prebivalcev.«
V prikazu Zdravje v občini 2022 je 
pregled ključnih kazalnikov zdravja 
v občini, ki omogoča tudi primerjavo 
s slovenskim in regionalnim povpre-
čjem. Kot izhaja iz podatkov za Obči-
no Gorenja vas - Poljane, je bolniška 
odsotnost delovno aktivnih prebivalcev 
njihove občine v povprečju trajala 15,8 
koledarskega dneva na leto, medtem 
ko povprečje za Slovenijo znaša 18 dni. 
Prav tako je bil nižji od slovenskega pov-
prečja delež oseb, ki prejemajo zdravila 
zaradi povišanega krvnega tlaka, enako 
velja za sladkorno bolezen. Stopnja 
bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi 
je bila 1,3 na tisoč prebivalcev, starih od 
35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. Podob-
no kot slovensko povprečje pa je bila 
stopnja bolnišničnih obravnav zaradi 

zlomov kolka pri starejših prebivalcih 
občine, in sicer 6,5 na tisoč. Prav tako 
je blizu slovenskemu povprečju delež 
uporabnikov pomoči na domu in stopnja 
umrljivosti zaradi samomora, ki je bila 
18 na sto tisoč prebivalcev. Na podro-
čju dejavnikov tveganja za zdravje in 
preventive pa v negativnem smislu od 
slovenskega povprečja odstopa stopnja 
bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v 
transportnih nezgodah, ki je bila 1,9 na 
tisoč prebivalcev, v Sloveniji pa 1,3. Prav 
tako je bil višji od slovenskega povpre-
čja delež prometnih nezgod z alkoholizi-
ranimi povzročitelji. V pozitivnem smislu 
pa v občini odstopajo pri odzivnosti na 
različne presejalne programe. Odziv-
nost v programu Svit, presejanju za 
raka debelega  črevesa in danke, je bila 
78,3 odstotka, v Sloveniji 64,4 odstotka, 
udeležba v programu Zora, presejanju 
za raka  materničnega vratu, je bila 75,1 
odstotka, medtem ko je v Sloveniji 69,5 
odstotka, v programu Dora, presejanju 
za raka dojk, pa 86,1 odstotka, medtem 
ko je v Sloveniji 76,7 odstotka.

Župan obdaril 
najuspešnejše 
devetošolce

Dober odziv 
na presejalne 
programe

Po dveh letih smo bili spet priča 
valeti, kakršna mora biti – brez 
mask, s plesom in občinstvom! 
Ob tej priložnosti se je župan 
Milan Čadež srečal z devetošolci 
obeh osnovnih šol v občini.

Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ) je pred časom 
objavil posodobljene podatke o 
zdravju prebivalcev v slovenskih 
občinah.

Lucija Klemenčič,  
Občina Gorenja vas - Poljane

Mateja Rant

Županovi nagrajenci z OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas FOTO: VITO DEBELAK

Najuspešnejši devetošolci z OŠ Poljane FOTO: MIHA DOLENEC
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Društvo, ki danes šteje okrog dvesto čla-
nov, nudi raznolike možnosti za športno 
vadbo, kot dokazujejo njihovi člani, pa 
leta pa pri tem niso ovira, je poudaril do-
sedanji predsednik Tomaž Pisk, ki sicer v 
prihodnje vodenje društva prepušča Špeli 
Knafelj Borovič. Stoletnico delovanja so 
strnili tudi v zborniku, ki so ga predstavili 
ob tej priložnosti in v katerem povzemajo 
pestro zgodovino društva. V njem so 
namreč popisali znana dejstva o delova-
nju Sokola do druge svetovne vojne in o 
društvenem delovanju po letu 1945 vse 
do danes.
Sokolski dom, v katerem je potekala 
slavnostna akademija, so postavili v 
dveh letih po začetku delovanja društva, 
v njem pa so v preteklosti igrali celo 
košarko. Pred sedmimi leti so končali 
obnovo objekta, ki je po besedah župa-
na Milana Čadeža vrsto let predstavljal 
domovanje športnikov in kulturnikov 
v Poljanski dolini. Slavnostni govornik 
Ivan Čuk iz Sokolske zveze Slovenije 
pa je predstavil sokolsko vzgojo, ki 
je sestavljena iz štirih stebrov: naro-

dnega, demokratičnega, moralnega in 
telesnega. »Danes nas prepričujejo, da 
je naše področje zgolj šport, sami pa 
za svojo dejavnost uporabljamo izraz 
telesna kultura, ki pomeni vse stvar-
ne in duhovne vrednosti na področju 
telesne vzgoje, telovadbe, planinstva, 
športa, plesa ...«  V nadaljevanju so nato 

predstavili še zbornik na 240 straneh, ki 
je izšel ob stoletnici, ter podelili zahvale, 
priznanja in plakete zaslužnim članom 
ŠD Partizan. Plakete za dolgoletno delo 
v društvu so prejeli: Izidor Selak, Franc 
Branko Selak, Franc Dolenec, Janko 
(Jani) Bogataj, Vojko Reven, Branko 
Tušek in Albin Nedižavec.

Sto let že gojijo zdrav duh v zdravem telesu
S slavnostno akademijo v Sokolskem domu v Gorenji vasi so v Športnem društvu (ŠD) Partizan Gorenja vas 
v začetku junija zaznamovali stoletnico delovanja društva kot ponosnega naslednika tradicije, ki so jo leta 
1921 z ustanovitvijo društva Sokol Gorenja vas - Poljane začeli njihovi predniki.

Mateja Rant

Zbornik, ki je izšel ob stoletnici, so v pogovoru z voditeljico Damjano Peternelj 
predstavili člani uredniškega odbora (od leve proti desni): Tomaž Pisk, Janez Bizjak 
in Izidor Selak. FOTO: MATEJA RANT

V podjetju Goodyear v okviru družbeno odgovornega programa 
Boljša prihodnost zaposlene spodbujajo k ustvarjanju boljšega 
prostora za življenje in delo. Pri tem se osredotočajo predvsem 
na bližnje lokalne skupnosti, so poudarili.
Tako so v začetku junija na Blegošu  sodelovali pri obnovi 
energetske postaje in rušne kritine na glavni postojanki, ki so 
ju v poznih v 70. letih prejšnjega stoletja postavili člani kluba 
radioamaterjev iz Kranja. »Ekipa prostovoljcev je poleg vsega 
materiala, potrebnega pri obnovi, na vrh Blegoša prinesla tudi 

celotno opremo za evropsko UKV tekmovanje radioamaterjev, 
ki je potekalo takoj zatem, v soboto in nedeljo,« so še pojasnili 
v podjetju.

Obnovili radioamatersko 
postojanko
V sklopu prostovoljskega programa Boljša 
prihodnost so zaposleni iz kranjskega podjetja 
Goodyear priskočili na pomoč pri obnovi 
radioamaterske postojanke na Blegošu.

Mateja Rant

Pomoč pri obnovi radioamaterske postojanke na Blegošu. 
FOTO: ARHIV PODJETJA
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Radar stoji na stičišču občin Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja 
vas - Poljane in Škofja Loka. Enkrat letno, na dan odprtih vrat, si 
ga je mogoče ogledati od blizu, njegovo delovanje pa predstavi-
jo strokovnjaki iz Agencije RS za okolje (Arso). Tokrat je bilo to 
prvo soboto v juniju.
Dan odprtih vrat skupaj z Arsom organizira KS Črni Vrh v sode-
lovanju s kulturnim, turističnim in gasilskim društvom Črni Vrh. 
Obiskovalci so se lahko povzpeli na razgledno ploščad radar-
skega stolpa, od koder se odpirajo izjemni razgledi daleč naok-
rog, saj se vidi praktično cela zahodna polovica Slovenije, od 
Julijskih Alp s Triglavom, hribovja Notranjske in Primorske do 
Ljubljanske kotline z Barjem, Karavank, Kamniških Alp in zasa-
vskega hribovja ter obronkov dolenjskega gričevja. S stolpa se 
vidi tudi dobršen del Gorenje vasi in celotna Poljanska dolina. S 
Pasje ravni, katere vrh je JLA zravnala v velik plato, sicer ni kaj 
prida razgleda, saj je obraščena z visokim gozdom. S plošča-
di je bilo mogoče tudi vstopiti v kroglo, ki spominja na veliko 
nogometno žogo, v resnici pa je ohišje za radarski krožnik, ki so 
ga zaradi varnosti ustavili. Obiskovalcem je delovanje radarja 
ob drugih zaposlenih na Arsu izčrpno in slikovito pojasnje-

val Anton Zgonc z Urada za okoljska merjenja v Sektorju za 
prizemne meteorološke meritve v oddelku za daljinske meritve 
atmosfere. Med drugim je povedal, da je vsaka predelava radar-
ja zelo drag poseg, saj gre za kompleksne naprave. V Sloveniji 
sta dva takšna radarja, poleg pasje Ravni še na Lisci. Radar 
zaznava spremembe v atmosferi več sto kilometrov daleč, 
vendar natančnost odčitka z razdaljo pada. Najboljša je do 75 
kilometrov. Na spletni strani Arsa so zapisali, da redno merijo 
mikrovalovno sevanje v okolici radarjev. Kot ugotavljajo, naj bi 
bila tipična sevalna obremenitev za mimoidočega sprehajalca 
manjša od sevanja mobilnega telefona na ušesu.

Dan odprtih vrat radarja 
na Pasji Ravni
Če so radarji, ki merijo hitrost na cestah, za 
marsikoga nevšečnost, pa je vremenski radar na 
Pasji Ravni bistveno bolj dobrodošel, saj lahko z 
njegovo pomočjo na spletu spremljamo trenutne 
vremenske razmere.

Jure Ferlan

Radarski stolp je pritegnil precej obiskovalcev tudi iz 
gorenjevaško-poljanske občine. FOTO: JURE FERLAN

Na območju vaškega jedra Poljan so lani jeseni potekale arheo-
loške raziskave, ki jih je vodila arheologinja Mija Ogrin. V aprilu 
je občina že organizirala vodene oglede arheološkega najdišča 
za učence OŠ Poljane, izsledke raziskav pa so v juniju predsta-
vili tudi širši zainteresirani javnosti. Na prvem vodenem ogledu 
se je zbralo več kot petdeset posameznikov, na drugem pa 
okrog dvajset. Ob slednjem se jim je pridružil tudi župan Milan 
Čadež, ki je predstavil prihodnje načrte s tem območjem.
Že lani so tako na tem območju izkopali 190 grobov, v vseh 
primerih je šlo po besedah Mije Ogrin za skeletne pokope. Na 
tem mestu je sicer nekoč stala mogočna baročna cerkev, s 
katero so obzidali manjšo gotsko cerkev, okrog katere so skoraj 
dvesto let pokopavali pokojnike, je spomnil Čadež in dodal, da 

so že ob gradnji baročne cerkve naleteli na nekaj grobov, kate-
rih ostanke so preselili v kostnico, ki so jo uredili v bližini. Že ob 
preteklih izkopavanjih pa so na tem območju odkrili tudi sledi 
še starejše romanske cerkve. To območje ima zato po besedah 
Mije Ogrin izjemen simbolni pomen, zato si bodo prizadevali, da 
bi dobili čim več idej, kako ta prostor primerno ohraniti in urediti 
tudi za prihodnje rodove.

Po sledeh poljanskih 
cerkva
Dva četrtka v juniju se je bilo mogoče arheologinji 
Miji Ogrin pridružiti pri vodenem ogledu 
arheološkega najdišča v Poljanah.

Mateja Rant

Arheologinja Mija Ogrin je obiskovalcem predstavila 
arheološko območje ostalin poljanskih cerkva. FOTO: JURE 
FERLAN
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Pavel Krajnik je bil rojen leta 1923 v 
Breznici pod Lubnikom. Osnovno šolo je 
obiskoval v Škofji Loki. Doma so ga dolo-
čili, da bo prevzel domačo kmetijo. Ob za-
četku druge svetovne vojne so ga Nemci 
najprej vpoklicali na izvajanje t. i. delovne 
obveznosti, potem pa leta 1943 mobili-
zirali in poslali na rusko fronto. Tam je 
bil ranjen v levo roko, ki je po okrevanju 
ni mogel več uporabljati tako kot prej. 
Ko se je po koncu vojne vrnil domov, je 
bilo jasno, da kmetije ne bo mogel voditi, 
tako da je to delo prevzel brat Ciril. Pavel 
je v šolskem letu 1950/51 začel šolanje 
v državni kmetijski šoli v Poljčah, ki jo je 
zaključil leta 1952. Potem je kot usluž-
benec okrajne zadružne zveze v Kranju 
nekaj časa v ogroženem delu Gorenjske 
nadzoroval akcijo za zamenjavo neodpor-
nih sort krompirja z odpornimi.
Leta 1956 je začel sodelovati z ekipo 
Kmetijskega inštituta Slovenije na se-
lekcijski postaji v Poljanah oz. Podvrhu, 
ki jo je vodil inženir agronomije Miloš 
Kus. V tisti čas segajo tudi začetki 
organiziranega semenarstva krompirja 
na Gorenjskem. Kot je leta 1985 zapisal 
Kus, je pri tem sodeloval tudi Pavel 
Krajnik, ki »... je leta 1956 prevzel tisto 
osnovno nalogo, ki ji je ostal zvest vse 
doslej, to je pridelovanje osnovnega se-
mena krompirja«. V letu 1956 sta bila v 
Gorenjskem glasu objavljena dva Krajni-
kova poljudna prispevka o semenskem 
krompirju. Kus je poleg svojega dela na 
selekcijski postaji poučeval na novo-
ustanovljeni Kmetijski šoli v Poljanah, 
kjer so poleg njega učili še učitelji nižje 
gimnazije v Poljanah in njen ravnatelj 
Gabrijel Žemlja. Ravnatelja je spoznal 
tudi Pavel Krajnik in smemo domnevati, 
da ga je prav ravnatelj Žemlja povabil 
k sodelovanju k delu v KUD v Poljanah: 
ravnatelj je že bil član upravnega odbora 
KUD, v jeseni 1956 je zaradi premestitve 
na drugo šolo nižjo gimnazijo zapustil 
učitelj Bohinc, ki je kulturno društvo 
vodil od leta 1954. Učiteljstvo je v 
tem času imelo pomembno vlogo pri 
delovanju lokalnih kulturnih društev in v 
vodstvih društev je praviloma sedelo ne-

kaj prosvetnih delavcev. Verjetno je bilo 
ravnatelju nekoliko neprijetno, ko mu je 
morebitne zadolžitve pri delu kulturnega 
društva dajal njegov »podrejeni« iz šole. 
Vključitev nekoga od zunaj v vodenje 
upravnega odbora je bila morda rešitev, 
ki bi lahko odpravila tovrstne neprijetne 
občutke. Pavel Krajnik ni bil umetniški 
ustvarjalec, je pa rad plesal in se je z 
delom KUD najprej seznanil, ko je KUD 
organiziral vesele večere s plesom. Kraj-
nik je bil urejen, odgovoren in prizade-
ven človek, kar je zagotovo zadoščalo, 
da so ga povabili tudi k sodelovanju v 
društvu. Iz dostopne dokumentacije je 
možno sklepati, da se je v delo društva 
vključil leta 1957, vodil ga je zagotovo 
v letih 1958 in 1959. Tudi konec leta 
1959, na takratnem občnem zboru, je bil 
ponovno predlagan, da društvo vodi še 
naprej, vendar je predlog odklonil zaradi 
odhoda na drugo delovno mesto.
V obdobju, ko je vodil kulturno društvo, 
je bil tudi član občinskega sveta za 
prosveto in kulturo, ki je v sodelovanju s 
službami okraja Kranj usmerjal delovanje 
prosvetnih institucij in kulturnih društev 
na občinski ravni. V obdobju 1958–1959 
je KUD štel okrog šestdeset članov, 
aktivnih jih je bilo okrog štirideset. Takrat 
so v okviru društva delovali ljudska 
knjižnica, dramska sekcija ter moški in 
mešani pevski zbor. Pomemben dogodek 
za poljansko gledališko ustvarjanje v tem 
času je pomenila uprizoritev Cankarjevih 
Hlapcev 8. maja 1959. Poleg uveljavlje-
nih igralcev KUD Jožeta in Franca Trpina 
ter Antona Varla sta se z odlično igro 
izkazala učiteljica Meta Hafner in učitelj 
Milojko Vidmar. Igro je režiral igralec 
Jože Kovačič iz Kranja. Z igro so potem 
nastopili tudi v Škofji Loki, načrtovano 
je bilo tudi gostovanje v Žireh. Vodenje 
društva je za Pavletom Krajnikom prevzel 
Franc Trpin.
Kljub prizadevnemu triletnemu delu in 
dobrim rezultatom pri pridelavi semen-
skega krompirja ter selekcijskem postop-
ku, s katerim naj bi prišli do t. i. elitnega 
semena, je bilo ugotovljeno, da ekipa 
selekcijske postaje potrebuje dodatno 
usposabljanje in premik na drugo lokaci-
jo, ki je po strokovnih merilih primernejša 

za pridelavo krompirja. Pavel Krajnik se 
je tako preselil v Šenčur, nadaljeval delo 
na selekcijski postaji v okrilju Semenarne 
in se potem, ob delu, leta 1961 vpisal na 
Višjo agronomsko šolo v Mariboru. Po 
diplomi leta 1963 se je v Kranju poročil z 
Marijo Perčič, s katero sta se seznanila 
že za časa njegovega dela v Poljanah. 
Od takrat se je Pavel Krajnik poleg dela 
v službi ukvarjal predvsem z družino. Za 
kulturno delovanje ni bilo več časa. Ostali 
pa so lepi spomini na bivanje v Poljanah. 
Zato pa v službi, kot pravi Kus: »… po 
devetih letih prizadevanj doživi Pavle tisti 
uspeh, ki mu je dal vzpodbudo in moč, 
da je vztrajal pri tem delu do danes. Leta 
1965 smo namreč prvič pridelali seme, ki 
je po vseh predpisih odgovarjalo osnov-
nemu semenu in je bilo res potrjeno v 
elito. Od tedaj pa do danes, to je celih 
20 let, Pavle uspešno vodi vzdrževalno 
selekcijo krompirja«.
Pavel Krajnik se je upokojil leta 1985, 
čez sedem let se je njegovo zdravstveno 
stanje začelo slabšati in je preminil leta 
1995.

Poljanci za kratek čas – Pavel Krajnik
V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so v Poljanah za krajši ali daljši čas delovale osebe, 
ki jih je tja z dekretom poslala ljudska oblast. Nekatere izmed njih so zaznamovale dogajanje v Poljanah 
in okolici. V krajši vrsti prispevkov bomo predstavili nekaj teh »Poljancev za kratek čas«, predvsem tistih, 
ki so bili povezani z delovanjem kulturnega društva v Poljanah.

Goran Šušnjar

Pavel Krajnik
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V okviru že 17. prireditve O'glasbena 
Loka so učenci Glasbene šole Škofja 
Loka iz vseh oddelkov vse dopoldne mu-
zicirali na slikovitih lokacijah po starem 
mestnem jedru Škofje Loke in s svojimi 
nastopi k raziskovanju starega mestnega 
jedra povabili občinstvo vseh starosti 
od blizu in daleč. Pri uličnih nastopih 
so se jim na odru pod krošnjami dreves 
na Mestnem trgu pridružile tudi učenke 
baletnega oddelka, na Cankarjevem trgu 
pa so poleg učencev škofjeloške glasbe-
ne šole nastopili tudi gostje iz Glasbene 
šole Freising. Mesto so preplavili ljubitelji 
lepe glasbe in plesa in nastope učencev 
pozdravili z bučnim aplavzom.
Po premoru je ob 18. uri sledil koncert 
Mlade komorne filharmonije Rhein-Nec-
kar iz Nemčije, ki ga je vodil dirigent 
Thomas Kalb. Orkestru se je ob zaključ-
ku koncerta z naslovom Orkester brez 
meja pri skupni skladbi pridružil še 
Godalni orkester Glasbene šole Škofja 
Loka in se nato predstavil še s svojim 
programom pod vodstvom dirigenta 
Tilna Drakslerja, ki je nato vodil tudi 
zasedbo Camerata Puštal, v katero so 

se ponovno povezali sedanji in nekdanji 
učenci glasbene šole in nastopili skupaj 
s pevskimi solisti, učenci Glasbene šole 
Škofja Loka, ki so ob spremljavi orkestra 
poslušalce očarali z izborom znanih 
arij iz Mozartovih oper Figarova svatba, 
Čarobna piščal in Don Govanni. Večer 
smo zaključili s koncertom na Trgu 

pod gradom – občinstvo je s svojim 
nastopom ponovno navdušil Mladinski 
pihalni orkester Glasbene šole Freising 
pod vodstvom Beate Kittsteiner, za 
katerim je bil prekipevajočega aplavza 
na povsem polnem Trgu pod gradom 
deležen še Mladinski pihalni orkester 
pod vodstvom Alojza Kompana.

O’glasbena Loka
Drugo soboto v juniju je bila Škofja Loka ponovno »oglasbena« do zadnjega kotička.

Luka Mlejnik Železnik,  
pomočnik ravnatelja

V okviru že 17. prireditve O'glasbena Loka so učenci Glasbene šole Škofja Loka iz 
vseh oddelkov vse dopoldne muzicirali na slikovitih lokacijah po starem mestnem 
jedru Škofje Loke. FOTO ALENKA BRUN

Nina Pušlar je s svojo polno zasedbo minuli petek nastopila na 
Dvorcu Visoko, kjer je predstavila tudi svojo najnovejšo pesem 
Nina, Nina, Nina. S koncertom je obenem obudila spomin na 
Tavčarjevo Meto, vlogo, s katero je nastopala v prvem sloven-
skem muzikalu Cvetje v jeseni. Leta 2017 je ob stoti obletnici 
izida povesti Cvetje v jeseni z muzikalom nastopila tudi na 
Dvorcu Visoko, kamor se je tokrat vrnila po petih letih. »Veliča-
stnost ambienta in občutek, da igramo na avtorjevi domačiji, je 
bil neverjeten. Vesela sem, da sem se tokrat vrnila kot Nina v 
ta prekrasen ambient in med gorenjsko publiko, ki jo imam od 
nekdaj zelo rada,« je povedala priljubljena slovenska glasbeni-
ca, ki je za obiskovalce, bilo jih je približno 1300, pripravila tudi 
posebno presenečenje. Na koncertu se ji je pridružil Matjaž 
Robavs, ki je prav tako igral v muzikalu Cvetje v jeseni.
Nino čaka v poletnem času glavna koncerta sezona, a vseeno si 
bo privoščila kratek oddih. »Ne grem vselej na obalo, ob morje, 
čeprav ga obožujem. V poletnih mesecih grem rada tudi v hribe, 
običajno se odločim na hitro in tik pred zdajci,« je še povedala.

Po petih letih ponovno na Dvorcu Visoko
Maša Likosar

Koncert Nine Pušlar na Dvorcu Visoko FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
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Škofja Loka šolarjem vedno ponuja veliko kulturnih vsebin. 
Učenci prvega triletja so jih spoznali na sprehodu po starem 
mestnem jedru do Puštalskega gradu in od tam naprej do 
Hudičeve brvi. Ogledali so si Loški muzej in uživali na predstavi 
Pekarna Mišmaš na Loškem odru. Tudi četrtošolci so doživeli 
podobno izkušnjo, le da so na Loškem gradu več časa namenili 
ogledu muzejskih zbirk in v delavnici izdelali vsak svoj grb. 
Nato so v mestu raziskovali stare mestne ulice in vse pomemb-
nejše zgradbe na Mestnem in Spodnjem trgu ter iskali stavbe, 
ki so spomeniško zaščitene. Petošolci so kulturne in širše vse-
bine spoznavali v Narodnem muzeju Slovenije in v Slovenskem 
šolskem muzeju. V Poljanah je na mestu, kjer je nekoč stala 
cerkev sv. Martina, arheološko najdišče. Bogato zgodovino 
cerkve je vsem šolarjem od 2. do 9. razreda predstavila arheolo-
ginja Mija Ogrin in jim od blizu pokazala ostanke cerkve.

Zaključek bralne značke
Učenci prvega triletja so branje za bralno značko zaključili 
tako, da je v Krajevni knjižnici Poljane knjižničarka predstavila 
knjižnico in njeno delovanje ter jim prebrala pravljico O miški, ki 
je oklofutala medveda. V šolski knjižnici pa jim je naša knjižni-
čarka predstavila knjige o pticah in jim prebrala zgodbo Odkleni 
to knjigo. Nato pa so spoznali pripovedovalko Špelo Frlic in iz-
delali sceno, ki je popestrila zaključno prireditev bralne značke. 
Kako lepo in vešče pripovedovanje zgodb pritegne otroke, so 
spoznali tudi vsi starejši učenci, ki so letos opravili bralno znač-
ko. Špela Frlic je s svojim glasom in načinom pripovedovanja 
ves čas ohranjala njihovo pozornost in čas, odmerjen druženju 
z njo, je res prehitro minil.
Kar 80 učencev od 3. do 9. razreda pa se je zbralo na šolskem 
igrišču na težko pričakovani Noči knjige, katere rdeča nit so bila 
bajeslovna bitja.

Zborovski BUM
Mladinski pevski zbor naše šole je udeležil pevskega dogodka 
Zborovski BUM v Ribnem pri Bledu – 25 pevk je ob petju preži-

velo krasen dan, ki ga zagotovo ne bodo pozabile. Že takoj na-
slednjega dne pa se je Zborovski BUM zgodil tudi na športnem 
igrišču ob naši šoli, na katerem je nastopilo okrog devetdeset 
pevk in pevcev otroških in mladinskih zborov s treh osnovnih 
šol Poljanske doline – Osnovne šole Poljane, Osnovne šole 
Ivana Tavčarja Gorenja vas in Osnovne šole Žiri.

Simbioza giba
Po dveh letih premora je spet prišel čas za Simbiozo giba. 
Otroci, njihovi starši, pa tudi dedki in babice so se pomerili v 
orientacijskem teku, premagovali gibalne izzive in naloge špor-
tnovzgojnega kartona. Starše in stare starše je v svojo sredo 
povabil 3. a razred in skupaj so jo mahnili do cerkve sv. Križa. 
Ponovno so potekale tudi Gibarije – medgeneracijsko druženje 
učencev šolarjev in otrok iz vrtca ter prvega in drugega razreda.
Medobčinskega prvenstva v atletiki za mlajše in starejše deklice 
in dečke v Škofji Loki se je udeležilo 34 tekmovalk in tekmo-
valcev, najbolje se je odrezala Mojca Krajnik, ki je v suvanju 
krogle zmagala. Dominik Pisk, Jaka Kalamar, Benjamin Treven 
in Gašper Markovič so se udeležili turnirja v ulični košarki 3 na 3 
na en koš in osvojili 2. mesto ter se tako uvrstili na državno tek-
movanje. Drugošolci so se podali na Brda, tretješolci do cerkve 
sv. Križa in četrtošolci na Volbenk. Planinci so se povzpeli na 
Lubnik, za zaključni planinski izlet pa so si izbrali Veliko planino.
Na državnem tekmovanju iz kemije sta Katarina Kržišnik iz 8. a 
in Lana Stanonik iz 9. a dosegli srebrno Preglovo priznanje.

Miha Deželak za počitnice otrok
V okviru 8. dobrodelne akcije Radia 1 Deželak junak se je 
Miha Deželak z ekipo pomudil tudi pri nas, na parkirišču pod 
vrtčevskim igriščem. Akcijo zbiranja pomoči so začeli v vrtcu, 
pridružili so se še šolarji. Zbrana sredstva so bila ob velikem 
navdušenju otrok predana v prave roke – Mihi Deželaku.
Po dveh letih smo spet doživeli valeto, kot se spodobi. Deve-
tošolci so se poslovili z geslom To smo mi. Boljših ni. S tem bi 
se kar strinjali. Želimo jim vse dobro na poteh, po katerih so se 
namenili.

Je res že kar konec pouka?
Zadnja dva meseca se šolarjem dogaja toliko stvari, da dnevi in tedni bliskovito minevajo 
in da je nemogoče celovito predstaviti vse oziroma sploh vse našteti.

Bernarda Pintar

Pred muzejem na Loškem gradu FOTO: ARHIV ŠOLE

Deželak junak FOTO: ARHIV ŠOLE
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V sklopu prireditev Zborovski BUM 2022 
se je mladinski pevski zbor udeležil sre-
čanja v Ribnem pri Bledu. Tam se je zdru-
žilo okoli 300 pevcev, ki so skupaj izvedli 
repertoar slovenskih domoljubnih pesmi. 
Naslednjega dne se je na športnem igri-
šču pri Osnovni šoli Poljane zbralo skoraj 
devetdeset pevk in pevcev otroških in 
mladinskih zborov s treh osnovnih šol 
Poljanske doline – OŠ Poljane, OŠ Žiri in 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Plesna 
skupina Step pa je s svečanim večerom 
praznovala 25 let uspešnega treniranja in 
nastopanja.
Ljubitelji knjig so bralno leto zaključili s 
podelitvijo priznanj za opravljeno bralno 
značko. Gost prireditve je bil priznani 
stripar in glasbenik Martin Ramoveš. 
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar je 
razpisalo likovni in literarni natečaj po 
motivih poljanskih likovnih ustvarjalcev. 
Na likovnem natečaju sta priznanje 
dobila Lenča Drmota iz 4. b in Izak Čelik 
iz 3. b. Lenča je naslikala reprodukcijo 
sončnic Iveta Šubica, Izak pa kalina prav 
tako po Šubičevem delu. Nagrado na 
literarnem natečaju je prejela Ajda Krži-
šnik iz 7. c, ki je navdih za svojo pesem 
dobila v freskah Ptičja abeceda slikarke 
Maje Šubic.
Medobčinskega tekmovanja v atletiki, 
ki je potekalo na OŠ Škofja Loka-Mesto, 
se je udeležilo 51 učencev od 6. do 9. 

razreda. Z medaljami so se vrnili: za 1. 
mesto Sofija Benedičič in Ožbej Oblak; za 
2. mesto Anamarija Klemenčič, Marcel 
Kokelj in Urban Buh; za 3. mesto pa 
Jernej Štravs, Erazem Peternelj, Manca 
Dolinar, Tevž Filipič, Neja Dolinar, Tjaša 
Peternelj in Vili Markelj. Regijskega 
tekmovanja v atletiki se je udeležilo 28 
učencev naše šole. Sofija Benedičič je 
dosegla 1. mesto na 300 m, Jošt Košir 2. 
mesto na 60 m, dečki – Urban Buh, Jošt 
Košir, Tevž Filipič, Erazem Filipič – pa so 
v štafeti pritekli 2. mesto.
V tem šolskem letu so učenci 5. razreda 
sodelovali v projektu Varno na kolesu. Iz-

birali so med tremi temami: Spoznavanje 
prometnih znakov in pravil, Čelada je kul 
ter Kolo in trajnostna mobilnost.  Pešbus 
je potekal od 23. do 27. maja. Udeležilo 
se ga je 33 otrok od 1. do 4. razreda. 
»Šoferji« – odrasli pešci prostovoljci so 
popeljali otroke po varnih neprometnih 
poteh do šole. Podporo in materiale za 
izvedbo Pešbusa nudi IPoP – Inštitut za 
politike prostora v okviru programa Aktiv-
no v šolo, ki ga sofinancira Ministrstvo za 
zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek 
Slovenija za več gibanja in bolj zdravo 
prehrano.
Člani šolskega zelenjavnega vrta in 
fotografskega krožka so se prijavili na 
natečaj projekta Za lepšo šolo – Semena 
in sadike za samooskrbnost slovenskih 
šol. Poslali so tri fotografije, ki so jih 
posneli v okolici šole. Fotografije so obja-
vljene na spletni strani Za lepšo šolo. Tri 
fotografije, ki bodo prejele največ glasov, 
bodo dodatno nagradili s sadikami. Zma-
govalna fotografija bo objavljena v letaku 
podjetja Merkur, ki je distribuiran po vsej 
Sloveniji.
Pred 35 leti je zaključila šolanje genera-
cija 1972. Maja so imeli srečanje na Ho-
tavljah in se ob slovesu odločili donirati 
šolskemu skladu 325 evrov. Naj srčnost 
in željo po dobrodelnosti ohranijo vse 
generacije, ki so nekoč znanje nabirale v 
šolski stavbi v Gorenji vasi.

Kulturno-športni maj na OŠ Ivana Tavčarja
Po prvomajskih počitnicah so za 6. in 9. razred sledila nacionalna preverjanja znanja. Za vse razrede so se 
zvrstili raznovrstni dnevi dejavnosti: prvošolci so šli v živalski vrt, tretješolci so spoznavali vrt in Gorenjsko, 
šestošolci travnik in gozd, devetošolci avstrijsko Koroško, nekateri so se pomerili v atletiki … Skupina 
učencev je obiskala Srednjo gostinsko šolo v Radovljici. Končno so dočakali tudi šolski ples.

Nina Dolenc in novinarski krožek 

Martin Ramoveš na podelitvi bralnih značk. FOTO: ARHIV ŠOLE

Mladinski pevski zbor na prireditvi Zborovsk BUM. FOTO: SIMON TOMAŽIN
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Kot je pojasnil skrbnik kroga Anton Debeljak, je bila kovinska 
škatlica z žigom v Žirovskem Vrhu z dosedanje lokacije ob 
kmetiji pri Bukovcu prestavljena pod to kmetijo na kozolček 
ob manjšem postajališču pri cesti, ki pelje proti Golemu Vrhu. 
Prav tako je v Žirovskem Vrhu na pobudo lastnikov zemljišč 
del pohodne poti mimo Bukovca proti Javorču prestavljen na 
primernejšo traso in na novo markiran.
Druga sprememba se je zgodila na Gabrški Gori. Škatlica z 
žigom je s stare lokacije na domačiji pri Pešarju prestavljena 
na lokacijo poleg lesenega križa in kozolčka s smerokazi pri 
odcepu z asfaltne ceste k cerkvi sv. Primoža in Felicijana. Tam 
je tudi ena izmed najlepših razglednih točk na tem delu poti, saj 
se pogledi odpirajo proti Loškemu pogorju, sredi katerega kra-
ljuje Blegoš, pod njim pa so posejane številne vasi in zaselki. 
Tudi na Gabrški Gori je pohodna pot na novo označena in sedaj 
poteka od kontrolnega žiga mimo brunarice in naprej proti 
Lubniku. Zbirni kartonček za žige pohodnega kroga se še vedno 
dobi v gostilni Jager na Dolenji Dobravi, zraven je na voljo tudi 
zemljevid celotnega kroga z izčrpnim opisom celotne pohodne 

poti. Kot je v navadi, je za vsakega pohodnika, ki bo prehodil 
celoten krog, občina zagotovila nagrado. Letos je to torbica za 
okrog pasu.

Dopolnitve občinskega pohodnega kroga
Pohodni krog občine Gorenja vas - Poljane obstaja že sedmo leto. Čas prinaša svoje, zato se je pokazala 
potreba po dveh spremembah na trasi.

Jure Ferlan

Kovinska škatlica z žigom v Žirovskem Vrhu je zdaj na kozolčku 
ob manjšem parkirišču pod kmetijo pri Bukovcu, zraven je tudi 
žig kolesarskega kroga. FOTO: JURE FERLAN

»Najbolj vztrajni obiskovalci Blegoša so med ženskami Marija 
Bizjak s 309 vzponi, Jerneja Trlep s 303 vzponi ter Olga Kržišnik, 
Ivanka Kisovec in Jana Demšar, ki so se na Blegoš povzpele 
več kot 200-krat. Med moškimi je največ, 362 vpisov naštel Jani 
Rupar, sledi mu Janez Kisovec s 346 vpisi. Več kot 300-krat so 
se na Blegoš povzpeli Tone Verčič, Miha Bizjak ter Darko Trlep,« 
povzame letošnjo statistiko vpisov Jože Stanonik.
V akciji Blegoške korenine so najštevilnejši prav pohodniki iz 
naše občine. Planincev, ki so se vpisali najmanj 15-krat, je bilo 
364 – in ti so se povzpeli na Blegoš 15.384-krat. »Razliko med 
obema številoma vpisov tvorijo tisti, ki niso dosegli norme 15 
vpisov in naziva blegoška korenina. Morda se jim to posreči 
v 17. sezoni, ki že teče od 1. maja dalje,« je optimističen Jože 
Stanonik. Kar 41 planincev se je v vseh 16 sezonah na Blegoš 
povzpelo 15- in večkrat. Tistih, ki so letos slavili 10 let članstva 
med Blegoškimi koreninami, je bilo osem. Tako kot že leto prej 
so tudi tokratno izvedbo spremljale omejitve in pravila zaradi 
epidemije. »Planinci smo jo pri tem kar dobro odnesli, saj smo 
se bolj držali domačega okolja. To je razvidno iz obiska naših 
hribov in gora.« Blegoš je priljubljena in zanimiva gora tudi za 
druge obiskovalce ne glede na starost. PD Škofja Loka zadnja 
leta beleži številnejši obisk. Društvo kot upravljavec koče se z 

osebjem trudi čim bolj zadovoljiti želje obiskovalcev. Kočo po-
sodabljajo kot dobri gospodarji, da je prijazna okolju in obisko-
valcem. PZ Slovenije je tako že v drugem štiriletnem obdobju 
podelila certifikat Okolju prijazna koča in Družinam prijazna 
koča. »Na to smo ponosni. Na širši skupnosti je, da ustvari 
pogoje: ustrezen dostop do peš izhodišč, na kar vse pogosteje 
opozarjajo tudi obiskovalci in vaščani okoliških vasi. Upamo, da 
to slišijo tudi pristojni.«

Ponovno rekorden vpis Blegoških korenin
Konec maja se je s slovesnim srečanjem na Blegošu zaključila 16. sezona Blegoških korenin, ki je bila s 
17.630 vpisi tudi tokrat rekordna. Blegoška korenina postane vsak, ki se od 1. maja do 30. aprila naslednje 
leto vsaj 15-krat povzpne in vpiše v posebno knjigo v koči.

Lidija Razložnik

Jerneja Trlep se lahko pohvali s 303 vzponi. FOTO: IRIS 
TODOROVIČ
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»Pred leti mi je moj oče prof. dr. Emil 
Čeferin izročil Lukov portret, ki ga je v 
olju izdelal eden največjih slovenskih 
slikarjev Matevž Langus. Ta slika je 
prehajala iz roda v rod. Oče jo je dobil od 
Draga Čeferina, Drago od svojega očeta 
Dragotina, Dragotin od očeta Karla, Karl 
pa od Luke Čeferina. Na sliki je portret 
slikarja, kiparja in podobarja, ki je moj 
prapraded in praprapraded mojih otrok 
Roka, Aleksandra in Petre,« je pojasnil 
dr. Peter Čeferin, ki se je skupaj z družino 
udeležil slovesnosti.
Preteklo leto ga je na domu obiskal 
Tomaž Trček iz Leskovice z novico, da 
bodo prenavljali fasado hiše, ki stoji na 
mestu, kjer je bila nekoč rojstna hiša 
Luke Čeferina, in ponudil, da lahko v 
njegov spomin in počastitev postavijo 
spominsko ploščo. Skupaj z otroki so se 
nato odločili postaviti spominsko ploščo. 
Angažirali so umetnostno zgodovinarko 
Simono Kermavnar, da je preučila delo in 
življenje umetnika in vse popisala v knjigi, 
ki je izšla pred meseci. Simona Kermavnar 
je v nadaljevanju podrobno predstavila 
življenje in delo Luke Čeferina, ki spada 
v najstarejšo generacijo umetnikov in 
podobarjev. Kot prvorojeni otrok Mihaela 

Čeferina in Marije Potočnik se je rodil 2. 
oktobra 1805. Po smrti obeh staršev ga je 
pod okrilje vzel domači župnik Janez De-
žman, ki je prepoznal njegovo umetniško 
nadarjenost in ga za šest let poslal v uk k 
podobarju Janezu Groharju v Železnike. 
Tam je izdelal prvi božji grob, od katerega 
sta se na podstrešju župnišča v Leskovici 
ohranili le arhitekturna kulisa in rimska 
stražarja, prav tako kulisi, vse naslikano 
s tempero na lesu. Preselil se je v Idrijo 
in odprl lastno podobarsko delavnico. 
Okrog leta 1830 je za župnijsko cerkev v 
Leskovici izdelal Križev pot, danes je re-
stavriran razstavljen v podružnični cerkvi 
v Čabračah. Leta 1939 je za leto dni odšel 
na dunajsko cesarsko Akademijo upoda-
bljajočih umetnosti. Vrnil se je v Idrijo in 
tam živel vse do smrti leta 1859. Skupno 
je na Kranjskem, Notranjskem, Goriškem, 
Tržaškem, Kočevskem in v Istri izdelal 40 
Križevih potov, 23 oltarjev, 17 oltarskih slik 
in drugih umetnij.
Spominsko ploščo sta odkrila Tomaž 
Trček in Peter Čeferin. Ploščo, ki so jo iz 
hotaveljčana izdelali v Marmorju Hotavlje, 
je blagoslovil župnik Marjan Lampret. Sle-
dnji je z deli Luka Čeferina povezan že od 
svojega prvega leta duhovništva v Župniji 
Kočevje. »Luka Čeferin je bil eden tistih, ki 
je v 19. stoletju dal pečat našim kiparjem 

in podobarjem,« je poudaril župan Milan 
Čadež. Marica Čeferin iz Studora, ki je 
odkrila, kje v Leskovici je stala rojstna 
hiša Luke Čeferina, je pojasnila: »Čeferini 
izhajajo iz okolice Udin, v Železnikih so se 
naselili kot fužinarji. Kasneje so bili njihovi 
potomci povezani s fužinarstvom v Volaki 
in Farjem Potoku, njihovi potomci pa so 
kot kmetje živeli v Stari Oselici, Leskovici, 
Robidnici, Čabračah.« Iz Studora, s hišnim 
imenom pri Mihcu, izhajajo potomci 
Jerneja Čeferina, ki je bil bratranec 
Mihaela Čeferina, očeta Luke Čeferina. 
Zanimiv je tudi pomen priimka Čeferin, 
ki izhaja iz besedne zveze »imate kaj za 
delati, imate kaj za popraviti«. Pobudnik in 
vodja projekta Tomaž Trček se je zahvalil 
Jožetu Tavčarju, ki je bil njegova desna 
roka, Marici Čeferin za raziskovanje in 
sodelovanje, družini Čeferin, ki je bila 
pokrovitelj dogodka, in Simoni Kermavnar, 
ki je izsledke svoje raziskave popisala 
v knjigi. Spominu na umetnika sta se z 
nastopom na citrah poklonila tudi Vasja in 
Vital Bizjak iz glasbene šole v Idriji.
Dogodek, na katerem so krajani Le-
skovice, še živeča rodbina Čeferin ter 
povabljeni počastili spomin na rojaka 
ter ga obudili iz pozabe, ni pomemben le 
za kraje pod Blegošem, temveč za ves 
slovenski umetniški prostor.

Obudili spomin na rojaka Luko Čeferina
V začetku junija so v Leskovici na pročelju Novoškove hiše odkrili spominsko ploščo slikarju, kiparju in 
podobarju Luki Čeferinu. S tem dejanjem so obudili spomin na umetnika, ki je s svojimi deli pustil pečat po 
številnih cerkvah po vsej Sloveniji in tudi zunaj nje.

Lidija Razložnik

Snovalci in pokrovitelji dogodka (od leve proti desni): Jože Tavčar, Tomaž Trček, Peter Čeferin, Simona Kermavnar, Petra Čeferin, 
Marica Čeferin, Aleksander Čeferin in Rok Čeferin FOTO: VITO DEBELAK
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Pokal polanskih puklov je točkovanje 
petih kolesarskih dirk – zponov, ki jih 
lokalni organizatorji prirejajo na območju 
Poljanske doline.
Prva bo tradicionalno na Stari vrh, in 
sicer 10. julija, predvideni datumi nas-
lednjih pa so Pasja ravan najverjetneje 
14. avgusta, Javorč 20. avgusta, Lubnik 
11. septembra in za konec še Blegoš 18. 
septembra. »Osnovni moto pokala je ude-

ležencem predstaviti lepote in zanimivo-
sti Škofjeloškega hribovja, ki je preplete-
no s cestami, potmi, stezami, predvsem 
pa ustvarjalnimi in prijaznimi domačini. 
Vse to pa je tisto bistvo, ki ga kolesarji 
iščejo na svojih potepanjih po neodkritih, 
neraziskanih kotičkih Slovenije,« poudar-
jajo organizatorji.
V Pokalu polanskih puklov moči združijo 
ŠD Poljane, ŠD Špik Lučine, ŠD Sv. Urban, 
Društvo T4M in Športna zveza ter ŠD 
Marmor Hotavlje.

20 I Šport

Maraton Franja je bil znova praznik 
kolesarstva. To je največja kolesarska 
preizkušnja za amaterje v Sloveniji. Ve-
liko navijačev se je 12. junija, na dan, ko 
potekata Velika in Mala Franja, ob trasi 
zbralo tudi v Poljanski dolini.
Na Veliki Franji (156 km), ki šteje največ, 
je bil znova odličen Aleš Hren (KK Jan 
sport). Skupno je bil v cilju na 13. mestu 
kot četrti najhitrejši Slovenec. V svoji sta-
rostni kategoriji moški E je bil prepričljivo 
prvi. Njegov čas je 3 ure 38 minut in 37 
sekund. Za zmagovalcem Johnnyjem 
Hoogerlandom je zaostal le dobro 
minuto. Devetintrdesetletni Nizozemec, 
nekdanji profesionalni kolesar, že nosilec 
celo pikčaste majice na Dirki po Franciji, 
je s tem ubranil lansko zmago. Klasična 
Franja je del svetovne serije maratonov 
pod okriljem Mednarodne kolesarske 
zveze. Kolesarji so se tako potegovali 
tudi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 
amaterskih kolesarjev, ki bo letos od 15. 
do 18. septembra v Italiji.
Franje se je tudi letos udeležilo lepo 
število kolesarjev iz občine Gorenja vas 
- Poljane.

Hren četrti najboljši Slovenec
Maja Bertoncelj

Aleš Hren (z rumeno-črno čelado) je bil znova odličen. FOTO: MAJA BERTONCELJ

Športno društvo Marmor Hotavlje je 
po treh letih v soboto, 21. maja, zno-
va pripravilo KBK trail. Gorski tek je 
potekal na progi Kopačnica–Leskovi-
ca–Ogradi–Prva ravan–Blegoš–Ro-
bidnica–Krnice–Kopačnica, med več 
kot 130 tekmovalkami in tekmovalci 
pa je s časom 1;33:02 zmagal Gašper 
Bregar (Gledring with car). Dobri dve 
minuti in pol za njim je bil v cilju Uroš 
Vodopivec (AD Olimpik), tretje mesto 
v skupni uvrstitvi pa je s časom 
1;38:46 osvojil Marko Krišelj, ki je 
hkrati zmagal med mlajšimi člani. 
Najhitrejša med ženskami je bila 
Mihaela Tušar (ŠD Nanos Podnanos), 
ki je s časom 2;07:43 skupno osvojila 
38. mesto, hkrati pa je zmagala v 
kategoriji veterank. Kmalu za njo je 
bila v cilju Saša Bevk, ki je skupno 
osvojila 40. mesto in bila najboljša 
v kategoriji mlajših veterank. Tretja 
v ženski kategoriji in skupno na 46. 
mestu je bila Ursa Trobec (KGT Pa-
pež), ki je bila s časom 2;09:59 hkrati 
tudi druga v kategoriji vaterank. V. S.

Tekaški praznik pod Blegošem

Maja Bertoncelj

Uvodna dirka bo na Stari vrh. FOTO: VILMA STANOVNIK

V Pokalu polanski puklov bo tudi 
letos pet kolesarskih dirk
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Jadralni padalci, ki so bili razvrščeni v različne kategorije, so 
vzleteli iz Kobale nad Tolminom. To je izredno priljubljeno vzle-
tišče domačih in tujih pilotov. Organizator Društvo Adrenalin 
Paragliding je tekmovanje razdelil na štiri naloge (taske), ki so 
jih piloti morali odleteti. Prva naloga je bila dolga 78,3, druga 
66,7, tretja 90,3 in zadnja 56,2 kilometra.
»To je bilo moje prvo resno tekmovanje po obdobju koronaviru-
sa in občutki v startnem cilindru niso bili najbolj prijetni, saj je 
bila potrebna velika koncentracija z ostalimi piloti, ko se je vsak 
po svoje boril za čim višjo in čim boljšo pozicijo za start,« priz-
na Marko Kejžar. A ne glede na neprijeten start in nekaj težav 
v vseh štirih dneh se je za jadralnega padalca iz Robidnice na 
koncu vse odlično izteklo, saj je zbral 2318 točk in tako domov 
odnesel svoj prvi pokal za prvo mesto v preletih z jadralnimi 

Zmagal v preletih z 
jadralnim padalom
Med 19. in 22. majem je v Tolminu potekalo 
tradicionalno mednarodno tekmovanje jadralnih 
padalcev Adrenalin cup. Tekmovanja se je udeležilo 
93 pilotov tako iz Slovenije kot tujine. Med 
tekmovalci je bil tudi Marko Kejžar, član društva 
letalcev Kragulj s Sovodnja, ki je v razredu športnih 
padal kategorije EN-C pometel z vso konkurenco in 
zmagal.

Lidija Razložnik

Marko Kejžar je osvojil svoj prvi pokal za prvo mesto v preletih 
z jadralnimi padali. FOTO: EMILIA GÓRSKA

Pred letom dni se je porodila ideja o maratonski razdalji. Dežev-
na prva sobota v maju ni odvrnila pohodnikov. Vsi Podjelovčani 
imajo svoj najljubši vzpon. Vrh Šance in Ermanovec se kar 
sama ponujata, da jih tudi v popoldanskem zahajajočem soncu 
še lahko osvojiš. Mogoče pa imaš jutranjih 90 minut, preden te 
dan potegne v svoj hitri ritem? Pojdi.
Idejna vodja Nejc in Jan Bajt povesta, da je bila to najboljša 
»koronska« športna odločitev. Tudi tokrat je bil cilj prehoditi 
ali preteči razdaljo petkrat v enem dnevu, od najnižje točke 
Podjelovega Brda na Šanco, do koče pod Ermanovcem in spet 
v dolino. V pogovoru za mizo se to zdi kar preprosta stvar, v 
klancu in številkah pa postane bolj zapleteno. Prvi so zagrizli v 
hrib že malo po sedmi uri zjutraj. Vsak izmed udeležencev si je 
izbral svoj tempo in število krogov, ki jih je prehodil. Večini od 
36 udeležencev je uspelo prehoditi zastavljeno traso. Najmlaj-
ša pohodnica je dopolnila sedem let, najhitrejši skupni čas je 
bil 5 ur in 50 minut. Ura je na koncu pokazala 2075 višinskih 
metrov in 42 kilometrov. Zagotovljeni okrepčili v dolini in na poti 
proti vrhu sta pripomogli, da je šlo lažje in hitreje. Nejc in Jan 

verjameta, da bo Bajtova petka postala športni dogodek izven 
okvirov Sovodnja, saj je bilo udeležencev dvakrat toliko kot na 
lanskem maratonu

Dvakrat toliko udeležencev kot lani
Beseda da besedo, dodamo še drobec zabave in iz želje po športu se rodi nov izziv. S ciljem, da bi osvežili 
svoje telo, dobili nov pogled in radost za soočanje z vsakodnevnimi cilji, se je zgodila že 2. Bajtova 5KA.

Petra Slabe

Bajtova 5KA FOTO: MARICA BAJT

padali. »Zelo sem zadovoljen z doseženim ciljem v vseh štirih 
nalogah, končnim rezultatom in nad tem, da sem bil v treh dneh 
v določenih trenutkih praktično na tleh in nisem obupal. Malo 
manj pa sem zadovoljen s starti in z nekaterimi odločitvami v 
prvih treh dneh, kjer sem vedno zašel v določene težave, ki bi 
se jim v večini primerov zlahka izognil. A tak je naš šport: če 
hočeš biti prepričan o dosegi cilja, je bolje iti na pot s kolesom 
– in ne s padalom.«



Podblegaške novice št. 5 | junij 2022  

22 I Knjižnica

Krajevno knjižnico Poljane je v prvi polo-
vici meseca maja obiskalo vseh šest ra-
zredov prve triade Osnovne šole Poljane. 
Veseli nas, da večina otrok knjižnico po-
zna in obiskuje. Ob prijetnem pogovoru 
okoli knjižnične dejavnosti smo obnovili 
naša pravila, podali predloge za branje 
in podobno ter se ob koncu nasmejali ob 
zabavni pravljici.
Na Visokem pri Poljanah je 22. maja 
potekal otroški festival Dan prijateljstva. 
Letošnja tema je bila povsem pisana na 
kožo naši dejavnosti: knjiga. Za obi-
skovalce smo pripravili deset različnih 
knjižnih ugank, prilagojenih različnim 
starostnim skupinam. Izdelovali smo 
tri različne knjižne kazalke. Obisk je bil 
zares velik. Otroci so v senci mogočnih 
dreves in družbi kipa Ivana Tavčarja 
ustvarili tudi mnogo kazalk povsem po 
svoji ideji. Med vsemi sodelujočimi, ki so 
reševali kviz, smo izžrebali deset srečnih 
nagrajencev, to so: Neja Frelih Oblak iz 
Škofje Loke, Ela Vrhovec iz Horjula, Sara 
Ušeničnik iz Selc, Zoja Trček iz Žirov, Lili 
Homec iz Gorenje vasi, Ava Žvan iz Lju-
bljane,  Oskar Balog iz Škofje Loke, Astrid 
Rejc iz Železnikov, Katarina Možina iz 
Javorij in Ema Gracar Palja iz Kranja.
Poletni meseci prinašajo tudi nekaj 
novosti. Za odrasle bralce smo pripravili 
nov priporočilni seznam za branje pod 
naslovom Fletno poletno branje. Tokra-
tni seznam ste izoblikovali naši bralci, 
ko smo vas ob koncu preteklega leta 
spraševali po vaših priporočilih dobrih 

knjig. Izbrano gradivo vam bo na voljo 
vse do sredine meseca septembra in je 
kot nalašč za branje na plaži, ležalniku, v 
viseči mreži, pod krošnjami dreves. Hkra-
ti vas ponovno spomnimo na trimesečno 
članarino, ki znaša le pet evrov. Vsi, ki 
imate čas za branje le v času dopustov, 
izkoristite to možnost. Če vam pa čas ne 
omogoča obiska naših enot, imate mo-
žnost prevzema gradiva v naših paketni-
kih 24 ur na dan, vse dni v tednu.
Krajevna knjižnica Gorenja vas gosti 
novo razstavo Klekljarskega društva 
Deteljica z naslovom Stari vzorci, nove 
čipke. Ogledate si jo lahko vse do konca 
meseca avgusta. Le nekaj dni pa vam 
je še na voljo za ogled čudovita, barvno 
pestra razstava skupine otrok iz Vrtca 
Zala Gorenja vas, enota Dobrava, pod 
vodstvom vzgojiteljic Silve Peternelj in 
Maje Mezeg. Prekrasni metuljčki bodo z 
mesecem julijem odleteli.
Z mesecem julijem se bo v vseh enotah 
Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka za 
poletna meseca julij in avgust spremenil 
urnik. Vsi bralci Izposojevalne enote 
Sovodenj ste v poletnih mesecih vabljeni 
v naše enote Gorenja vas, Žiri in Poljane.
V času počitnic bomo pripravili tudi nekaj 

dejavnosti, namenjenih našim mladim 
bralcem. Vse poletje bomo izbirali naj 
knjigo poletja. Velika ribica že čaka, 
da jo z barvnimi luskami, popisanimi s 
seznami knjig, otroci spremenijo v ma-
vrično prebivalko naše knjižnice. Tam si 
boste lahko tako našli tudi idejo, kaj med 
počitnicami prebrati po priporočilu vaših 
vrstnikov. Ponovno je pripravljen tudi 
Poletni bralni izziv, kjer bodo tudi letos 
sodelujoči nagrajeni z osvežilno hladno 
nagrado.

Večeri na terasi – glasbena intima pod 
zvezdami (Škofja Loka)
Glasbeni večeri za sladokusce tudi letos 
prinašajo kakovostno glasbo slovenskih 
glasbenikov v prijetnem intimnem am-
bientu s pogledom na prekrasno Škofjo 
Loko.
23. 6. 2022 SLON IN SADEŽ
7. 7. 2022 DIMEK IN DAVOR KLARIĆ
18. 8. 2022 SEVERA IN GAL GJURIN
Vstopnice so na voljo v Knjižnici Ivana 
Tavčarja Škofja Loka na Šolski ulici 6 
v ustaljenem odpiralnem času in na 
spletu.
Razlogov za obisk knjižnice je dovolj, 
zato se veselimo našega snidenja.

S knjigo v poletje
Fletno poletno branje, bralni izzivi, večeri na terasi ...

Bernarda Buh

Tema letošnjega Dneva prijateljstva na Visokem je bila knjiga. FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

POLETNI URNIK Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka (1. 7. 2022 – 31. 8. 2022)

ponedeljek torek sreda četrtek petek

Gorenja vas ZAPRTO 12.30 – 19.00 12.30 – 19.00

Poljane 13.00 – 19.00 ZAPRTO

Sovodenj ZAPRTO
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Nova Oselica je bila v drugi polovici maja 
ponovno prizorišče prireditve Janez že 
kleplje, ki pod tem imenom poteka od 
leta 2012 in je nasledila Praznik koscev. 
Hkrati pa so zaznamovali tudi 50-letnico 
TD Sovodenj, 40-letnico folklorne skupi-
ne, 25-letnico turističnega podmladka, 
20-letnico pevk Grabljic in 10 let delova-
nja sekcije Kontrabant.
»Pred petdesetimi leti se je odvijala prva 
Pokošnjica pod Jakobovo in Grudnovško 
kmetijo. TD Sovodenj je začelo delovati 
nekaj mesecev prej na pobudo kmetov. 
Porodila se jim je ideja, da bi se v okolici 
Sovodnja ukvarjali s kmečkim turizmom, 
obenem pa prikazovali stare običaje, da 
ne bi šli v pozabo. Ideja s turističnimi 
kmetijami ni obrodila sadov, so pa kmeč-
ke žene dolga leta pripravljale ocvirkovo 
potico, krofe in domači kruh za ponudbo 
na prireditvah, ki so se z nekaj spremem-
bami, ohranile do danes. Prvi predsednik 
Aleksander Eržen in ustanovni član 
Janez Eržen sta edina, ki sta po petdese-
tih letih še z nami. Naslednji predsednik 
je bil vrsto let Janez Treven, nato Viktor 
Kavčič, Edo Podobnik, Viktor Likar, Do-
minik Slabe in sedaj Marko Kokelj. Že na 
drugi prireditvi je bilo pet parov oblečenih 
v gorenjsko narodno nošo. Pomagali 
so pri prodaji vstopnic in sodelovali 
v programu. Pred štiridesetimi leti so 
ustanovili folklorno skupino, ki deluje 
še danes. Za njimi sta se ustanovili dve 
pevski skupini, Kvartet Krehovci in Gra-
bljice. V šoli na Sovodnju deluje turistični 
podmladek. Nazadnje se je oblikovala 
skupina Kontrabant, ki popestri pohode 
ob rapalski meji. Člani Turističnega dru-
štva Sovodenj so tudi med letom našli 
aktivnosti. Uredili so nov prireditveni pro-
stor, postavili kozolec, prirejali gledališke 
igre in skeče za Praznik koscev. V vse 
so vložili veliko ur prostovoljnega dela in 
svojega časa. Na pobudo Janka Kalana 
se je vrsto let odvijala prireditev Srečanje 
Janezov. Počasi je izzvenela, Pokošnjico 
pa so premaknili v čas pred košnjo in jo 
zato preimenovali v Janez že kleplje,« 
je v govoru nekaj utrinkov iz zgodovine 
društva omenil dolgoletni predsednik 
Viktor Kavčič. Zahvalil se je tudi župniji 

ter Jakobovi in Grudnovški kmetiji za 
odstopljeni prireditveni prostor, delovnim 
članom, nastopajočim, tekmovalcem, 
sponzorjem in obiskovalcem.
Turistični podmladek je začel delovati 
v želji učiteljice Milke po večji vpetosti 
učencev do 4. oziroma zdaj do 5. razreda 
v dogajanje in poznavanje domačega 
kraja. V prvem desetletju so bili vključeni 
samo nekateri učenci, zdaj sodelujejo 
vsi. Prvo leto so raziskovali kozolce v KS 
Sovodenj, jih 183 fotografirali in izdali 
drobno knjižico. Turistični podmladek že 
22 let sodeluje na državnem festivalu Tu-
rizmu pomaga lastna glava. Prva razisko-
valna naloga za festival je imela naslov 
Osovniki in klepišča. Bila je skromna v 
primerjavi s temi, ki so nastale kasneje. 
Poglobili so se v teme: mlini, kiparji Zajci, 
društva v kraju, Janezi, rapalska meja, 
domači kruh, čebelarjenje, družabna igra, 
pohodi, krajevni spominek, kolesarjenje, 
ocvirkovca, biti in raziskovati v naravi ... 
Vedno so v kraju in okolici našli kaj, kar 
bi bilo lahko zanimivo tudi za turiste 
in pohodnike. Šolsko steno zdaj krasi 
množica srebrnih in zlatih priznanj. Leta 
2003 so raziskovali kiparje Zajce, nekoč 
živeče v Koreninah na Sovodnju. Kasneje 
so oblikovali tudi razlagalno tablo, ki zdaj 
visi v šoli. Leta 2005 pa so raziskovali 
rapalsko mejo, o kateri se prej ni kaj dosti 
govorilo. Ob njej so predlagali pohode, 
jih tudi organizirali in vodili. Predvsem 

pa so to postale v zgodbe odete potim, s 
pripovedmi oz. skeči obogateni pohodi. 
Po pesnitvi prof. Tomaža Pavšiča so 
oživili kontrabantarico Mico. Stojnico z 
letošnjo idejo Za dušo in telo – v vás vàs 
vabimo so predstavili tudi na prireditvi v 
Novi Oselici. Učenci dramske skupine pa 
so zaigrali dva skeča o kontrabantu.
Pevke Grabljice zbirajo in pojejo stare 
ljudske pesmi. Nastopajo v domačem 
kraju ter v bližnji in daljni okolici. Zadnja 
leta se pokažejo v noši, ki so jo nosile 
ženske pred stoletjem v teh krajih za pra-
znike. Sekcija Kontrabant v igrani obliki 
skrbi za ohranjanje dogodkov ob nekda-
nji rapalski meji, sodeluje pri organizaciji 
in izvedbi pohodov ter ureja pohodne 
poti. Člani so bili aktivni pri nastanku 
tematske poti in umeščanju v brošuro ter 
informativnih tabel na terenu.
Prireditev Janez že kleplje je letos TD 
Sovodenj izpeljalo v sodelovanju z 
Društvom podeželske mladine Škofja 
Loka. Na prizorišče tekmovanja koscev 
in grabljic je sodelujoče in gledalce 
pospremila povorka Folklorne skupine 
TD Sovodenj. V ročni košnji in grabljenju 
je tekmovalo pet parov. Največ točk in s 
tem prvo mesto je za čas košnje, čistost 
pokošenega in obliko redi dobil Boštjan 
Krek. Z najboljšim časom, čistostjo 
pograbljenega in obliko kopice je prvo 
mesto med grabljicami dosegla Nežka 
Krek.

Društvo in sekcije praznovali na Griču
Petdeset let delovanja Turističnega društva (TD) Sovodenj in nekaj manj za posamezne sekcije je pohvale 
vredno, saj temelji na prostovoljnem delu članov, ki jih druži podoben interes.

Milka Burnik

Tekmovalci kosci in grabljice ter član komisije FOTO: JASMINA KACIN
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Želel je pripraviti izdelek, ki bi zadostil 
trem pogojem: da je čimbolj uporaben, 
da je čim več elementov izdelanih v 
3D-tisku in da je vmes tudi nekaj elek-
tronike. »Med izdelavo vizirja za zaščito 
obraza v času epidemije sem naročil 
laserski razrez plastične folije. Laserski 
razrez in graviranje me zanimata že kar 
nekaj časa, tako sem prišel do ideje, da 
bi za poklicno maturo v programu strojni 
tehnik v okviru četrtega predmeta izdelal 
CNC laserski rezalnik.«
Izdelave CNC laserskega rezalnika se je lo-
til že septembra preteklo leto in ga zaključil 
tik pred zdajci. Raziskal je obstoječo po-
nudbo in sestavo laserskih rezalnikov, nato 
se je lotil konstruiranja v programu PTC 
Creo. Kot prizna, si je na samem začetku 
postavil previsok cilj glede dizajna, ki ga 
ne bi mogel udejanjiti pravočasno, zato ga 
je bil primoran poenostaviti: »Začel sem s 
konstrukcijo okvirja in obeh osi, zaključil pa 
z elementi, potrebnimi za delovanje. Sproti 
sem iz Slovenije in tujine naročil standar-
dne kose in tiskal tiste, ki jih na trgu ni bilo 
mogoče dobiti. Sestavljanje je potekalo v 
enakem zaporedju kot konstruiranje. Pri 
nekaterih 3D natisnjenih elementih se je 
zaradi nepredvidenih dejavnikov nekoliko 
zataknilo in sem jih moral izdelati ponov-
no. Pika na i je bila vezava vseh elementov 
na mikrokrmilnik in njegovo programiranje. 

A tudi tu ni šlo brez težav. (smeh) Naro-
čene komponente niso delovale pravilno! 
Da sem napako odkril in jo odpravil, sem 
porabil kar nekaj časa,« pojasnjuje 19-letni 
Cene Trček, ki mu vse našteto ni vzelo volje 
do izdelave želenega izdelka. Prav naspro-
tno – vse pretekle izkušnje so mu prinesle 
novo znanje. »Na koncu sem ugotovil, da 
bi nekatere stvari lahko z novopridobljenim 

znanjem izdelal hitreje. Najtežje je bilo 
izdelati funkcionalen načrt in vse pripa-
dajoče 3D-modele, saj ta del zahteva kar 
nekaj razmišljanja, raziskovanja in iskanja 
rešitev, a sem se ravno tu največ naučil.« 
Pred predstavitvijo izdelka v šoli ga je še 
testiral.
Da bo njegov izdelek najboljši, ni pričako-
val. »Prvo mesto in denarna nagrada 500 
evrov sta me zelo presenetila, saj je bilo 
na razstavi veliko drugih, izjemno dobro 
izdelanih izdelkov. Nagrada mi je velika 
spodbuda za nadaljnje delo v tej smeri. 
Z njo sem pokril tudi del investicije.« 
Po njegovem mnenju je predstavitev in 
razstava zaključnih izdelkov zelo dobra 
priložnost za vse, ki imajo ideje in voljo, 
da izdelajo zanimive in uporabne izdelke, 
kar omogoča tudi šola. Sam je v prete-
klosti že izdelal nekaj manjših izdelkov, 
a nobeden izmed njih ni bil tako obsežen 
kot nagrajeni. Laserski rezalnik, ki ga je v 
celoti izdelal sam pod mentorstvom Kri-
stjana Prosena, za nasvete in ideje pa je 
prosil tudi družino in prijatelje, bo  našel 
mesto v domači delavnici. V pomoč mu 
bo pri nadaljnjih projektih in storitvah 
laserskega graviranja in rezanja.

Izdelal najboljši strojniški izdelek
Osrednji dogodek Tedna obrti in podjetništva na Loškem je vsakoletna razstava izdelkov dijakov in študentov 
strojništva in lesarstva Šolskega centra Škofja Loka. Med nagrajenci v kategoriji strojništvo je tudi Cene 
Trček s Trebije, ki si je prislužil prvo mesto in denarno nagrado za CNC laserski rezalnik.

Lidija Razložnik

CNC laserski rezalnik bo Cenetu Trčku v pomoč pri nadaljnjih projektih. 
FOTO: OSEBNI ARHIV

Na praznični dan, ob dnevu državnosti, 25. junija, vas vabimo v Javorje na tretji 
pohod v sklopu pohodov Od cvetja do jeseni Javorje–Žetina–Javorje. To je tudi 
prvi od treh tradicionalnih pohodov, ki bodo udeležencem, ki se bodo udeležili 
vseh treh prinesli lepo darilo. Pred pohodom bo ob 8. uri v farni cerkvi svetega Til-
na v Javorjah maša za domovino in po maši blagoslov zastave, ki sicer že nekaj 
časa ponosno vihra nad vasjo. Zbor za pohodnike bo ob 9. uri pri gostilni Blegoš 
v Javorjah. Najprej se bomo spustili v Dolenčice, se sprehodili mimo rojstne hiše 
slikarja Antona Ažbeta in nadaljevali pot proti cerkvi Marijinega vnebovzetja na 
Gori (Malenskem vrhu), od tam bo sledil spust v Dolenjo Žetino in nato oddih 
in malica v Gorenji Žetini pri Andrejonu. Vračali se bomo mimo slapa Rancka in 
skozi Brinje nazaj v Javorje. Pohod s postanki traja dobrih pet ur. Pohodnikom 
priporočamo primerno pohodno obutev in opremo ter palice. V večernih urah pa 
vse vabimo, da se pridružijo Javorskim gasilcem in se skupaj z njimi poveselijo 
na Gasilski veselici in zaplešejo ob spremljavi ansambla Strmina Expres.

Pohod Javorje–Žetina–Javorje
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Plesalke Dajana Nanova, Daša Gorjan, Eva Kržišnik, Dunja Pu-
stavrh, Helena Oblak, Kaja Slabe, Katja Juhant, Klara Pustavrh, 
Nika Kržišnik in Tjaša Demšar so pod vodstvom Petre Slabe 
navdušile s 14 atraktivnimi koreografijami. Pri prvi in zadnji se 
jim je na odru pridružila tudi mentorica. Kot gostji sta nastopi-
li Brina Rogelj in Ines Golobič, članici Plesnega kluba Zebra iz 
Ljubljane, ki združuje gibalno ovirane plesalce. Za zabavni del 
sta poskrbela Sandi Škvarč in Boštjan Lemut iz društva Trillek, 
ki skrbi za ohranjanje starih običajev in amaterske dramske 
igre. Pevec Sebastjan Fabčič, sicer član ansambla Slovenski 
muzikantje, se je predstavil z nekaj pesmimi, na katere so 
zaplesale tudi plesalke. Ob skladbi Nad mestom se dani v 
njegovi izvedbi so se na projekciji zvrstile najlepše fotografije 
Poljanske doline. Prireditev sta spretno in neposredno povezo-
vala Damjana Peternelj in Rok Kužel, ki sta s PS že dolga leta 
tesno povezana.
Začetki PS Step segajo v leto 1996, ko je v telovadnici po-
tekala prva avdicija, na kateri se je zbralo več kot 60 deklet, 
željnih plesa. Poleg PS Step je pred leti Petra Slabe začela 
plesno opismenjevanje vrtčevskih otrok vseh razredov OŠ v 
Gorenji vasi in Poljanah ter na podružnicah Sovodenj in Lu-
čine, tako da se za podmladek ni bati. V vseh letih je plesalo 

več kot 700 plesalcev, zvrstilo se je več kot 600 nastopov, 
tako lokalno kot tudi po Sloveniji in zunaj nje. Letno se v 
vseh skupinah naučijo približno 30, do danes več kot 750 
koreografij.
»Da smo danes tukaj, je zasluga enega človeka: Petre Slabe,« 
je v svojem govoru poudaril ravnatelj Izidor Selak in se ji v 
imenu OŠ Ivana Tavčarja zahvalil za uspešno sodelovanje in 
delo ter vodenje vseh plesnih skupin. Ob tej priložnosti se je 
zahvalil tudi staršem. "Brez vas, vaše spodbude današnjega 
dogodka ne bi bilo." Za plesno udejstvovanje in dragoceni čas, 
ki ga razdaja za mlade, sta se ji zahvalila tudi župan Milan 
Čadež in predsednica ŠD Blegoš Mihaela Vehar Oblak. Med 
prireditvijo je med občinstvom "potovala" knjiga spominov, v 
katero so zbrani zapisali katerega od spominov na skupino 
ali ji namenili lepe želje. Tudi tokrat ni šlo brez presenečenj: 
plesalke Step Junior so se predstavile v dresih vseh prete-
klih sezon, PS Step pa je zaplesala na glasbo iz filmov Dirty 
dancing, Footloose ..., ki še danes veljajo za najljubše filme 
njihove mentorice.
Dogodek, ki je bil pravi vrtiljak čustev in paša za oči, so plesal-
ke sklenile s plesom čarlston. V Sloveniji se je uveljavil okrog 
leta 1925 in zaradi naključja števil – 25 let PS Step, so ga 
uvrstile v svoj program, za katerim je več kot leto dni priprav. 
To je bil tudi dogodek, ki ob drugačnosti, edinstvenosti in 
stremljenju po najboljšem, kar ples lahko da tako plesalkam 
kot obiskovalcem, nikogar ni pustil ravnodušnega, zato so si 

bili enotni, da bi si ga želeli doživeti še enkrat. Sanje PS Step 
se namreč skozi zastavljene cilje ob izjemni ustvarjalnosti 
prelivajo v čudovito plesno realnost.

Četrt stoletja plesne skupine Step
Plesna skupina (PS) Step v letošnjem letu praznuje 25-letnico delovanja. V avli Osnovne šole Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi so obiskovalcem, ki so jo napolnili do zadnjega kotička, plesalke predstavile svoj Svet v sanjah.

Lidija Razložnik

Petindvajsetletnica PS Step je bila pravi vrtiljak čustev in paša 
za oči. FOTO: VITO DEBELAK

Začetki PS Step segajo v leto 1996, ko je  
v telovadnici potekala prva avdicija, na kateri  
se je zbralo več kot 60 deklet, željnih plesa.

Pisatelj Ivan Sivec 
na prikupen in 
razumljiv način 
opisuje življenje in 
delo enega največjih 
slovenskih pisateljev 
Ivana Tavčarja. 
»Visoški gospod« s 
podnaslovom »Vse 
ljubezni pisatelja 
Ivana Tavčarja« je prvi 
biografski roman o 
ustvarjalcu Cvetja 
v jeseni in Visoške 
kronike, izšel je 
lani ob 170-letnici 
Tavčarjevega rojstva.
Ljubezen nam je 
vsem v pogubo, je 
zapisal Ivan Tavčar. 
Knjiga za vse čase, 
za mlade in stare, za 
šolarje in starše.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1, v Kranju, jo naročite  
po tel. 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si

Pri pošiljanju po pošti se poštnina zaračunava  
po ceniku Pošte Slovenije.

Trda vezava, 17,5 x 24,5 cm, 304 strani 

                        + poštnina
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Pogovor z avtorjem, ki je izčrpno in 
duhovito predstavil nastajanje knjige, 
je vodil Marko Košir. Tone Košir je med 
drugim pojasnil njen naslov, saj se je Ivan 
v svojih pismih domačim podpisoval z 
vzdevkom Stric Bric, ki ga je povzel po 
prebivalcih Goriških brd. Bil je pred-
stavnik devete generacije suhodolskih 
Koširjev. Njegovo otroštvo je zaznamo-
valo življenje v Suhem Dolu, ki leži na 
stičišču župnije Šentjošt, ki spada pod 
notranjsko pokrajino, in župnije Lučine, 
ki pripada Gorenjski. Pričujoče delo je 
doprinos k zgodovini zaselka Suhi Dol, ki 
je rodoslovno, etnološko in arheološko že 
sorazmerno dobro raziskan.
V knjigi je opisana pot mladega Koširja 
od doma v svet, v deško ljudsko šolo 
v Škofji Loki in od tam v Ljubljano na 
gimnazijo, ki jo je obiskoval še v stavbi 
na Vodnikovem trgu. V gimnazijskih letih 
je bil urednik literarnega glasila Domače 

vaje. Nenavadna je bila njegova odlo-
čitev za študij bogoslovja v Gorici, ne 
v Ljubljani. Po opravljenem teološkem 
študiju je bil leta 1898 posvečen v du-
hovnika, novo mašo je imel v Šentjoštu. 
Služboval je kot kaplan v Tolminu in v 
Oblokah v Baški grapi, kot kurat v Kalu 
nad Kanalom in v Ročinju ob Soči, leta 
1913 pa je prevzel vikariat v Vedrijanu v 
Goriških brdih, kjer je ostal 39 let, vse do 
smrti. Informacije o njegovem življenju 
v Vedrijanu je bilo moč črpati iz njegovih 
pisem, ki jih je pisal domačim v Suhi 
Dol in so se ohranila do danes. V času 
prve svetovne vojne je bil kot narodno 
zaveden Slovenec interniran v Italiji. 
Po vrnitvi je zavzeto skrbel za dušni 
blagor vedrijanskih duš, zraven pa tudi 
gospodarno ravnal s cerkveno lastnino. 
Prizadeval si je za ustanovitev vedrijan-
ske župnije; leta 1940 je uspel in postal 
je prvi tamkajšnji župnik. Kot ugotavlja 
avtor knjige, se med drugo vojno ni 
izpostavljal, je pa tako kot velika večina 
Primorcev podprl NOB, saj je pričakoval 
osvoboditev izpod fašističnega nasilja in 
narodnega preganjanja, odklanjal pa je 
komunistično revolucionarno nasilje, ki 
ga je občutil šele po koncu vojne. Tone 
Košir je gradivo za knjigo črpal tudi iz 
pogovorov z ljudmi, ki so Ivana Koširja 

poznali, in iz njegovega osebnega arhiva, 
ki so ga našli dobrih petdeset let po 
njegovi smrti v vedrijanskem župnišču. 
Gradivo so skrbno uredili in ga bo Tone 
izročil škofijskemu arhivu v Kopru. Ob 
tem je na predstavitvi poudaril dejstvo, 
da je pomembno zapisovati stvari na pa-
pir, saj se današnji človek preveč zanaša 
na digitalne tehnologije, ki dolgoročno ne 
zagotavljajo zanesljive hrambe podatkov. 
Ohranjeni dokumenti dokazujejo Ivanovo 
neomajno slovensko narodno zavest, 
zvestobo Cerkvi in skrb za gospodar-
no vodenje vikariata oziroma župnije 
Vedrijan. Objavljal je tudi prispevke v 
povojnem Slovenskem Primorcu, katerih 
večina je objavljenih pod psevdonimi. V 
njih je sledil svojim načelom: z zapisa-
nim sočasno učiti, vzgajati in obveščati. 
Prireditev so s kulturnim programom 
obogatili Cerkveni pevski zbor Šentjošt, 
domači instrumentalist Lovrenc in bralke 
odlomkov iz knjige. Ob tej priložnosti je 
bila postavljena manjša razstava o Ivanu 
Koširju, na kateri so bili predstavljeni 
dokumenti in drugi predmeti, povezani z 
njegovim življenjem, med njimi se je pri 
Koširjevih ohranila celo skleda za juho z 
novomašnega kosila. Knjigo je mogoče 
dobiti pri Koširjevih v Suhem Dolu za 
prostovoljni prispevek.

Knjiga v spomin na rojaka Ivana Koširja
Konec maja je v Koširjevi dvorani, ki je urejena v nekdanjem gospodarskem poslopju Koconove domačije v 
Suhem Dolu, potekala predstavitev nove knjige z naslovom Stric Bric avtorja Toneta Koširja. Knjiga je izšla 
v spomin na 150. obletnico rojstva in 70. obletnico smrti rojaka Ivana Koširja, duhovnika goriške nadškofije, 
doma s Koširjeve kmetije.

Jure Ferlan

Tone (levo) in Marko Košir med predstavitvijo nove knjige FOTO: JURE FERLAN

Ivan Košir na fotografiji, ki je bila izdana 
kot podobica ob 30. obletnici njegove 
smrti. FOTO: JURE FERLAN
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Henrik Peternel rad pobegne od te novodobne tehnologije v 
svojo sobo s starinami, ki si jo je uredil v hiši na Hotavljah. 
Njegovemu vabilu, da mi razkaže svojo zbirko, sem se rada od-
zvala. Henrik me je čakal pred staro domačo hišo, iz katere se 
z ženo Ivanko nista želela izseliti niti, ko je bila nova hiša, ki sta 
jo zgradila poleg stare, primerna za vselitev. Tja sta se preselila 
Ivankina oče in mama. Henrik pa je z družino ostal v stari.
Najprej sva si ogledala zanimivo zbirko, ko jo ima na hlevu. 
Pod rjuho so se skrivali stari Tomosovi motorji, za katere pove, 
da so vsi obnovljeni in delujejo. Pokaže mi 74 let star otroški 
voziček in nekaj starih koles, ki še čakajo na obnovo. Odšla sva 
v hišo. Že takoj ob vstopu zagledamo skrbno zložene in urejene 
predmete, ki so jih nekdaj uporabljali pri hiši: od starih likalni-
kov, med katerimi je eden celo lesen, do posode in loncev, ki so 
se uporabljali nekdaj pri kuhanju v črni kuhinji. Posebno mesto 
imajo predmeti, ki sta jih za sabo pustili prva in druga svetov-
na vojna. Predvsem pa vojaki, ki so gradili rapalsko mejo, ki je 
potekala le nekaj metrov proč od hiše. V oči mi pade zanimiv 
zaboj, v katerem so iz letal na Gorenjo vas odvrgli strelivo, o 
čemer hrani tudi fotografski material … Mimo vseh mogočih 
predmetov in naprav, ki jih je rešil pred uničenjem, se povzpne-
va v njegovo sobo, kjer preživi prenekatero urico ob prebiranju 
starih dokumentov in knjig, ki jih hrani v veliki omari. Po stenah 
je vse polno različnih, predvsem zelo starih nabožnih slik. Sede 
za mizo, navije staro uro in poslušava močno enakomerno 
tiktakanje. Odpre omaro in pokaže več deset različnih jaslic. 
Od papirnatih, glinenih, lesenih, do glinastih reliefnih jaslic v 
enem kosu. Knjige, molitveniki in različne listine, ki jih enega za 
drugim potegne iz omare, nosijo letnice tudi krepko pred letom 
1800. Ob steni stoji nekaj lepo ohranjenih starih šivalnih strojev 
in celo zelo star pisalni stroj. Na mizici in v kotu nad njo je 
vse polno lepih nabožnih kipcev in drobnih starin, ki jih je rešil 
pozabe in uničenja. Čas med temi starimi predmeti nama hitro 
mine in vrneva se v hišo – dnevni prostor, kjer mi Henrik pokaže 
še veliko zbirko starih fotografij in razglednic.

Henrik pove, da ima že od nekdaj rad starine, a da na raznih 
bolšjih sejmih le redko kdaj kaj dobi. Večino predmetov so mu 
podarili ljudje, ki niso vedeli, kaj bi z njimi, Henrik pa je v njih 
videl vrednost, ki je ne vidi vsak. Marsikomu bi bili predmeti 
navlaka in smeti, a ko jih vidimo lepo urejene po stenah, se 
pokaže njihova vrednost.
Lepo je, da so še zbiratelji, ki skrbijo, da predmeti, s katerimi 
smo rasli in so bili nekoč obvezni del vsakdana, ne odidejo v 
pozabo. Henrik Peternel je zagotovo eden izmed njih.

Strastni zbiratelj starin
Svet v katerem živimo, se spreminja z veliko hitrostjo. Tehnologija, ki jo je prinesel čas, naj bi nam olajšala 
življenje in nam prihranila čas. Pa je to res? Vedno manj časa imamo, vedno več hočemo in življenje smo 
si otežili z vsemi mogočimi napravami, ki nam življenje, namesto da bi nam lajšale, še otežujejo in nas 
prepogosto in preveč držijo v svojih tehnoloških krempljih.

Hermina Jelovčan

Henrik Peternel je strastni zbiratelj starin. FOTO: HERMINA 
JELOVČAN
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Od 27. junija do 1. julija od 9. do 13. ure
Sokol'cove aktivne počitnice
Obvezne predhodne prijave. Kraj: Gorenja vas in okolica. 
Organizira: Sokol'c gym in bar. Več informacij: Aleksandra,  
031 871 283, info@soklc.si.

28. in 29. junija od 17. do 19. ure
Slikarska delavnica
Vabljeni otroci od 3. do 9. razreda. Mesto zbiranja: glavni vhod 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira: KUD Trata in OŠ 
Ivana Tavčarja. Več informacij in prijave: 031 250 723.

1. julija ob 17. uri
Visoška večerja s Kalani in Tavčarji
Kulturno-kulinarični večer. Potrebne predhodne prijave.  
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina.  
Več informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.com,  
030 489 177.

2. julija ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije  
na Golem vrhu
Spoznajte, čemu je bila celotna linija in posamezne utrdbe 
namenjene. Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. 
Več informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

3. julija ob 17. uri
Gasilska veselica z ansamblom Naveza
Na voljo bo bogat srečelov. Kraj: Sovodenj. Organizira: 
PGD Sovodenj. Več informacij: Lenart Šifrar, 040 588 373, 
pgdsovodenj@gmail.com.

Od 3. do 9. julija od 9. do 15. ure
Oratorij Poljane
Oratorij v Župniji Poljane. Kraj: Predmost 50, Poljane. 
Organizira: Župnija Poljane. Več informacij: oratorij.poljane@
gmail.com, 030 420 511 (Meta Stanonik), 068 127 249 (Luka 
Kreč).

8. julija ob 19.30
Pevski večer na Visokem
Predstavile se bodo pevske skupine iz občine. Kraj: Dvorec 
Visoko. Organizira: TD Žirovski vrh, Zavod Poljanska dolina.  
Več informacij: 031 693 731, lucija.kavcic81@gmail.com.

9. julija ob 19.30
Rojaki pojejo
Nastopili bodo pevci društva Slovencev Kredarica iz Novega 
Sada, moška pevska skupina Fantje in ženska vokalna skupina 
Verse. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: KUD Ivan Regen – MVS 
Pozdrav Gorenja vas, Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
031 693 731, lucija.kavcic81@gmail.com.

9. julija ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Predstavila se bo 
tudi Kmetija Pr' Janež. Organizira: Zavod Poljanska dolina.  
Več informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

Od 11. do 15. julija in od 18. do 22. julija
Počitniško varstvo otrok v občini Gorenja vas - Poljane
Počitniško varstvo v Osnovni šoli Ivana Tavčarja. Kraj: Gorenja 
vas. Organizira: Zveza prijateljev mladine Škofja Loka. Več 
informacij: dpm.skofjaloka@gmail.com, 040 334 475.

15. julija ob 17. uri
Delavnica: Prikaz parne destilacije z zelišči
Potrebne predhodne prijave. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: 
Irma Dolinar iz Seville, Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

16. julija ob 10. uri
Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Kraj: Kmetija Pustotnik. Več informacij: 04 510 73 10.

16. julija ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Spoznajte rodbino Šubic. Organizira: Zavod Poljanska dolina. 
Več informacij: 
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

16. julija ob 8. uri
Poletni pohod Blegoš
Štart izpred Gostilne Blegoš v Javorjih. Kraj: Javorje – Blegoš. 
Organizira: TD Stari vrh. Več informacij: 040 190 701 (Janez 
Šturm), www.tdstarivrh.si.

30. julija ob 16. uri
Praznik žetve
Vabljeni na etnološke prikaze in veselico z ansamblom Firbci. 
Kraj: Žirovski vrh. Organizira: TD Žirovski vrh. Več informacij: 
031 693 731, lucija@tdzirovskivrh.si.

31. julija ob 17. uri
Gasilska veselica
Organizira PGD Poljane. Kraj: Poljane. Organizira: PGD Poljane. 
Več informacij: Damjan Vidmajer, 040 607 306.

Vsako sredo v juliju in avgustu od 10. do 12. ure v 
Šubičevi hiši

Otroške delavnice
Delavnic za otroke od 5. leta starosti naprej. Kraj: Poljane. 
Organizira: Lucija Kavčič, Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 031 720 573, 031 693 731.

Vsako soboto juliju in avgustu od 10. do 12. ure na 
Dvorcu Visoko

Otroške delavnice
Delavnice za otroke od 5. leta starosti naprej. Kraj: Dvorec 
visoko. Organizira: Lucija Kavčič, Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 031 720 573, 031 693 731.

Po predhodnem dogovoru
Ogled in delavnice v Fartunovem mlinu
Ogledi in delavnice za otroke po predhodnem dogovoru. Kraj: 
Hotovlja. Organizira: Slavc Demšar. Več informacij: 041 625 
861, slavc.fartuna@gmail.com.

* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite 
pri organizatorjih.
** Za še več dogodkov spremljajte spletno stran 
www.poljanskadolina.com (zavihek Dogodki) ali pa 
poskenirajte QR kodo za koledar dogodkov.

Junij–julij 2022
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Vse do takrat so se še ohranila stara znanja v zvezi s tem 
opravilom. Marsikdo se je odločil za domačo izdelavo ope-
ke za gradnjo stanovanjske hiše ali gospodarskih objektov, 
bodisi ker je s tem prihranil pri nakupu industrijsko izdelanega 
gradbenega materiala ali ker tega ni bilo na voljo. S perspek-
tive sodobnih trendov bi takšno izdelavo opek imenovali traj-
nostno, saj so izdelovalci material, ilovico ali glino in primeren 
pesek, praviloma poiskali v lokalnem okolju. Pri izdelavi tudi 
niso pridelali kupa nadležnih in okolju škodljivih odpadkov.
Opeko so izdelovali posamezniki za prodajo, lahko pa le za 
lastne potrebe. Kdor ni imel dovolj znanja, je najel usposo-
bljenega mojstra, ki je dajal navodila. Pri tem delovno inten-
zivnem opravilu se je običajno angažirala celotna družina, po 
potrebi tudi sosedje in prijatelji ali najeti pomočniki. Ilovico 
je bilo treba zaliti z vodo in dobro pregnesti v ravno prav čvr-
sto zmes, da se je lahko oblikovala v modelih. Te so običajno 
predhodno potresli s finim peskom, da se zmes ni lepila. 

Oblikovane zidake, katerih število je šlo v stotine ali tisoče, 
so nato tudi po več tednov sušili na zraku, da je iz njih izhla-
pela voda. Sledilo je žganje opeke, ki je bilo najzahtevnejše, 
saj bi lahko nepravilno segrevanje uničilo veliko vloženega 
truda. Posušene opeke so zložili na poseben način, da so 
pod njimi lahko zakurili in so se enakomerno pregrevale. 
Običajno so za žganje izkopali jarek, pomembna je bila tudi 
izbira lesa za kurjavo. Lokacija, kjer so izdelovali in žgali 
opeko so imenovali »cegunca« . Omenjeni model iz trdega 
lesa ima notranje dimenzije 28 × 14,5 × 7 cm, kar je bila ena 
izmed standardnih mer za gradbeno opeko.

Nekoč že poznali trajnostni gradbeni material
Tokratni star predmet nam priča o izdelavi opeke na Poljanskem. Model za izdelavo polne glinene opeke 
izvira iz Podgore in se je uporabljal še v šestdesetih letih dvajsetega stoletja.

Jure Ferlan

Model za izdelavo opek je ojačan s kovinskimi vezmi. 
FOTO: JURE FERLAN

Z veseljem pomagamo v 
cvetličarni Rožca Cerkno  
ali po telefonu

M : 031 643 821. 
E: cvetlicarna.rozca@gmail.com, Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno
Cvetličarna Rožca Cerkno

Poroke, nakit, zavijanje daril,  
šopki, rezano cvetje, lončnice, 
aranžmaji, voščilnice ...
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S perspektive sodobnih trendov bi takšno 
izdelavo opek imenovali trajnostno, saj so 
izdelovalci material, ilovico ali glino in primeren 
pesek, praviloma poiskali v lokalnem okolju. Pri 
izdelavi tudi niso pridelali kupa nadležnih in 
okolju škodljivih odpadkov.
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SALON KERAMIKE IN TALNIH OBLOG

NUDIMO CELOTEN PROGRAM

www.polis.it

ZASTOPAMO

Sestranska vas 55a, 4224 Gorenja vas
T: 070 588 146 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
  CELOTEN PROGRAM KOLPA SAN  

Z VSEMI NOVITETAMI
 LAMINATI
 GOTOVI PARKETI
 TOPLI PODI
  VINILNE TALNE OBLOGE (klik, lepljenje)

 DEKORATIVNI KAMNI
 STOPNIŠČNI ELEMENTI

NOVO!  
KERAMIKA

 JULIJ - mesec keramike GORENJE

 NOVO   NOVO   NOVO   NOVO 

 KOPALNIŠKO POHIŠTVO
 KADI IN TUŠ KADI
 TUŠ KABINE
 ARMATURE
 SANITARNA KERAMIKA

Vsem občankam in občanom 
voščimo ob Dnevu državnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Spodnja Senica 20 

samo  

NAŠ LASTEN PROIZVOD 
SLOVENSKA KAKOVOST 

 

MOŽNOST DOSTAVE 
NAKUP NA OBROKE 
DOBAVA TAKOJ 
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Oglasi I 31 

Smo inštalatersko podjetje, ki v ospredje postavlja 
zadovoljstvo naših strank. Del tega je izpolnjevanje 
čim večjega  števila povpraševanj, ki jih dobimo, 
zato iščemo nove sodelavce (m/ž), ki nam želijo pri 
tem pomagati.

ZAPOSLIMO:
-  monter strojnih inštalacij
-  električist

Monterji strojnih inštalacij so ključni za poslovanje 
našega podjetja. V tej službi montirate sisteme,  
ki ljudem zagotavljajo udobno in zdravo bivanje. 
Delovno okolje je fizično razgibano, zahteva iznajd-
ljivost in je izjemno zanimivo. Zamislili si boste 
način izvedbe, sodelovali z nadrejenimi in komuni-
cirali s strankami, da boste ustvarili delujoč si stem, 
na katerega boste ponosni. Idealen kandidat rad 
sprejema nove izzive, je iznajdljiv in želen učenja.
Izkušnje niso potrebne, so pa zaželene.

Več informacij na www.praktikum.si
Prijave sprejemamo na: kadri@praktikum.si

Praktikum

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



031 681 018      04 51 12 880

     BOKALSPORT.SI

Serija Fenix 7

Vse za pohodništvo do -30% popusta.
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