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

Naslednja številka: 22. aprila 2022
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 2. aprila 2022 
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih 
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo 
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti! 
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Izbrani dogodki iz županovega pestrega  
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je vzpostavil poseben 
elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si, na katerega lahko vsi, 
ki so pripravljeni nuditi nastanitev osebam iz Ukrajine, sporočijo svoje 
podatke in število oseb, ki so jih pripravljeni sprejeti. V ta namen je 
vzpostavljen tudi klicni center, kjer bodo za pojasnila glede pomoči, ki jo 
Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine, na voljo strokovnjaki z različnih 
področij. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure na 
telefonski številki 040 853 421.

Lahko ponudite namestitev beguncem iz Ukrajine?
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"Ženska mora biti danes vse. V popolni harmoniji sama s seboj. 
Brezhibno uglašena z možem. Stoodstotno prisotna mama … 
In to so zelo visoka pričakovanja, ki pa jih, roko na srce, sebi in 
druga drugi marsikdaj postavljamo kar dame same. Ampak – 
veste, kaj? Dan ima štiriindvajset ur. Moj in tvoj. Življenje ima 
različna obdobja in včasih ima prednost eno, drugič drugo," v 
svoji instagramski beležnici malocezles piše iskriva popisovalka 
življenjskih utrinkov Manca Hribar. "Sem ženska. Sem žena. Sem 
mama. Moje življenje variira okrog teh vlog. Glavna tema variacij 
pa je vsakič druga. Ni lepota v tem, da vemo, da smo ljubljene kot 
ženske, mame, žene, kljub temu da kdaj nismo stoodstotne?" za-
ključi svoje kratko razmišljanje, ki ga delim z vami, saj spodbuja, 
da smo (morda še posebno v marčevskih dneh) nežne do lastne 
ženskosti in ženskosti, ki nas obdaja. In da ste prav zaradi tega 
do nas nežni tudi moški.
Sem ženska. Sem žena. Sem mama petim otrokom. Sem učitelji-
ca. In moje življenje je rodovitno v vseh odtenkih te besede. Rada 
imam svojo rodovitnost, ki jo lahko živim v tem času in okolju. 
Ponuja mi obilo priložnosti, da ob otroškem vrvežu vedno bolj in 
bolje čutim tudi vseprisotno žensko moč, ki me napolnjuje ob žen-
skah, s katerimi si delim potovanje po prednostni cesti trenutnega 
časa. 
Občudujem prijateljico vdovo, ki vzgaja tri najstniške sinove in z 
optimizmom premaguje stopnice vsakdana. Ganejo me ženske, ki 
jim ni dano imeti lastnih otrok, pa svoja dobrotljiva naročja, polna 
talentov, vsak dan znova ponujajo svetu. Navdušuje me nasme-
jana mlada sodelavka, ki zbornico vsako jutro objame s svojimi 
zarošenimi očali in žgolečim "hejMatejakksi". Hvaležna sem za 
moževo teto, ki nam s svojimi domačimi dobrotami polepša dan, 
in za taščo, ki nabere polno vrečo regrata, ker ve, da meni v istih 
štiriindvajsetih urah to ne bo uspelo. Poklon ženskam, ki v nekaj 
urah spečejo na desetine kilogramov piškotov ali razvlečejo na 
metre rezancev. Pa tistim, ki – kakor moja mami – še v noči 
vstanejo, da poskrbijo za živino v hlevu, brez tarnanja in pritože-
vanja, in ob mraku dan sklenejo z enakimi gibi. Rada klepetam z 
ženskami z gubicami okrog oči, saj tiho pojejo, kako pomembno 
se je v življenju smejati ter obrniti ploščo na stran, ki je posuta z 
navihanimi bleščicami optimizma. 
Različna obdobja ženskosti so neprecenljiva. Kakor ni leto štiri-
krat pomlad, tako življenje ni štirikrat mladost. Otroštvo, mladost, 
zrelost in modrost žensk ustvarjajo čudovito cikličnost, ki spremi-
nja svet. 
Verjamem, da si znotraj svojih osebnostnih ciljih prav vsaka od 
nas želi biti izpolnjena in imeti občutek, da lahko (iz)živi svoje 
talente. Vse si želimo biti rodovitne. V idejah, v uresničenih sa-
njah. V svojih talentih, znanju, sposobnostih. Seveda si želimo biti 
tudi močne in pogumne. Zase in za vse, ob katerih se uresničuje 
naša ženskost. Vendar prevečkrat pozabljamo, da je ženska moč 
pravzaprav skrita v nežnosti, mehkobi in milini. In v tem, da si sem 
in tja dovolimo biti tudi kaj manj kot stoodstotne.

Variacije na žensko

Mateja Tušek
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Maja Bertoncelj, foto: Gorazd Kavčič

Sredi februarja so v Škofji Loki Smučarska zveza Slovenija ter 
občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane podpisali sporazum 
o sodelovanju v prihodnosti. Opredeljuje vzpostavitev nacional-
nega poligona za alpske discipline na smučišču Stari vrh. 
"Zdaj je pravi čas, da na našem skupnem smučišču naredimo 
korake naprej. V letu 2018 smo skupaj s sredstvi loškega go-
spodarstva in občin v podjetju prišli do lastništva potrebne in-
frastrukture, kar je tudi pogoj za pogovarjanje s partnerji. S tem 
začetkom želimo omogočiti našim smučarjem boljše pogoje in 
hkrati jasno povedati, da se bo na Starem vrhu infrastruktura 
obnavljala. Skupaj z Občino Škofja Loka in podjetjem STC Stari 
vrh smo iskali partnerja, ki bi bil pripravljen na našem skupnem 
smučišču narediti zgodbo. Smučarska zveza Slovenije je pravi 
partner za prihodnost," je ob podpisu pogodbe pojasnil Milan 
Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane. Tine Radinja, 
župan Občine Škofja Loka, je poudaril, da je večina dolgov iz 
preteklosti sanirana in da bodo čim prej skušali priti do novega 
skupnega poslovnega subjekta, ki bo upravljal smučišče. 
"Občini imata infrastrukturo na smučišču, Smučarska zveza 
Slovenije pa znanje – tako v smislu upravljanja smučišč kot 
glede investicij, ki so potrebne za to, da je smučanje karseda 
kakovostno. Nivo upravljanja lahko skupaj precej dvignemo in 
omogočimo razvoj Starega vrha," je dodal. V imenu Smučarske 
zveze Slovenije je pogodbo podpisal predsednik Enzo Smrekar. 
"V tem partnerskem odnosu lahko prispevamo veliko znanja, 
izkušenj, organizacijskih kapacitet za izvajanje številnih aktiv-
nosti na smučišču. Ne gre zgolj za treninge in tekmovanja. Na 
prvem mestu je komercializacija samega smučišča. Verjamem, 
da lahko s skupnimi močmi začnemo upravljati smučišče na 
način, da bomo v njegov razvoj usmerili veliko vlaganj – vse v 
sodelovanju z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Gre za 
iskanje sinergije med turističnim, rekreativnim smučanjem in 
panožnim pogonom," je dejal Smrekar.

Sporazum, ki bo prinesel 
razvoj smučišča
Smučišče Stari vrh se bo razvijalo kot nacionalni 
poligon za alpske discipline. 

Novo poglavje v razvoju smučišča Stari vrh so predstavili (od 
leve): Enzo Smrekar, predsednik Smučarske zveze Slovenije, 
Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, in Milan Čadež, 
župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
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Barbara Bogataj

Občinski svet je sprejel spremembo 
odloka o enkratnem denarnem prispevku 
za novorojence, na podlagi katerega se 
je denarni prispevek zaradi občutno po-
večanih stroškov življenjskih potrebščin 
povišal na tristo evrov neto. Spremembi 
odloka sledi tudi nova vloga za uveljavlja-
nje enkratnega denarnega prispevka za 
novorojence, ki je objavljena na spletni 
strani občine.
Nov je pravilnik o sofinanciranju progra-
mov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v občini, s katerim so poenotena me-
rila, pogoji in kriteriji za sofinanciranje 
programov različnih ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti v občini. Javni razpis za 
izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 
2022 bo objavljen že na podlagi novega 
pravilnika.
V enomesečni javni obravnavi je bil po 
prvi obravnavi osnutek odloka o kon-
cesiji za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe. Veljavna za-
konodaja določa, da je 24-urna dežurna 
služba obvezna gospodarska javna 
služba, ki jo mora zagotoviti občina. 
Obsega vsak prevoz od kraja smrti 
do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi 
obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku 
in nato do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe. S sprejemom odloka, ki kot 
koncesijski akt določi predmet in pogoje 

opravljanja gospodarske javne službe, 
bo sprejeta pravna podlaga za izbiro 
koncesionarja, ki bo opravljal gospo-
darsko javno službo v svojem imenu in 
za svoj račun. Stroški 24-urne dežurne 
službe vključujejo stroške prevozov, 
hladilnih prostorov in druge splošne 
stroške izvajalca, potrebne za izvajanje 
te službe. Predlog cen izvajalec javne 
službe oblikuje z elaboratom skladno 
z metodologijo ter pošlje v potrditev 
občinskemu svetu. 
Člani občinskega sveta so za nova člana 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu imenovali Janeza Špika name-
sto Andreja Rezarja kot predstavnika 
Osnovne šole Ivana Tavčarja ter Petra 
Čerpnjaka namesto Deana Stepančiča 
kot predstavnika občinskega redarstva.

Višji prispevek za novorojence
Občinski svetniki so se v februarju sestali na 18. redni seji. Odločali so o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence, sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in koncesiji za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe.
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Mateja Rant

V Poljanah, kjer nadaljujejo arheološke raziskave na staro-
davnem najdišču stavbne dediščine, so po izkopu ostankov 
nekdanje baročne cerkve pred časom naleteli še na ostanke 
mnogo starejše gotske cerkve, je razložil župan Milan Čadež. 
Po njegovih besedah so tako že zdaj dobili več, kot so sploh 
upali pričakovati.
"Iskali smo temelje baročne cerkve, a se vse bolj jasno izrisuje 
tudi slika predhodne gotske cerkve," nam je zaupal Čadež in poja-
snil, da so izkopali vhodni prag v cerkev in tla cerkve ter začetek 
sklepnikov, ki se nadaljujejo proti vzhodu. "Ljudski glas, ki je pra-
vil, da so z veliko baročno cerkvijo samo obzidali cerkev, ki je že 
prej stala na tem mestu, se je s tem potrdil," je zadovoljen župan. 
Na občini so ob tem poudarili, da odkrite najdbe presegajo njiho-
va prvotna pričakovanja, saj je zlasti gotska cerkev, katere tlak 
se nahaja skoraj meter in pol nižje od novejše baročne cerkve, 
zelo lepo ohranjen. "Vidni so še ostanki notranjih spomenikov, ki 
so projektantom koristno izhodišče pri pripravi zasnove prezen-
tacije in zaščite najdišča," je pojasnila Jana Oblak. Najdbe želijo 
predstaviti kar najširši javnosti, zato so že organizirali prvi ogled, 

še pred koncem tekočega šolskega leta bodo pripravili oglede 
najdišča tudi za osnovnošolce iz njihove občine in širšo javnost. 
Kot so navedli na občini, so doslej skupaj odkrili 252 grobov, od 
tega samo letos 63. "V ruševinah znotraj baročne cerkve je bilo 
sedem grobov, ostali grobovi so bili v plasteh, ki predstavljajo 
pokopališko plast pred gradnjo odkrite gotske cerkve."  
Po besedah Jane Oblak je občina ta čas pred velikim izzivom, 
na kakšen način reprezentančno predstaviti najdbe ostankov 
treh cerkva: baročne, gotske in romanske cerkve. "Aktivno sode-
lujemo z restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, ki pripravlja projekt prezentacije arheoloških ostan-
kov in ureditev trga na prostoru arheološkega najdišča." Tako 
zdaj iščejo arhitekturne rešitve končne prezentacije nekdanje 
baročne cerkve sv. Martina, posebej pa bi želeli prikazati dokaj 
dobro ohranjene ostanke gotske cerkve in lepo ohranjene ba-
ročne kripte, ki se nahaja znotraj gotske cerkve, je še pojasnila 
Jana Oblak. Arheologi ta čas preiskujejo sledi romanske cerkve, 
ki segajo v 11. stoletje. "Naš cilj je ohraniti zgodovinske efekte 
v kar se da neokrnjeni obliki ter prikazati mogočnost cerkve in 
pomembnost cerkva na našem območju."

Odkrite najdbe presegle 
pričakovanja
V Poljanah nadaljujejo arheloške raziskave, 
obenem pa iščejo rešitve za začasno zaščito 
območja arheologije in elementov, da bi preprečili 
njihovo propadanje v času raziskav.

Odkrite najdbe v Poljanah presegajo prvotna pričakovanja. 
FOTO: TINA DOKL
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Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH 

DEJAVNOSTI V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE V LETU 2022

Na razpis za dodelitev sredstev v višini 8.500,00 EUR se lahko prijavijo: organi-
zacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje socialno-huma-
nitarnih dejavnosti, javni socialno-varstveni zavodi, dobrodelne organizacije kot 
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne 
stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, organiza-
cije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo 
posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe 
in storitve z namenom skupnega reševanja socialnih problemov občanov, inva-
lidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo 
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne 
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posa-
meznih funkcionalnih okvarah.

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

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 5. maja 2022 do 12. ure. 

Prijavitelji vlogo oddajo v zaprti ovojnici osebno v sprejemno pisarno Občine Go-
renja vas - Poljane ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za 
pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

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

Mateja Rant

Obnova stare šole v Gorenji vasi, v kateri 
urejajo prostore za dnevno varstvo in za-
časne namestitve starejših, se odvija po 
načrtih, nam je zagotovil Bernard Strel iz 
občinske uprave. Objekt je že pod streho, 
zdaj pa nadaljujejo izdelavo fasade. Dela 
nadaljujejo tudi v notranjosti stavbe, kjer 
bodo začeli postavljati stene, pripravili so 
že tudi grobe razvode za napeljavo. 
"V notranjosti nas v prihodnje čaka še 
položitev talnih oblog, potem sledijo 
pleskarska dela ter vgradnja notranjih 
vrat in fina montaža električnih in strojnih 
inštalacij," je napovedal Strel. Sočasno 
z deli v notranjosti bodo poskrbeli še za 
zunanjo ureditev, kjer bodo na strani, ki 
gleda na cesto, postavili tudi protihrupno 
ograjo. V nadaljevanju bodo uredili kana-
lizacijo in vodovod ter vrtine za toplotno 
črpalko. Po končanju gradbenih del bodo 
poskrbeli še za notranjo opremo, pri če-
mer računajo, da bodo prostori v začetku 
prihodnjega leta pripravljeni za uporabo. 
Direktorica Centra slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka Silva Košnjek je po-
jasnila, da naj bi razpis za izbiro notranje 
opreme pripravili predvidoma do konca 
marca, prav tako pa že iščejo ustrezne 
kadre za zaposlitev v Hiši generacij. V 
njej bodo zagotovili šest mest za dnevno 
varstvo starejših in 16 začasnih namesti-
tev za starejše, to je za največ tri mesece. 
Dnevno varstvo bodo organizirali v obliki 
dnevnega centra, pri čemer si prizade-
vajo, da bi starejšim lahko ponudili tudi 
možnost prevoza do dnevnega centra. 
"Prednost bodo sicer imeli občani občine 
Gorenja vas - Poljane, če ne bo dovolj 
interesa, pa tudi s širšega škofjeloškega 
območja."
Pogodbeni rok za dokončanje del se po 
Strelovih besedah izteče septembra, pri 
čemer ocenjuje, da so ta čas že malce 
čez polovico opravljenih del.

Hiša generacij 
dobiva končno 
podobo
Pred tremi tedni so objekt 
nekdanje šole v Gorenji vasi, v 
katerem urejajo Hišo generacij, 
pokrili s streho, zdaj pa nadaljujejo 
izdelavo fasade in vgradnjo 
stavbnega pohištva.

Hiša generacij v Gorenji vasi je že pod streho. FOTO: JURE FERLAN
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Na gastronomsko-kulinaričnem večeru so blejski študenti jedi, 
pripravljene po starih hišnih receptih, postregli v sodobni obliki. 
Osnovo so jim predstavljali recepti iz kuharske knjige Pavleta 
Hafnerja Ta dobra stara kuha, v kateri so zbrani številni recepti 
s škofjeloškega območja, ki jih je na Dvorcu Visoko pripravljala 
nekdanja gospodinja Ana Kalan, a so jih prilagodili sodobnemu 
času. Kot je na dogodku poudaril etnolog Janez Bogataj, dedi-
ščina namreč ne sme biti prehranski muzej, ampak nas mora 
motivirati pri iskanju novih rešitev. In to je študentom odlično 
uspelo, se je strinjal tudi sam.
Kuharji in natakarji VSŠGVT Bled so pod mentorstvom preda-
vatelja strežbe Zorana Jozića in predavatelja kuharstva Jožeta 
Zalarja goste pričakali z ocvirkovco ter toplim bukovim liker-
jem s cimetom in pomarančo. Sledili so drobnjakovi štruklji v 
kokošji juhi, ki so jih poudarili kot najbolj značilno jed Poljanske 
doline, ko so lani v okviru Zelenega dneva Poljanske doline v 

sodelovanju z uglednimi strokovnjaki s tega področja zarisali 
smernice za nadgradnjo kulinarične ponudbe v Poljanski dolini. 
Za glavno jed so na mizo prinesli pečen svinjski trebuh z jane-
ževo omako, klobaso v vinu, krompirjevko, pečeno kislo zelje in 
koreničje. Na koncu je pri sladici na mizi zadišalo po pečenih 
jabolkih z medom, ki so jih postregli na orehovem biskvitu in 
z vinskim šodojem. Od gostov so se poslovili z izborom sirov 
s Kmetije Pustotnik, lokalne ponudnike pa so vključili tudi pri 
ostalih jedeh, in sicer Kmetijstvo Čadež, Mesarstvo Perešuti ter 
kmetiji Galjot in Demšar.
Župan Milan Čadež, direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž 
Trobiš in direktor VSŠGVT Bled Peter Mihelčič so ob zaključku 
večera poudarili pomembnost dobrega medsebojnega sodelo-
vanja za nadaljnji razvoj kulinarične ponudbe na Dvorcu Visoko. 
"Dvorec si zasluži, da postane pomemben kulturni in gostinski 
objekt na Slovenskem," je poudaril tudi Janez Bogataj.

Tradicionalne jedi  
v sodobni preobleki
Zavod Poljanska dolina je v začetku marca v 
sodelovanju z Višjo strokovno šolo za gostinstvo, 
velnes in turizem (VSŠGVT) Bled pripravil kulinarični 
dogodek Ta dobra stara kuha na Dvorcu Visoko.

Za dobrodošlico so gostom postregli ocvirkovco ter topel 
bukov liker s cimetom in pomarančo.

Mateja Rant

Projekt Jem lokalno, jem boljše, ki ga v sodelovanju s projek-
tnimi partnerji vodi Razvojna agencija Sora (RAS), je usmerjen 
v problematiko povečanja števila lokalnih obrokov v javnih 
ustanovah na Škofjeloškem. "V projektu razvijamo nove pri-
stope, ki bodo zagotavljali večjo sistematičnost tako na strani 
lokalne ponudbe kot povpraševanja javnih ustanov po lokalni 
hrani," je poudaril direktor RAS Gašper Kleč in dodal, da bodo 
razviti poslovni modeli kratkih prehranskih oskrbovalnih verig, 
ki nadgrajujejo obstoječe prakse oskrbovanja javnih ustanov z 
lokalno hrano, povečali dostopnost lokalne hrane javnim usta-
novam ter vsem deležnikom kratkih prehranskih verig olajšali 
proces medsebojnega spoznavanja in poslovanja.
Majda Luznar iz škofjeloške enote za kmetijsko svetovanje 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je pojasnila, da se je na 
podlagi opravljene ankete na kmetijah, ki bi lahko zagotavljale 
lokalne surovine za obroke v javnih ustanovah, izkazalo, da je 
kar dve tretjini kmetov izrazilo željo po povezovanju. "Samo 
tako bi lahko zagotavljali zadostne količine surovin za javne 
ustanove." Mitja Vodnjov iz Kmetijsko gozdarske zadruge 
Škofja Loka verjame, da so s tem na pravi poti, saj nismo nič 
naredili, če otrok ne bomo naučili, da je najbolj zdravo domače 
jabolko, domača skuta ... Prav zato pa mora biti tudi hrana iz 

lokalnih sestavin dobro pripravljena in okusna, je ob tem dodal 
kuharski mojster Uroš Štefelin, ki je pripravil nabor jedi, ki so 
enostavne za pripravo in bi jih zato lahko vključili na jedilnike 
javnih ustanov. 

Ponudnike lokalne hrane pripeljati v javne zavode
Na Dvorcu Visoko so sredi februarja predstavili projekt Jem lokalno, jem boljše, v okviru katerega so si za cilj 
zadali povečanje števila obrokov iz lokalnih sestavin v javnih ustanovah na Škofjeloškem.

Na Dvorcu Visoko so sredi februarja predstavili projekt Jem 
lokalno, jem boljše. Na fotografiji od leve proti desni: Mitja 
Vodnjov, Janez Benedičič, Gašper Kleč, Majda Luznar in Uroš 
Štefelin.
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Koliko pacientk bodo v novi ambulanti še sprejeli, še ne vedo 
natančno. "Če preračunam na povprečje slovenskih ginekologov, 
bi zelo čez palec rekla okrog dva tisoč," je pojasnila Eva Torkar, 
ki je sicer tri dni na teden prisotna drugje. "Konkretno za našo 
ambulanto je bilo do konca februarja opredeljenih 355 pacientk, 
se je pa v prvih dneh marca vpisalo še nekaj novih." 
Pacientke v ambulanti še sprejemajo in lahko pristopno izjavo 
podpišejo v ambulanti zdravstvenega doma v času delovanja ob 
ponedeljkih popoldne od 12. do 19. ure ali ob petkih dopoldne 
med 6.30 in 13.30. Izjavo lahko podpišejo tudi na dan pregleda. 
"Pred registracijo morajo v primeru, da so ta čas registrirane v 
drugi ginekološki ambulanti, tam vložiti vlogo za posredovanje 
zdravstvenega kartona v našo ambulanto," je dekletom in ženam 
še pojasnila posebnosti vpisa v njihovi ambulanti, v kateri bo 
poleg zdravnice delala tudi ena od sester ginekološke ambu-
lante v ZD Škofja Loka. Za naročanje ali dodatne informacije 
lahko pacientke pokličejo na telefonsko številko 04 502 02 28 ali 
pišejo na elektronski naslov: gagv@zd-loka.si. 
Na Občini Gorenja vas - Poljane so zadovoljni z novo pridobitvijo, 
saj so že lani poleti na novo uredili prostore z novimi predelni-
mi stenami in napeljavo ter stavbnim pohištvom, za opremo 
ambulante pa so poskrbeli v ZD Škofja Loka. Poudarjajo, da je 
izjemno pomembno, da smo zdravstveno storitev v Gorenji vasi 
sploh dobili, in sicer iz treh razlogov, kot je pojasnila direktorica 
Elizabeta Rakovec: "Da nam je uspelo dobiti dodaten program za 
škofjeloško območje, da se ga je vodstvo zdravstvenega doma 

in OZG Kranj odločilo dodeliti Gorenji vasi in da je, kot ključno, 
vodstvu ZD Škofja Loka sploh uspelo pridobiti ginekologinjo za 
delo v Gorenji vasi, saj prav teh v Sloveniji izjemno primanjkuje." 
Poudarjajo nujnost programa v domačem zdravstvenem domu, 
kjer je pred leti do ukinitve dispanzer za žene že deloval, kar 
utemeljujejo z dejstvom, da število prebivalcev že vse od ustano-
vitve občine narašča; tako se je od leta 1994 število prebivalcev 
povečalo za skoraj tisoč. "Poleg tega smo mlada občina z veliko 
rojstvi, zato menimo, da je ponovna dodelitev navedenega pro-
grama več kot utemeljena," so še prepričani na občini. Upajo, da 
bodo občanke v čim večjem številu izkoristile ponujeno možnost 
vpisa pri novi ginekologinji. "Tudi v tem primeru pričakujemo 
veliko zanimanje za vpis iz drugih občin, tako kot je denimo v pri-
meru družinskih zdravnikov, kjer imajo občani Škofje Loke že kar 
uradno usmerjanje ZD Škofja Loka za prijavo v ZD Gorenja vas, 
kar pomeni, da bo tudi za domačine vpis kaj kmalu nemogoč."
Ambulanta deluje od marca dalje, urnik pa se bo z mesecem 
majem spremenil: osebje bo namreč ob ponedeljkih v ambu-
lanti prisotno izmenično, vsak drugi in četrti ponedeljek bo 
ambulanta delovala popoldne, vsak prvi, tretji in peti ponedeljek 
pa dopoldne. 

Ginekologinja začela  
delati
Že v eni od lanskih številk smo napovedali, da bo  
v Zdravstvenem domu Gorenja vas začela delati 
nova ginekologinja. Začetek dela se je v ambulanti 
sicer nekoliko zamaknil, a specialistka ginekologije  
in porodništva Eva Torkar je v njej že prisotna od 
marca dalje.

V Zdravstvenem domu Gorenja vas je začela delati nova 
ginekologinja Eva Torkar. FOTO: TINA DOKL

Damjana Peternelj

"Vpisujejo se pacienti iz bližnje in širše okolice, saj praktično 
v območju petdesetih kilometrov proti Gorenjski in Ljubljani ni 
ambulante, ki bi še vpisovala," pojasnjuje mladi zdravnik. "Veliko 
jih prihaja iz Šiške, mnogo je tudi pacientov, ki so se preselili iz 
drugih držav in tukaj prvič izbirajo zdravnika. Paciente iz Kranja, 
denimo, usmerjajo ali na Bled ali pa k nam."  
Pomanjkanje družinskih zdravnikov je opazno posebno v 
Ljubljani, in kot ugotavljajo v Ambulanti Koprivec, se vpisanim 
ni težko peljati štirideset minut do ambulante v Gorenji vasi, 
obenem so hvaležni za možnost obravnave. Nove paciente 
bodo v ambulanti sprejemali do zapolnitve mest. Tisti, ki bi se 

želeli vpisati, lahko pokličejo na telefonsko številko 04 518 06 
04 ali pa vse potrebno opravijo na spletni strani www.koprivec-
-druzinskamedicina.si, zavihek eSodelovanje. Pacienti naj pri 
dosedanjem zdravniku uredijo, da prepošlje zdravstveni karton 
v novo ambulanto, nato pa med delovnim časom Jake Šin-
kovca osebno podpišejo opredelitev. S sabo je treba prinesti 
zdravstveno kartico. 
Do aprila je urnik ambulante ob ponedeljkih dopoldne med 6.30 
in 13.30, ob četrtkih popoldne med 13.00 in 19.30, v petek pa 
delajo izmenično. Na novo se je zaposlila diplomirana medicin-
ska sestra Tamara Čuk, zato bo od aprila dalje urnik nekoliko 
spremenjen: ob ponedeljkih popoldne, ob četrtkih dopoldne in 
ob petkih izmenično.

Jaka Šinkovec še vpisuje nove paciente
V ambulanti Koprivec, kjer je začel delati Jaka Šinkovec, dr. med., še vpisujejo nove paciente.
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V naravi je tako poleg požiganja in odme-
tavanja gorečih ali drugih predmetov in 
snovi, ki lahko povzročijo požar, prepove-
dano tudi kuriti, požigati na območjih ob 
infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, 
zunaj pozidanih površin uporabljati 
predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, 
ki lahko povzročijo požar, ter izvajati 
ognjemete.
"Tega razglasa se praktično ne drži nihče," 
ugotavlja poveljnik občinskega gasilske-
ga poveljstva Roman Kokalj. "Mogoče 
kdo, ko kuri, pomisli, kaj bo, če mu ogenj 
uide izpod nadzora, ne zaveda pa se, da 
na gašenje takega požara po sistemu 
alarmiranja izpeljejo tri gasilske enote, 

kar pomeni okrog šestdeset operativnih 
članov z vsaj šestimi vozili." Zaradi suhe 
zime po vsej državi že prihaja do številnih 
manjših požarov trave, grmičevja in po-
drasti v gozdu. V naši občini so gasilci v 
zadnjem obdobju posredovali že štirikrat, 
trikrat pri manjših in enkrat pri večjem 
požaru.  
"Vse štiri požare smo s hitrim odzivom 
gasilskih enot omejili in pogasili dokaj 
hitro," pojasnjuje Kokalj uspešnost pri 
intervencijah. "Drugače pa bi bilo, če bi 
nam požari 'ušli', saj je v tem vetrovnem 
vremenu zadeva zelo nepredvidljiva in 

se požari širijo z veliko hitrostjo." Če bi 
do tega prišlo, bi morale posredovati vse 
gasilske enote v poveljstvu in dodatno še 
helikopter slovenske vojske, zato pripo-
roča, da se občani v času velike požarne 
ogroženosti dosledno držijo prepovedi in 
omejitev uporabe ognja ter upoštevajo 
navodila Uprave za zaščito in reševanje. 
"Če pa že morajo kuriti, kar se mi zdi zelo 
neodgovorno, pa naj lokalno gasilsko 
društvo obvestijo, da bodo to počeli," sve-
tuje Kokalj, ki poudarja še, da je vrednost 
take intervencije med 10 in 15 tisoč evrov, 
česar pa se povzročitelju ne zaračuna. 
"Mogoče pa bi se navodil bolj držali, če bi 
po končani intervenciji izdali račun." 
Med najpogostejšimi vzroki za nastanek 
požara v naravi so odmetavanje cigare-
tnih ogorkov, odlaganje vročega pepela 
in drugih gorljivih materialov, uporaba 
sveč, bakel, raket itd., zato priporočajo, 
da tega ne počnemo, počakajmo pa tudi 
s spomladanskim čiščenjem travnikov 
ter kurjenjem vejevja in drugih naravnih 
materialov.  
Enako pomembno je, da ravnamo preven-
tivno. Poskrbimo za urejeno okolico stavb, 
vse gorljive stvari pa skladiščimo na varni 
razdalji. Odstranimo veje dreves v bližini 
stavb, zračnikov, dimnikov, v ogenj ne me-
čimo doz pod tlakom in drugih vnetljivih 
snovi. Pazimo, da vozil ne parkiramo v 
suhi travi, da se po gozdu ne vozimo z av-
tomobili in motorji. Če zagori in če nismo 
v nevarnosti, poskušamo požar omejiti ali 
pogasiti s sredstvi, ki so na voljo (voda, ze-
mlja, pesek, odeja …). Če nam to ne uspe, 
ostanemo mirni in se umaknemo na varno 
ter pokličemo na številko 112. 
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in policija bosta 
sicer v času, ko velja razglas, izvajala 
poostren nadzor.

Razglasili  
veliko požarno 
ogroženost
Uprava za zaščito in reševanje je 
14. marca po vsej državi razglasila 
veliko požarno ogroženost 
naravnega okolja. Izjeme so 
območja s snežno odejo.

Gasilci so v zadnjem času posredovali že pri štirih požarih na območju občine. FOTO: 
ARHIV PGD GORENJA VAS

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA  RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA OBMOČJU 

OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2022

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika 
o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - 
Poljane.

Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso pre-
jela sredstev iz drugih virov Občine Gorenja vas - Poljane. 

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljena na 
spletni strani www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave. 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. aprila 2022.

Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom Go-
renja vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87,  
4224 Gorenja vas, najkasneje 15. aprila 2022 oziroma najpozneje ta dan vlogo 
oddajo na pošti kot priporočeno pošiljko.

Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas 
- Poljane, pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@ 
obcina-gvp.si.
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Občina Gorenja vas - Poljane je na pobudo Krajevne skupnosti 
Trebija in Krajevne skupnosti Lučine na avtobusnih postajali-
ščih Fužine in Lučine postavila novi hiški, kjer lahko šolarji tudi 
v primeru slabega vremena varno počakajo na šolski avtobus.
Novi avtobusni hiški sta zasnovani tako, da se skladata z 
našim podeželskim okoljem. Narejeni sta iz naravnega materi-

ala – lesa, pokriti pa s špičakom, tj. staro in avtohtono kritino z 
modernim pridihom. Hišici imata obliko čebelnjaka, ki je poleg 
kozolca slovenska arhitekturna posebnost, in prispevata k 
boljši prepoznavnosti naše občine in lepe Poljanske doline ter 
se ujemata z drugimi avtobusnimi hiškami po občini.

Novi avtobusni hiški 
Fužine in Lučine
Odslej je mogoče tudi na postajališčih Fužine in 
Lučine na avtobus počakati na suhem.

Avtobusna hišica Fužine FOTO: ARHIV OBČINE

Avtobusna hišica Lučine FOTO: ARHIV OBČINE

Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelo-
vanju z družbo Zeos januarja vzpostavila 
možnost za oddajo še delujočih aparatov 
v ponovno rabo. S tem v sklopu projekta 
Life Spodbujamo e-krožno skupaj občani 
delamo korak naprej k prehodu na krožno 
ravnanje z električno in elektronsko 
opremo.
Z vsakim še delujočim aparatom, kot so 
štedilnik, pralni stroj, hladilnik, računalnik, 
pečica, mikrovalovna pečica, električna 
igrača ali orodje, televizor, radio, monitor, 
mali aparati ipd., ki ga občani ne potre-
bujejo več in ga ob ponedeljkih ali sredah 
med 8. in 17. uro predajo na zbirno mesto 
v Zbirnem centru Todraž, omogočijo nje-
govo ponovno uporabo. S tem zagotovijo, 
da ta aparat ne konča med odpadki, tem-
več se tako podaljša njegova življenjska 
doba. S tem lahko prispevamo k varovanju 
okolja – manjši porabi naravnih virov in 

manjšemu onesnaževanju pri proizvodnji 
novih aparatov. 
Kam gredo zbrani aparati? Po besedah 
Kristine Knific bo zbrane aparate prevze-
mala družba Zeos. Projektni partner TSD 
bo izvedel postopek priprave za ponovno 
uporabo. Pri tem bo preveril funkcional-
nost in električno varnost ter jih potem 
vrnil na trg po primerni ceni ali jih podaril. 
Prodajno mrežo bodo organizatorji letos 
razširili z vključevanjem lokalnih centrov 
ponovne uporabe in spletno platformo 
krožnega gospodarstva. Na njej bodo 
potrošnike ozaveščali o možnostih 
koriščenja krožnih storitev in blaga s 
področja e-opreme ter o okoljskih učinkih 
krožnega ravnanja. 
Kaj je projekt Life Spodbujamo e-krožno? 
Projekt Spodbujamo e-krožno je del pro-
grama Life, ki je instrument EU za finan-
ciranje okoljskih in podnebnih ukrepov. 

Usmerjen je v ozaveščanje in povezova-
nje potrošnikov ter ostalih deležnikov s 
ciljem spremembe navad in podaljševanja 
življenjske dobe aparatov. S projektnimi 
orodji, kot so potujoča popravljalnica, 
spletna platforma in zbirna mesta (kotički 
ponovne uporabe), ter organizacijo dogod-
kov za splošno in strokovno javnost pro-
movira krožne poslovne modele, popravila 
aparatov, souporabo ter ponovno uporabo 
aparatov.

Zbirajo še delujoče aparate
V Zbirnem centru Todraž je bila v januarju vzpostavljena lokacija  
za zbiranje še delujočih aparatov.

Lokacija za zbiranje še delujočih 
aparatov v Zbirnem centru Todraž
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Stanislav Bizovičar, predsednik KS Lučine

Odsek skozi Prelesje v dolžini 750 metrov je v celoti financirala 
občina Gorenja vas - Poljane, odsek nad Kovkarjem v dolžini 
štiristo metrov pa so financirali Občina Gorenja vas - Poljane, 
Krajevna skupnost Lučine ter podjetnika iz Zadobja Marko Bra-
deško in Janez Oblak, vsak po osem tisoč evrov in DDV. Asfalti-
rane je bilo tudi dvesto metrov javne poti Vrbane–Črnogorec. 
Začela se je obnova državne ceste od Lučin do Suhega Dola, ki 
jo financira država, občina pa plača ureditev pločnikov in javne 
razsvetljave. Po javnih poteh in lokalnih cestah so bila opravlje-
na manjša vzdrževalna dela. Lani so se začela dela na vodovo-

du Lučine. Na igrišču so zakrpali razpoke, kupljena je ograja, ki 
jo bodo postavili spomladi, na pokopališču je bil nasut pesek. 
Zaradi epidemije nismo pripravili nobene proslave. Miklavževa 
darila smo otrokom raznosili po domovih.

Veliko dela na cestah
V Krajevni skupnosti Lučine sta bila lani asfaltirana 
dva odseka na lokalni cesti Lučine–Kremenik.

Obnovljeni odsek ceste nad Kovkarjem

Franc Dolenec, KS Poljane

Kljub težkim razmeram pa lahko rečemo, da so delo in investicije 
tisto, kar nas žene naprej. V naši občini je bilo lani na področju 
investicij zelo pestro, saj so v vseh šestih krajevnih skupnostih 
potekali številni projekti, ki sta jih financirali občina in država.
V naši krajevni skupnosti se je zaključil projekt protipoplavne 
ureditve Poljan, kjer je bilo zgrajenih šest mostov, novo kroži-
šče, asfaltiranih je bilo petsto metrov cest v Hotovlji in Predmo-
stu, uredile so se struge reke Sore, Ločilnice in Brenteževega 
grabna. Proti Hotovlji in cerkvi sta bili zgrajeni poti za pešce, 
ki sta bili tudi opremljeni z javno razsvetljavo. Tudi cerkev sv. 
Martina je z varovalnim obzidjem bolje zaščitena pred popla-
vami. Ob koncu lanskega leta se je zaključila tudi investicija v 
prizidek Vrtca Agata v vrednosti več kot 2,5 milijona evrov. Tudi 
sanacija štirih plazov in zamenjava asfalta v dolžini 270 metrov 
na cesti Malenski Vrh–Gorenje Brdo je bila zaključena ob koncu 
lanskega leta. S pomočjo državnih sredstev za sanacijo plazov 
se je izvedla globinska sanacija terena in nato ponovno utrdila 
cesta. Vrednost gradbenih del je bila 187 tisoč evrov. Z odobre-
nimi finančnimi sredstvi ministrstva za kulturo so začeli urejati 
in raziskovati arheološko najdišče v središču Poljan.
Kljub protikoronskim omejitvam nam je sredi lanskega leta, na 
kresni večer, uspelo izpeljati praznovanje tridesetletnice obstoja 
naše države. Praznovanje smo začeli s sveto mašo za domovino 
in ga nadaljevali ob Lipi samostojnosti v parku sredi Poljan. Slav-
nostni govornik ustavni sodnik Klemen Jaklič je v svojem nagovo-
ru poudaril, da bi nas sredi tega novega časa, sredi te manipula-
tivne stvarnosti, ki nas obdaja, resnica morala še najbolj zanimati. 
Samo če za svoj temelj vzamemo resnico in smo ji zavezani v 
celoti, lahko tudi spoznamo pravo pot za prihodnost. Podelili smo 
tudi priznanja Krajevne skupnosti Poljane za leto 2021. Prejeli sta 
ga domačinki, odlični športnici, ki sta v skakalnem športu dosegli 
vrhunske rezultate: Ema Klinec za odlične rezultate v smučarskih 

skokih v minuli sezoni in za osvojitev zlate medalje na svetovnem 
prvenstvu, Nika Križnar pa za zmago v skupnem seštevku sve-
tovnega pokala v smučarskih skokih in s tem osvojitev velikega 
kristalnega globusa. Obe pa tudi za izjemen prispevek k prepo-
znavnosti občine Gorenja vas - Poljane in Slovenije.
Iz proračuna krajevne skupnosti pa smo lani asfaltirali le del 
načrtovanih odsekov cest: odsek ceste v Predmostu od cerkve 
do Podbregarja v dolžini tristo metrov se je pred asfaltiranjem na 
novo utrdil, vgradile so se cevi za vodovod, elektriko in optiko. Na 
Gorenjem Brdu se je prav tako na novo utrdil in asfaltiral odsek 
ceste v dolžini 170 metrov. Na cesti Volča–Malenski Vrh je bilo 
saniranih 70 metrov ceste. Prav tako smo po končani vgradnji 
optičnega kabla v cesto v Hotovlji od Kočarja mimo Bolantača 
do Žnidarja na novo utrdili in asfaltirali cesto v dolžini 360 me-
trov. Pri Bolantaču smo izvedli že dolgo časa planirano poglobi-
tev ceste in tako omogočili tudi tovorni promet.

Končali dela za večjo poplavno varnost
Preteklo leto je bilo spet zaznamovano s protikoronskimi ukrepi, pogrešali smo prireditve  
in druženja naših društev.

Zaključil se je projekt protipoplavne ureditve Poljan, v okviru 
katerega je bilo zgrajeno tudi novo krožišče.

Podblegaške novice št. 2 | marec 2022  
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Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kra-
nju je pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz 
javnih vodovodov v upravljanju Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2021. Oskrba s pitno vodo je bila po njihovi oceni pri vseh 
vodovodih varna.
Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča enkrat 
letno, zajema osem vodovodov. V njem so obravnavani vzorci, 
odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in v okviru držav-
nega monitoringa. Lani je bilo v okviru notranjega nadzora za 
mikrobiološke preiskave odvzetih 79 vzorcev, od tega jih je bilo 
deset neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, in devet vzorcev za 
fizikalno-kemijske analize, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom o 
pitni vodi.

Na vodooskrbnem sistemu Delnice–Podpreval, ki s pitno vodo 
oskrbuje 104 prebivalce in se voda dezinficira z UV-napravo, se 
je lani v omrežje distribuiralo skoraj 5000 kubičnih metrov vode. 
V notranjem nadzoru za mikrobiološke preiskave je bilo odvze-
tih osem vzorcev, eden je bil neskladen s pravilnikom, v njem 
so bile najdene koliformne bakterije. Odvzeti vzorec za fizikal-
no-kemijske analize je bil skladen s pravilnikom. Pri državnem 
monitoringu so bile v enem od dveh vzorcev najdene koliformne 
bakterije.

Vodooskrbni sistem Fužine s pitno vodo oskrbuje 54 prebival-
cev v naselju Fužine in delu Trebije. V vodohranu Fužine se pitna 
voda zbira iz zajetja, ki se pred distribucijo do uporabnikov ob-
dela z UV-dezinfekcijo, in pitna voda iz vodooskrbnega sistema 
Trebija–Gorenja vas–Todraž (dezinfekcija z natrijevim hipoklori-
tom). Lani se je v omrežje distribuiralo 2150 kubičnih metrov pi-
tne vode. Za mikrobiološke preiskave so bili odvzeti štirje vzorci 
pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom. Prav tako sta bila 
skladna s pravilnikom dva vzorca pitne vode, ki so ju odvzeli za 
fizikalno-kemijske analize. V sklopu državnega monitoringa sta 
bila odvzeta dva vzorca, oba sta bila skladna z določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Lučine s pitno vodo oskrbuje 243 prebival-
cev na območju Lučin, Dolgih Njiv in dela naselja Prelesje. Voda 
se pred distribucijo v omrežje dezinficira z UV-napravo. Lani se 
je v omrežje distribuiralo dobrih 13.000 kubičnih metrov pitne 
vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo šest vzorcev 
pitne vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom, saj 
sta vsebovala Escherichia coli in koliformne bakterije. Za fizikal-
no-kemijske analize so odvzeli en vzorec pitne vode, ki je bil skla-
den s pravilnikom. Za potrebe državnega monitoringa so odvzeli 
dva vzorca, oba sta bila skladna z določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Podvrh–Zapreval oskrbuje s pitno vodo 84 
prebivalcev na območjih Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. Lani 
se je v omrežje distribuiralo 6200 kubičnih metrov pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 14 vzorcev pitne 
vode, od katerih jih je bilo pet neskladnih s pravilnikom zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemijske analize so 

odvzeli en vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom. V 
sklopu državnega monitoringa sta bila odvzet dva vzorca, oba 
sta bila skladna z določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Poljane s pitno vodo oskrbuje 933 prebival-
cev na območju Poljan, Dobja, Predmosta ter del Hotovlje. Pitna 
voda se v klorinatorski postaji obdela z natrijevim hipokloritom. 
Vir pitne vode je zajetje Milostovka. Pitna voda se pred distribu-
cijo do uporabnikov dezinficira z natrijevim hipokloritom. Lani 
se je v omrežje distribuiralo skoraj 54.000 kubičnih metrov pitne 
vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzor-
cev pitne vode, od katerih je bil en neskladen s pravilnikom za-
radi najdenih koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemijske analize 
sta bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila oba ustrezna. 
V okviru državnega monitoringa so bili odvzeti štirje vzorci in vsi 
so bili skladni s pravilnikom. 

Vodooskrbni sistem Stara Oselica–Slajka s pitno vodo oskrbuje 
48 prebivalcev na območju dela Stare Oselice, dela Hotavelj in 
dela Trebije. Vir pitne vode je zajetje Stara Oselica. Pitna voda 
se ne dezinficira. Lani se je v omrežje distribuiralo 2500 kubičnih 
metrov pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 
šest vzorcev pitne vode, od katerih je bil eden neskladen s pra-
vilnikom zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-ke-
mijske analize je bil odvzet en vzorec pitne vode, ki je bil skladen 
s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž s pitno vodo 
oskrbuje 1855 prebivalcev na naslednjih območjih: del Trebije, 
Podgore, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Do-
brava, Todraž, Dobravšce, del Bačen. Vir pitne vode je zajetje Tre-
bija spodaj. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira 
z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija poteka na viru – zajetju 
Trebija ter v vodohranih Trebija, Gorenja vas in Todraž. Lani se 
je v omrežje distribuiralo 137.000 kubičnih metrov pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 23 vzorcev pitne 
vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom, prav tako so bili skladni 
s pravilnikom trije vzorci za fizikalno-kemijske analize. V okviru 
državnega monitoringa so bili štirje preiskani vzorci skladni z 
določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Zarobar–Hlavče Njive–Brda s pitno vodo 
oskrbuje 311 prebivalcev v naseljih Hlavče Njive, Gorenje Brdo, 
Dolenje Brdo, v delu Malenskega Vrha, delu Suše in delu Srednje 
vasi. Vir pitne vode so zajetja Zarobar 1, 2 in 3. Pitna voda se 
pred distribucijo do uporabnikov dezinficira z UV-napravo. Lani 
se je v omrežje distribuiralo 15.600 kubičnih metrov pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo osem vzorcev, vsi 
so bili skladni s pravilnikom, prav tako pa tudi odvzeti vzorec za 
fizikalno-kemijske analize. V okviru državnega monitoringa pitne 
vode sta bila odvzeta dva vzorca, oba sta bila skladna z določili 
pravilnika.

Povzeto po poročilu NLZOH Kranj

Pri vseh vodovodih oskrba z vodo varna
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Jure Ferlan

Občasno posamezniki teh pravil ne upoštevajo. Najpogoste-
je gre za onesnaženje cestišča z zemljo in blatom, kar moti 
uporabnike cest, predstavlja pa tudi določeno nevarnost, saj 
zmanjšuje oprijem vozila. Kako je s tem v občini Gorenja vas - 
Poljane, je pojasnil Boštjan Kočar, zadolžen za občinsko cestno 
infrastrukturo.
Ali na občinski ravni obstaja predpis o ustreznem ravnanju s 
cestami in preprečevanju njihovega onesnaženja?
To področje poleg zakona o cestah ureja odlok o občinskih 
cestah v naši občini. Gre za glavni dokument, ki zakonsko ureja 
področje občinskih cest na območju občine Gorenja vas - Polja-

ne. V 43. členu odlok še natančneje določa prepovedi ogrožanja 
občinske ceste in prometa na njej. Del teh prepovedi je tudi 
onesnaženje ceste oziroma puščanje predmetov, snega ali 
sipkih materialov na cesti. Bistveno sporočilo tega člena je, da 
s svojim ravnanjem ne smemo povzročati nevarnosti in škode 
na cesti ali ovirati prometa na njej.
Na katere institucije se lahko občani obrnejo ob pojavu onesna-
ženja ceste?
Če gre za onesnaženje cest, ki ovira promet, povzroča nevar-
nost za promet ali povzroča škodo na cesti, prosimo, da občani 
sporočijo ta podatek v času uradnih ur na Občino Gorenja vas 
- Poljane, lahko po telefonu na št. 04/51 83 100 ali na elektron-
ski naslov info@obcina-gvp.si. V času zunaj uradnih ur občine 
pa je treba ta podatek sporočiti na Center za obveščanje 112. 
Dodajam še to: ko gre za resnejše poškodbe cest in večje koli-
čine umazanije na cesti, lahko občani zadevo prijavijo tudi na 
medobčinski inšpektorat, ki zadevo preveri in lahko tudi oglobi 
povzročitelja.

Kaj mora storiti tisti, ki kljub vsemu onesnaži cestišče?
Kdor cesto oziroma vozišče onesnaži, mora sam poskrbeti za 
odstranitev ovire, materiala, snega na način, da onesnaženi del 
ceste ne povzroča več nevarnosti za promet na njej. Če pov-
zročitelj tega ne stori, to izvede upravljavec ceste na stroške 
povzročitelja, če je ta seveda znan, če je povzročitelj neznan, pa 
cesto očistijo komunalni delavci Občine Gorenja vas - Poljane.
Kakšna je problematika v zvezi s tem v gorenjevaški občini in 
ali občina kdaj tudi ukrepa?
Pri nas smo imeli nekaj primerov onesnaženja cest, predvsem 
ob spravilu lesa. Izvajalec sečnje ni ustrezno očistil ceste, ven-
dar so jo po opozorilu občine počistili do konca. Imeli smo tudi 
primere vlačenja lesa po asfaltnih cestah, a takih primerov je 
na leto le nekaj. Največ primerov onesnaženja cest pa povzroči 
narava sama. Velikokrat se z brežin, predvsem spomladi zaradi 
odjuge, na cestišče vsuje pesek, skale ali zemlja. Ob močnem 
vetru ali neurju pa na gozdnih območjih na cesto padajo dreve-
sa in veje. Teh primerov imamo v povprečju od deset do dvajset 
na leto.

Poskrbimo za urejene  
in varne ceste
Na cestah, tako državnih kot občinskih, morajo vsi 
uporabniki upoštevati pravila – tako cestnoprometne 
predpise kot tudi tista iz zakona o cestah, ki določajo 
prepoved ogrožanja varne uporabe javne ceste. 

Zemlja in druge snovi na cestišču zmanjšujejo varnost  
v prometu.

Peti člen zakona o cestah, 3. odstavek, določa: 
Preden se vključi v promet na javni cesti 
s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, 
individualnega priključka, območja izvajanja 
del ali druge zemljiške površine, mora voznik 
odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko 
onesnažilo vozišče. 

Tipizirane vreče je mogoče prevzeti do konca maja
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča uporabnike storitev 
zbiranja komunalnih odpadkov, ki mešane komunalne od-
padke in/ali embalažo oddajajo v tipiziranih vrečah, da se 
letos rok za prevzem vreč izteče 31. maja. Vreče je mogoče 
prevzeti na sedežih krajevnih skupnosti v času uradnih 
ur. Na ekološke otoke je treba odpadke v vrečah oddati 
dan pred odvozom ali na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Na 
občini namreč opozarjajo, da ekološki otok ni smetišče, saj 
opažajo, da se odpadki v vrečah na otoku pogosto pojavijo 
že dan ali dva po odvozu, čeprav vsa gospodinjstva s strani 
občine enkrat na leto po pošti prejmejo razpored mesečne-
ga odvoza posameznih odpadkov, ki že več let poteka po 
ustaljenem urniku. "Zato bi pričakovali, da bi moral vsak 
že brez prejetega obvestila poznati oddajni dan v določe-
nem tednu meseca za embalažo ali ostanek komunalnih 
odpadkov." Prepričani so, da pri odlaganju vreč v dneh, ko ni 
predviden odvoz, torej ne gre več za pomoto, temveč načr-
tno neodgovornost uporabnikov ekološkega otoka. "Otoki 
niso namenjeni skladiščenju občutljivih vreč za daljši čas, 
saj jih trgajo živali, ki raztresejo in razvlečejo vsebino," še 
opozarjajo na občini.
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Jera Miklavčič

Poročni sejem, ki ga organizirajo pod okriljem revije Moja 
poroka, vsako leto poteka na dveh lokacijah – v Ljubljani in 
Mariboru. Drugi marčevski konec tedna je sejem tako potekal v 
poslovnem delu hotela City v Mariboru. 
Med številnimi ponudniki poročnih lokacij, nakita in dodatnih 
storitev smo parom, ki so prihajali z najrazličnejših koncev 
Slovenije, predstavili poroke na Visokem. Glede na zanimanje 
smo prepričani, da so poroke na Visokem zanimiv produkt za 
pare iz vse Slovenije, ki se želijo poročiti v idiličnem naravnem 
okolju. Z vsakoletno nadgradnjo ponudbe pa sledimo poročnim 
trendom ter parom omogočimo nepozaben in čim bolj brezskr-
ben poročni dan.

Priložnost za idilično  
poroko v neokrnjeni naravi
Visoko je zaradi izjemne lokacije in posebnega 
poročnega protokola privlačna poročna lokacija za 
pare iz vse Slovenije. Tokrat smo ga približali tudi 
parom iz Štajerske.

Na poročnem sejmu v Mariboru FOTO: MARTINA AMBROŽIČ 
TUŠAR

Kristina Bogataj

V začetku leta se je Zavod Poljanska dolina skupaj z Razvojno 
agencijo Sora prijavil na dva projekta sodelovanja med LAS-i. 
Prvi projekt se imenuje projekt Povežimo Polhograjce. V okviru 
tega projekta se bo izvedla študija in pripravil akcijski načrt 
za Polhograjsko hribovje. Na Dvorcu Visoko se bosta obnovila 
sadovnjak s starimi avtohtonimi vrstami ter pajšta oz. sušilnica 
sadja na mestu, kjer je stala že v preteklosti. V ta namen bodo 
širšo javnost izobraževali o pravilni sadnji dreves, o različnih 
obdelavah sadja ter gojenju in uporabi zelišč od vrta do krožnika.
Drugi projekt se imenuje Od meje do poti, kjer sodelujemo z več 
različnimi LAS-i. V okviru tega projekta bodo raziskovali pre-
hrambne navade, načine kmetovanja, oskrbovanje front v času 
od prve do druge svetovne vojne. V utrdbi Rupnikove linije na 

Golem vrhu se bo izvedla digitalizacija utrdbe, ki bo nadgradila 
in razširila ponudbo utrdbe.
Lokalne skupnosti in zveze društev, ki delujete na območju 
društva, vabimo, da se v primeru interesa prijavite na razpis za 
sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastruk-
turo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Višina 
sofinanciranja je do šestdeset odstotkov vrednosti upravičenih 
stroškov, rok prijave pa je 20. april.
Slovenska turistična organizacija vabi vse turistične deležnike, 
da oddajo turistične pakete z vsaj eno nočitvijo v naslednjih ka-
tegorijah: aktivne ali družinske počitnice, velneške ali kulinarič-
ne ponudbe ter ponudbe mest in kulture. Ponudbe lahko oddate 
do 31. oktobra, objavljene pa bodo na pristajalnih straneh STO.
Vse informacije o aktualnih razpisih so objavljene na naši sple-
tni strani pod zavihkom Razpisi.

Turistični razpisi
Zavod Poljanska dolina se je letos prijavil že na dva razpisa. Možnosti razpisov za podjetja in društva 
predstavljamo v nadaljevanju.

Zadnji petek v februarju smo na Dvorcu Visoko gostili Irmo 
Dolinar iz Seville, ki se ukvarja z vsem naravnim, tudi izde-
lavo naravne kozmetike. Predstavila je izdelavo parfuma na 
oljni in vodni osnovi, seveda z dodanimi različnimi eterič-
nimi olji. Po svoji domišljiji in navdihu ter z izbiro vonja 
so si udeleženke ustvarile svojo dišavo. Izbrali smo temo, 
na katero so se udeleženke odzvale v zelo lepem številu. 
Udeleženke delavnice so tako odnesle domov dve dišavi in 
skripto o podrobnostih izdelave.

Delavnica izdelave dišave 

Vabljeni na Dvorec Visoko na naslednje dogodke:
9. aprila ob 10. uri: Redno mesečno vodenje  

po Dvorcu Visoko

22. aprila ob 20. uri: Koncert skupine Raubarji

23. aprila ob 20. uri: Koncert skupine Zvita feltna
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Nina Dolenc

Za abrahama je slavljenki – gorenjevaški 
šoli – petdeset ustvarjalcev pripravilo 
knjigo Šola na Trati ne sme zaostati, 
zbornik ob 50-letnici šolske stavbe v Go-
renji vasi 1971–2021. Izšla je 5. oktobra 
lani, vendar je zaradi tedanjih epidemi-
oloških omejitev čakala na ugodnejše 
razmere.
Na slovesnosti bodo predstavili vsebino 
zbornika, vmes pa boste lahko prisluhnili 
glasbenim nastopom Uršule Ramoveš, 
otroškemu in mladinskemu pevskemu 
zboru in drugim. Program bo povezovala 
Damjana Peternelj. V šolski galeriji si 
boste lahko ogledali razstavo fotografij 
iz albuma Kako je rasla naša šola, ki sta 
ga ob odprtju šolske stavbe takratnemu 
ravnatelju Vinku Jelovčanu poklonila 
mojster fotografije Vlastja Simončič in 
njegova žena Hani. Veselijo se, da bodo 
zbornik lahko razdelili med bralce. Stro-

ške je s pomočjo sponzorjev in donator-
jev pokrila šola, tako da ga boste lahko 
dobili brezplačno.
Po prireditvi bo sledilo družabno srečanje 
nekdanjih in sedanjih učencev ter zapo-
slenih, vseh občanov in drugih, ki jih za-
nima šola v Gorenji vasi nekoč in danes. 
Tak jubilej je treba proslaviti! Vabljeni!

Slovesnost ob petdesetletnici šolske stavbe
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas vabi na slavnostno prireditev ob 50-letnici šolske stavbe v Gorenji 
vasi. Prireditev bo v petek, 8. aprila, ob 19. uri v športni dvorani v osnovni šoli.

Naslovnica zbornika ob 50-letnici šolske 
stavbe v Gorenji vasi
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Razvojna agencija Sora v okviru 
projekta SPOT svetovanje Gorenjska 
pripravlja spletno usposabljanje 
Vloga modernega prodajnika. Preda-
vanju Irene Grofelnik iz Spiritona bo 
mogoče prisluhniti 4., 5. in 6. aprila 
ob 17. uri na Zoomu. Izvedeti bo 
mogoče, kako graditi odnose s kupci, 
katero prodajno metodologijo izbrati 
ter kakšna je vloga digitalne govori-
ce telesa in kako jo obvladati. 

Vloga modernega prodajnika
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Lidija Razložnik

Idejo za predstavi je prispeval Lenart Šifrar, nato pa so člani 
skupaj spisali dramsko besedilo. Nastopajoči, tehnični sode-
lavci in režiserji Niko Bevk, Jelko Podobnik, Jure More in Lenart 
Šifrar so tako dodali svoj kamenček v mozaik končne podobe 
predstave.
Predstavo Kmetija Terapija so začeli snovati septembra 2020, 
a zaradi epidemije ni bila uprizorjena v isti sezoni. Z vedno 
aktualno temo izkoriščanja naivnih ljudi za lasten uspeh so 
nastavili ogledalo ljudem. Predstava gledalca nasmeje, po drugi 
strani pa potrka tudi na njegovo vest in ga opomni, v kaj vse je 
pripravljen verjeti in sprejeti, da se reši svojih težav. Navdih za 
predstavo Limonavirus se je, glede na dogodke preteklih dveh 
let, ponujal kar sam. Priznajo, da so bili nekoliko skeptični, ali 
v predstavo vključiti temo, ki so jo že vsi nekoliko siti. "Zadeve 
smo se lotili tako, da smo se pozabavali iz situacije, ki smo jo 
doživljali. Na koncu nam ni bilo žal, saj je nastala res simpatič-
na predstava, ki je bila zelo dobro sprejeta tudi pri občinstvu." 
Ideje za predstave črpajo iz lastnih izkušenj in tako skoraj 
vedno nastavijo ogledalo družbi. S tem se še bolj približajo 
občinstvu. "V šali sem že večkrat dejal, da bo marsikdo v pred-

stavi prepoznal svojega soseda, redkokdo pa tudi sebe," iskreno 
pove Lenart Šifrar. Neč bat teater že več kot 15 let skrbi, da je 
občinstvo v uri druženja nasmejano in pozabi na vsakodnevne 
tegobe. Vedno želijo pri vsaki situaciji prikazati obe plati meda-
lje. "Kljub težavam je treba nadaljevati delo. Mogoče to najbolje 
ponazori moto Neč bat teatra: Neč bat! Sam žgat!"
Pri vsaki predstavi sodeluje deset igralcev, dva tehnična sode-
lavca in dva režiserja. "Če prištejemo še preostale člane, ki so 
nam v pomoč, naštejemo več kot trideset sodelujočih. Naše 
predstave nimajo glavnih vlog v pravem pomenu besede, saj 
se vloge razvijejo med vajami in vsaka bistveno pripomore h 
končnemu izdelku. Nekatere se nato razvijejo v bolj ključne 
kot druge, a je težko določiti, katera vloga je najpomembnejša." 
Pripravljati predstavo v času epidemije je bila zanje zanimiva 
izkušnja. "Poleg ukrepov, ki smo jih spoštovali na vajah, je bila 
vedno prisotna skrb, da se kdo od nas okuži. To se je žal zgodi-
lo ob najmanj primernem času, tik pred premiero." Tako je bila 
premiera Kmetije Terapija teden dni kasneje. Na predzadnji vaji 
za predstavo Limonavirus pa so manjkali trije igralci in tehnični 
sodelavec. Stres, ki so ga doživljali, bo vsem ostal v spominu.
"Stati na odru, ko je premiera, je vedno nekaj posebnega. To 

lahko potrdi vsak ljubiteljski igralec, ki je to vsaj enkrat izkusil, 
pa tudi profesionalni, ki ima za sabo že več sto premier." Prizna-
jo, da je bilo letos nekoliko drugače, saj se ob dvigu zastora ni 
čutila takšna energija občinstva kot pretekla leta. "A občutki po 
predstavi so bili za nas posebni, saj smo morali premagati kar 
nekaj ovir, da smo ponovno stali na odru." V času obeh premier 
v februarju so še vedno veljali ukrepi, tako je bila oživitev Neč 
bat teatra nekoliko okrnjena, saj se je v dvorani na Sovodnju 
zbralo le sedemdeset ljudi. Na preteklih premierah in predsta-
vah je bilo dvesto in več ljudi. Odzivi občinstva so bili dobri: 
"Vidi se, da nismo samo mi pogrešali odra in občinstva, temveč 
tudi občinstvo nas."

Novi igri navdušujeta 
občinstvo
Sekcija Neč bat teater, ki deluje v okviru Kulturnega 
društva Sovodenj, v času epidemije koronavirusa ni 
počivala. V preteklih dveh letih sta nastali dve novi 
predstavi – Limonavirus in Kmetija Terapija.

Prizor iz predstave Kmetija Terapija FOTO: MAŠA KOKALJ

Sekcija Neč bat teater bo predstavo Kmetija 
Terapija 26. marca uprizorila v Sokolskem domu 
Gorenja vas. V Ravnah nad Cerknim pa bo 17. 
aprila na ogled Limonavirus. Na kulturni praznik nas je na Dvorcu Visoko obiskal Ivan 

Tavčar in zbrane nagovoril ob Prešernovem dnevu. Za njim 
je kustosinja Petra Čeh iz Loškega muzeja Škofja Loka 
predavala o slikarju Ivetu Šubicu, o katerem pripravljajo 
tudi razstavo, ki se bo odprla jeseni. Po koncu predavanja 
je sledilo še strokovno vodenje po zbirkah.

Prodorni Poljanci



Ob prazniku je zbrane pred ekrani nagovo-
ril tudi župan Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež. Poudaril je, da so Poljane že 
dolgo kulturno središče Poljanske doline 
in da bodo nadaljevali delo v smeri, da to 
središče skupaj s Kulturnim društvom dr. 

Ivan Tavčar dvignejo na še višjo raven. 
Poljanska dolina v teh letih zaznamuje 
pomembne jubileje – letos praznuje stoto 
obletnico rojstva slikarja Iveta Šubica, pri-
hodnje leto pa bo minilo sto let od rojstva 
pisatelja Ivana Tavčarja.

18 I Kultura
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Martina Kolenc Novak 

Obenem so želeli dati priložnost učen-
cem Osnovne šole (OŠ) Poljane, da 
svojo ustvarjalnost pokažejo najširšemu 
občinstvu. Most med prav to mladostno 
energijo, njihovim občutenjem kulture 
in širšo publiko so postavili tokrat na 
virtualni platformi, ki je še vedno na voljo 
za ogled na povezavi: https://livestream.
com/zivo/kud-tavcar.
O kulturi so tako razmišljali in jo ustvarja-
li učenci OŠ Poljane. V kolaž razmišljanj 
o kulturi so vključili misli, likovne izdelke, 
recitacije, pesmi in glasbene točke. Vklju-
čili so učence vseh starosti, od najmlaj-
ših prvošolčkov do devetošolcev, ki vsaj v 
mislih že zapuščajo osnovnošolske klopi. 
Besedilo in idejo je prispevala Mateja 
Tušek, Mihaela Žakelj Ogrin je bila men-
torica likovnih ustvarjalcev, za snemanje 
in montažo je poskrbel Matjaž Slabe. 
Za dodaten glasbeni okvir dogodku sta 
poskrbeli sestri Kaja in Zoja Klemenčič.

O kulturi razmišljali učenci
Čas epidemije covida-19 je tudi Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane vodil v iskanje novih poti,  
po katerih bi kljub vsem epidemiološkim omejitvam sporočilo ob kulturnem prazniku približali  
občanom.

Svoja razmišljanja o kulturi so predstavili učenci OŠ Poljane. FOTO: POSNETEK 
ZASLONA

Damjana Peternelj

Decembra so v prostorih šole v Gorenji 
vasi že tradicionalno zveneli glasovi 
pevcev sekcij KUD Ivan Regen Gorenja 
vas. Četudi bi morali prepevati že lani 
decembra, ob rojstnem dnevu slovitega 
slovenskega in širše znanega biologa, po 
katerem društvo nosi ime, so bili zaradi 
razmer koncert primorani prestaviti na 
marec. Zaradi bolezni v Vokalni skupini 
Cantabile so nastopili le Štedientje in 
Moška vokalna skupina Pozdrav, ki se 
obe približujeta jubileju ustvarjanja (prva 
20-, druga pa 10-letnici delovanja). 
Ker v vmesnem času ni bilo toliko možno-
sti za redne vaje kot pred tem, so se pevci 
predstavili z že znanim programom, a jim 
prisotni poslušalci zaradi skupne želje po 
soustvarjanju takih dogodkov po tolikem 
času tega niso zamerili. Z veseljem so pri-
sluhnili tudi gostom – Javorskim pevcem, 

ki pod Starim vrhom prepevajo že 65 let, 
v Gorenji vasi pa so poslušalcem name-
nili predvsem slovenske narodne, zadnjo 
Vince beneško pa ob njihovem velikem 
zadovoljstvu pospremili še na harmoniki 
in kitari. V KUD Ivan Regen na tradicio-
nalni koncert vsako leto povabijo mlade 
glasbenike iz domačih krajev in letos sta 
dogodek kakovostno dopolnila šestošolca 

Tajda Kržišnik na klavirju in Lan Dolenc na 
violončelu, oba tudi učenca Glasbene šole 
Škofja Loka.  
Hrepenenje po kulturnem ustvarjanju in 
spremljanju tovrstnih dogodkov se tako 
pri ustvarjalcih kot poslušalcih ponovno 
vrača in krepi, zato so organizatorji ob 
koncu že povabili na naslednji tradicional-
ni koncert decembra.

Po dveh letih 
spet prepevali

Na tradicionalnem koncertu KUD Ivan Regen so prepevali tudi člani Moške vokalne 
skupine Pozdrav. FOTO: JANEZ DOLENC
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Mateja Rant

Brezplačni prevozi Klinko kavalir so 
namenjeni zlasti starejšim ter gibalno in 
senzorno oviranim osebam, da lažje in hi-
treje dostopajo do klinik na tem območju, 
so pojasnili v zavodu Zlata mreža. 
Uporabniki, ki se od doma na pot podajo 
s Prostoferjem in izstopijo pred eno od 
klinik, lahko za prevoz med klinikami 
zdaj pokličejo tudi brezplačno električ-
no vozilo Klinko kavalir, ki jih bo od tam 
popeljalo do izbrane klinike in nato nazaj 
do želene točke, so razložili v zavodu 
Zlata mreža. Omenjeni brezplačni prevoz 
je dosegljiv na telefonski številki 041 504 
400 vsak delovni dan med 6.30 in 19.30 
znotraj območja UKC Ljubljana in Onkolo-
škega inštituta Ljubljana. Zgibanke, na 
katerih so telefonska številka, zemljevid 
ter vse druge informacije o delovanju 
vozila Klinko kavalir, so na voljo v vozilu 
projekta Prostofer.

Lažji dostop do klinik v Ljubljani
V zavodu Zlata mreža so se pri projektu Prostofer povezali z 
brezplačnimi prevozi Klinko kavalir, ki se izvajajo na območju UKC 
Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana.

V zavodu Zlata mreža so se pri projektu 
Prostofer povezali z brezplačnimi prevozi 
Klinko kavalir. FOTO: ARHIV ZAVODA

Stanovanjski sklad RS je letos 
postal nosilec javne najemne službe, 
prek katere želijo na trg najemnih 
stanovanj ponuditi čim večje število 
stanovanj, ki niso v lasti sklada. Kot 
je namreč pokazala njihova analiza, 
je med drugim tudi v občini Gorenja 
vas - Poljane veliko število praznih 
stanovanj v javni in zasebni lasti. 
Lastniki nepremičnin lahko po no-
vem javijo skladu ali občini, če želijo 
oddajati svojo nepremičnino prek 
sklada. Nepremičnine, ki ustrezajo 
kriterijem, so stanovanjske enote v 
večstanovanjskih objektih ali stano-
vanjskih hišah ter stanovanjske hiše 
in/ali večstanovanjski objekti, ki so v 
dobrem stanju, prosti in primerni za 
bivanje. "Sklad zagotavlja transpa-
renten najem, skrb za nepremičnino 
(upravljanje in vzdrževanje) ter 
pravočasno in redno plačevanje naje-
mnine in stroškov." Občani bodo tako 
lažje prišli do najemnih stanovanj 
oziroma svojo nepremičnino oddali 
zanesljivemu partnerju.

Za lažjo oddajo praznih  
nepremičnin v najem
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Bernarda Pintar

Slovenski kulturni praznik
Jezik in kultura določata narod in njegov obstoj – tega se 
zavedajmo vsak dan, ne le 8. februarja, ko praznujemo sloven-
ski kulturni praznik. V OŠ Poljane smo letošnji praznik zazna-
movali po razrednih mehurčkih. Potem ko smo stoje spoštljivo 
poslušali državno himno, nas je nagovorila ga. ravnateljica s 
svojim razmišljanjem o kulturi, njenem pomenu in poslanstvu. 
Poudarila je, da se naša šola ponaša z nazivom kulturna šola, 
kar učenci vedno znova dokazujejo z mnogimi dobrimi rezultati 
na natečajih in v projektih, s članki v časopisih in revijah in v 
letnem šolskem glasilu. 
Po nagovoru so učenci pokazali, da se znajo kulturno izražati 
tudi sami: brali so Prešernove in svoje pesmi, slovenske pra-
vljice, igrali na inštrumente, uprizarjali igre in ustvarjali likovne 
izdelke. Poslušali smo tudi uglasbene Prešernove pesmi in si 
ogledali risanko o Povodnem možu.

Naravna in kulturna dediščina
Pomena kulturne dediščine se dobro zavedajo učenci 7. in 8. 
razreda, ki so v okviru Unescovega projekta Dediščina v rokah 
mladih raziskovali svoje domače vasi in svoj kraj. S pomočjo 
fotografij so ujeli trenutke naravne dediščine, ki se jim je zdela 
drugačna, posebna. Hkrati pa so spoznavali tudi kulturno 
dediščino, ki še vedno priča o bogati zgodovini naših krajev in o 
izjemnih ljudeh, ki so jo oziroma jo še vedno ustvarjajo.

Planinci 
Ugodno vreme so v prvih mesecih leta izkoristili naši planinci. 
Skupina starejših planincev (6.–9. razred) se je odpravila na 
pohod ob sončnem vzhodu. Bili so zelo zgodnji – iz Zminca so 
krenili ob soju lučk. Sončni vzhod so pričakali na odprti jasi. 
Nato so nadaljevali pot proti Polhovcu in naprej do Pasje ravni, 
proti Bukovemu vrhu in Poljanam. Pohodniki so prehodili 16 

kilometrov dolgo pot in se ob tem povzpeli za devetsto nadmor-
skih metrov. Planinci 3., 4. in 5. razreda so si za cilj izbrali cer-
kev sv. Urbana nad Gorenjo Dobravo. Pot jih je vodila iz Poljan 
čez Golavo do Vinharij, od tam pa naprej mimo kmetije Lukc do 
cerkvice sv. Urbana. Pohod so začeli in zaključili v soncu, vmes 
pa so bili deležni mnogih vremenskih sprememb – od vetra in 
oblakov vse do snežink, ki so se jih otroci najbolj razveselili.

Skoči z nami!
Za učence od 1. do 4. razreda je v februarju v prekrasnem zim-
skem dnevu v Bohinjski Bistrici potekalo področno prvenstvo 
v smučarskih skokih z alpskimi smučmi. Pred začetkom tek-
movanja so se učenci najprej ogreli, si ogledali prizorišče, nato 
pa se je vseh 17 podalo na vrh zaletišča. Vsak tekmovalec je 
opravil po tri skoke, od katerih sta se za končno uvrstitev štela 
le najboljša dva. Nekaj naših učenk in učencev je z odličnimi 
skoki skočilo med najboljše tri tekmovalce v svojih kategorijah. 
Med dekleti je Alenka Miklavčič skočila na najvišjo stopničko 
in osvojila zlato medaljo. Prav tako zlato medaljo je osvojila 
tudi Ajda Bogataj, tik za njo, na drugo mesto, se je uvrstila Man-
ca Šturm. Drugo mesto sta vsak v svoji kategoriji dosegla Blaž 
Pisk in Žiga Šubic. Na zmagovalnem odru ob Žigu pa je kot 
tretjeuvrščeni stal Vitan Justin. Bronasto medaljo je osvojil 
tudi Andraž Kavčič iz drugega razreda.

Šola v naravi za učence šestega razreda
Velikansko veselje je vladalo na smučišču v Cerknem, ko so 
naši šestošolci le začeli s prvimi zavoji. Sonce, sneg, učenje in 
izpopolnjevanje smučanja pa tudi plavanja v hotelskem bazenu 
ter sproščeno druženje … – in cilji zimske šole v naravi so bili 
doseženi! Takole so drugi dan šole v naravi opisale Anamarija, 
Hana, Šaja, Janja in Veronika:  
"Zjutraj smo se odpravili na smučišče. Zelo hitro se je vsaka 
skupina odpravila na svojo stran. V prvi skupini so se učili de-
lati ovinke. V drugi skupini so se učili peljati po robnikih. V tretji 
skupini so vozili paralelne zavoje z  eno dvignjeno smučko. V 
četrti skupini smo se vozili po posebnih smučkah in se učili 
zavijanja v ožjem hodniku. Zvečer smo se odpravili v bazen. 
Bilo je zelo dobro."

Karierni dan za devetošolce 
Kam naprej po osnovni šoli? To je v zadnjem času pomembna 
tema pogovorov naših devetošolcev. V ta namen smo zanje 
organizirali tehniški dan, ki smo ga poimenovali Karierni dan. 
Dopoldne sta na šoli potekali delavnici o kreativnih poklicih in 
poklicih prihodnosti. Popoldne pa so se na Zoomu, kar iz svojih 
sob, devetošolci udeležili še predstavitve nekaterih srednjih 
šol. Nuša Kos iz 9. a je zapisala: "Današnji dan se mi je zdel 
zanimiv, saj sem izvedela marsikaj novega. Izvedela sem tudi, 
kakšna je šola. Dobro so predstavili svoje programe. Meni je 
všeč predšolska vzgoja. Rada bi delala z otroki. Ta poklic mi je 
všeč, ker imam rada otroke in ustvarjanje." Sicer pa so deve-
tošolci informacije v zvezi s poklicnim usmerjanjem kasneje 
dobili tudi na informativnih dnevih.

Kultura z roko v roki z zimskimi radostmi
Slovenci nismo posebni le v tem, da naš jezik poleg ednine in množine uporablja tudi dvojino, temveč tudi  
v tem, da je kulturni praznik pri nas tudi državni praznik in dela prost dan. Večina drugih držav in kultur  
ga bodisi ne praznuje ali pa ga slavijo na drugačen način.

Planinski pohod ob sončnem vzhodu



Šola I 21 

Podblegaške novice št. 2 | marec 2022

Nina Dolenc in novinarski krožek

Zaradi epidemije je lansko šolsko leto 
odpadla smučarska šola za 6. razred na 
Črnem vrhu nad Cerknim. Tokrat jo je 
uspelo izvesti od 31. januarja do 4. febru-
arja. Po bujenju je vsako jutro sledilo sa-
motestiranje in nekaj učencev je moralo 
takoj domov. Število otrok se je iz dneva 
v dan spreminjalo zaradi zdravstvenih 
težav. Imeli pa so srečo, saj poškodb ni 
bilo, vreme je bilo v redu, vsi tečajniki so 
napredovali v smučarskem znanju.
Večji del dneva so se učili smučarskih 
veščin, vsak dan so po večerji plavali v 
hotelskem bazenu. Popoldne ali zvečer 
so se zvrstile številne dejavnosti: spo-
znavanje pravil FIS na smučišču, pisanje 
dnevnika, ogled zbirk Cerkljanskega 
muzeja, pohod po mestu Cerkno, ogled 
filma in posnetka šolske proslave, dru-
žabne igre itd. Pred odhodom so najboljši 
smučarji in plavalci prejeli priznanja in 
nagrade. Od 14. do 18. februarja so imeli 
smučarsko šolo v naravi s podobnim pro-
gramom in z enoletno zamudo še učenci 
7. razreda.
Od novega leta do kulturnega praznika 
sta bili izvedeni šolski tekmovanji iz 
kemije in fizike. Znani so podatki za tek-
movanje iz slovenščine. Na šolskem tek-
movanju za Cankarjevo priznanje je bilo 
od 4. do 7. razreda 33 bronastih priznanj, 
v 8. in 9. pa po dve priznanji. Na regijsko 
tekmovanje za 8. razred se je uvrstila 
Manca Peternelj, za 9. razred pa Brina 

Potočnik, ki je na državnem tekmovanju 
dosegla zlato priznanje.
V Planici je potekalo državno prvenstvo v 
teku na smučeh. Z naše šole se je prven-
stva udeležilo 12 dečkov in tri deklice. Pri 
ekstremno nizkih temperaturah (pod –10 
stopinj Celzija) so se tekmovalci odpravili 
na 2000 metrov dolgo progo. Pri dekli-
cah je 2. mesto in s tem naslov državne 
podprvakinje dosegla Ajda Drmota. Učenci 
so ekipno prišli na 2. mesto. Letos je na 
naši šoli prvič potekalo regijsko prvenstvo 
v badmintonu. Od šestih učencev naše 
šole so kar štirje dobili medalje. Urban 
Buh in Ožbej Drmota sta se z drugim in tre-
tjim mestom med starejšimi dečki uvrstila 
na državno tekmovanje. Ajda Drmota je 
slavila med mlajšimi deklicami, Luka Jera-
ša pa je bil podprvak med mlajšimi dečki.

Konec januarja je bila ocenjevalna konfe-
renca in s tem zaključek prvega ocenjeval-
nega obdobja. Od začetka šolskega leta je 
bilo pestro glede izostankov otrok, saj so 
se dogajale izolacije, karantene, covid in 
druge bolezni. Če so manjkali, naj bi delali 
s pomočjo spletnih učilnic. Za tak način 
pouka imajo različne pogoje, tudi zrelost, 
odgovornost in notranja motivacija so pri 
posameznem otroku specifični. Že tretje 
leto poteka pouk v izrednih razmerah! Po-
sledice se čutijo v različnem predznanju, 
(ne)utrjeni snovi, vmesnih primanjkljajih v 
obvladovanju snovi, pismenosti, delovnih 
navadah, pomanjkanju šolske rutine, soci-
alnih odnosih itd.
Šolsko proslavo ob kulturnem prazniku 
so si učenci pogledali po spletu, saj je 
bilo zapovedano, da so zaprti v svojih 
učilnicah (mehurčkih) in se ne smejo 
zbirati v skupnih prostorih. Že dan pred 
Prešernovim dnevom je bil prost pouka, 
kar se že več let ni zgodilo. 
Medtem ko so potekale zimske olimpij-
ske igre, so se nadarjeni učenci udeležili 
glasbene olimpijade, za devetošolce je 
po spletu potekal informativni dan za 
vpis v srednje šole, šestošolci pa so imeli 
možnost v Cankarjevem domu poslu-
šati koncert Dobro jutro, filharmoniki 
in se sprehoditi po poteh srednjeveške 
Ljubljane.
Epidemija še kar traja, vendar samote-
stiranja in mask v šoli ni več. Kako dolgo 
še? Kdaj se bomo otroci in odrasli vrnili v 
normalno življenje? Kakšne bodo posledi-
ce vojne v Ukrajini?

Januar in februar na Osnovni šoli Ivana Tavčarja
V svetu so se dogajale velike reči; najbolj je odmeval začetek vojne med Rusijo in Ukrajino, pandemija je bila 
za nekaj časa v medijih potisnjena v ozadje. Na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so se sočasno zgodile za svet 
neznatne stvari, za udeležence pa še kako pomembne.

Šolska ekipa na državnem prvenstvu v smučarskih tekih v Planici FOTO: ARHIV ŠOLE

Šestošolci so se na Črnem vrhu veselili priznanj in nagrad. FOTO: NINA DOLENC



22 I Vrtec

Podblegaške novice št. 2 | marec 2022  

Saša Frelih in Milena Škrlec

Ti so nas navdušili, da smo v februarju izvedli nekaj otrokom 
zelo zanimivih dejavnosti, ki smo jim za zaključek dodali še piko 
na i – organizirali in sodelovali smo na vrtčevski olimpijadi.
V skupini Lončki smo prebrali zgodbo Svetlane Makarovič z na-
slovom Živalska olimpijada, preko katere so otroci spoznali, kaj 
je olimpijada in kako poteka. Da pa postaneš dober športnik, je 
potrebnega veliko treninga. Medse smo povabili mladega smu-
čarskega skakalca Davida, brata naše skakalke Nike Križnar. 
Na gibalni urici v telovadnici je otrokom razložil, da je za dobre 
rezultate treba vse leto zelo veliko vaditi in skrbeti za odlično 
telesno pripravljenost. Otroke je vodil skozi ogrevanje in razte-
zne vaje. Najzanimivejši del pa je bil poligon, pri katerem so se 
preizkusili tudi v odskoku z letalnice.
Za vrtčevsko olimpijado smo iz kartona in plastenk izdelali 
smuči, naredili olimpijske zastave za navijače in se naučili 
deklamacijo Zimski športi. Tekmovali so prav vsi otroci naše 
skupine, vsi prišli skozi cilj in tako vsi osvojili zlato medaljo. 

Po poslušanju slovenske himne je sledila svečana podelitev 
medalj, saj je prvo mesto osvojila ekipa Slovenije. Otroci so bili 
nase neizmerno ponosni. Bravo, Lončki!

Olimpijada v Vrtcu Agata
Tako kot vsa Poljanska dolina smo se tudi v Vrtcu Agata veselili uspehov naših odličnih olimpijcev.

Vsi otroci so prišli skozi cilj in tako osvojili zlato medaljo.

Alenka Cegnar

V decembru smo se ob prazničnih doži-
vetjih pripravljali na selitev iz Lovskega 
doma, vse smo pospravili in držali pesti, 
da nam bo uspelo … In je! 
Po novoletnih praznikih smo se na prvi 
delovni dan novega leta preselili v novi 
prizidek vrtca – čakala nas je nova 
igralnica, predvsem pa novi prijatelji in 
nova vzgojiteljica Brigita. Doslej polovični 
oddelek otrok, starih tri leta in pol, se je 
povečal za kar nekaj prijateljev. Dobili 
smo malčke pa tudi starejše prijatelje. 
Predvsem za novinčke je bilo nekaj prvih 
dni kar napornih – iz domačega okolja v 
nekaj povsem novega. Dnevni ritem smo 
prilagajali, da je bilo vsem kar se da lepo 
in prijetno. Prve dneve smo namenili med-
sebojnemu spoznavanju in spoznavanju 
novih prostorov. Sprva nekaj negotovosti, 
a vsem je bilo všeč. Velika igralnica, veli-
ko svetlobe, nova oprema, novi ležalniki, 
mize, stolčki. Dobili smo tudi nove igrače. 
Otroci so polni pričakovanj čakali, kaj se 

skriva v škatlah, pomagali so jih odpirati, 
se veselili vsake posebej in jih takoj vzeli 
za svoje. Poleg igralnice smo spoznavali 
še druge prostore vrtca, kajti za nas je 
bilo res vse novo: šli smo skozi šolske ho-
dnike do telovadnice, kjer bomo urili svoje 
gibalne spretnosti, in si ogledali še druge 
prostore – kuhinjo, kjer nam pripravljajo 
obroke, pralnico, kjer nam perejo slinčke. 
Obiskali in spoznali smo še druge skupine 
v vrtcu in se veselili srečanja s Sovicami, 
s katerimi smo sobivali v Lovskem domu. 
Telovadnico smo preizkusili in urili gibal-

ne spretnosti. Vsak dan smo se po zajtrku 
razgibali. Že v decembru so otroci pove-
dali, da "ob bibi pa ne bodo hodili, ker so 
že tako veliki", in da oni lahko poskrbijo za 
malčke. In res so se izkazali. Vsak starejši 
član skupine je na sprehodu prijel malčka 
in jim je uspelo. Ob različnih pravljicah o 
treh prašičkih smo spoznavali različna 
bivališča in ugotovili, da nam novi, trdno 
zgrajeni vrtec in nova igralnica nudijo vse, 
kar potrebujemo za dobro počutje v vrtcu. 
Lepo se imamo in uživamo v vsem, kar 
smo dobili!

Žabice v novem 
vrtcu
Pretekli meseci v vrtcu so bili  
za nas zelo pestri in polni 
doživetij.

Otroci in vzgojiteljice se v novem vrtcu dobro počutijo.
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Maja Bertoncelj

Za smučarskimi skakalkami je enajsta 
sezona svetovnega pokala. V njej so 
Slovenke postavljale nove mejnike.
Vrhunec so bile olimpijske igre v Pekingu 
na Kitajskem, na katerih so bile najboljše 
na obeh tekmah. Na srednji skakalnici je 
Urša Bogataj postala olimpijska zmago-
valka, Nika Križnar je osvojila bronasto 
medaljo, na mešani ekipni tekmi pa sta 
s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem 
skupaj stopili na najvišjo stopničko. 
Uspehov sta se veselili v slogu najboljših 
prijateljic, veliko veselja pa je bilo tudi v 
Delnicah. Pri Križnarjevih so praznovali 
uspehe obeh. Urša je namreč dekle Niki-
nega brata. "Olimpijski odličji sta pika na 
i mojim ciljem, željam, ki sem si jih zada-
la že dolgo nazaj. Ponosna in vesela sem, 
da sem zastopala Slovenijo in dobila dve 
medalji. Najbolj se me je dotaknila s po-
samične tekme, ki je bila najbolj 'objoka-
na'. Imam že kar lepo zbirko uspehov in 
lahko sem zelo vesela in ponosna, da mi 
je vse to uspelo. Kristalni globus za sku-

pno zmago v svetovnem pokalu iz lanske 
sezone mi ogromno pomeni, tudi medalji 
s svetovnega prvenstva, sedaj z olimpij-
skih iger, pa svetovni rekord 151 metrov, 
ki sem ga dosegla pred olimpijskimi 
igrami in mi je še dodatno pogrel srce," je 
zadovoljna Nika Križnar. Na Kitajsko bo 
imela lepe spomine. "Prav veliko Kitaj-
ske sicer nismo videli, kolikor pa smo jo, 
mi je bila všeč. Sama olimpijska vas je 
bila super, skakalni center je vrhunski in 
upam, da bo deloval še naprej," je dodala 
nekaj besed na to temo. V Pekingu se 
je izkazala tudi Ema Klinec. Skakalka iz 
Poljan je bila na posamični tekmi odlična 
peta. Uspehe še kako cenijo tudi na Ob-
čini Gorenja vas - Poljane. Župan Milan 
Čadež je skupaj s podžupanom Antonom 
Debeljakom po vrnitvi iz Pekinga sprejel 
Križnarjevo in Klinčevo ter trenerja Zora-
na Zupančiča, ki prihaja s Sela pri Žireh. 
Čestitala sta jim za vse uspehe in jim 
zaželela veliko uspehov tudi v prihodnje. 
Skakalki sta izrazili zadovoljstvo in vese-
lje, da v njuni domači občini cenijo ves 
trud in opazijo uspehe. 

Ti so se nadaljevali tudi po olimpijskih 
igrah. Sezona svetovnega pokala se je 
zaključila v Oberhofu v Nemčiji. Slove-
nija je v ženski konkurenci prvič osvo-
jila zmago v pokalu narodov. Najbližje 
zasledovalke so bile Avstrijke, ki so 
zaostale za skoraj 750 točk. Na zadnji 
tekmi so Urša Bogataj, Nika Križnar 
in Ema Klinec dosegle trojno zmago, 
kar se prav tako ni zgodilo še nikoli. V 
skupnem seštevku svetovnega pokala je 
Križnarjeva osvojila drugo mesto, tretja 
skakalka sezone na svetu je Bogatajeva, 
sedma pa Klinčeva. Na najlepši možen 
način so se s tem poslovile od Zorana 
Zupančiča, ki se je odločil, da zapusti 
mesto glavnega trenerja slovenske 
ženske skakalne reprezentance. "Sezona 
je zaključena. Zadnja tekma je bila za-
nimiva, kot majhno državno prvenstvo. 
Zelo sem vesela, da sem dala piko na i, 
da smo tri Slovenke stale na stopničkah. 
To je bil tudi eden izmed ciljev. Glavni 
je bil zmagati v pokalu narodov, želja že 
lani, ki smo jo uresničile letos. Res sem 
vesela, da sem lahko del te ekipe. Hkrati 
sem tudi malo žalostna, ker odhajata 
dve zelo pomembni osebi, ki ju bom 
zelo pogrešala," je po zaključku sezone 
povedala Križnarjeva. V mislih je imela 
trenerja Zupančiča in sotekmovalko 
Špelo Rogelj, ki je končala kariero.
Smučarske skakalke imajo nekaj zaslu-
ženega dopusta pred začetkom priprav 
na naslednjo sezono, v kateri bo Planica 
gostila svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju.

Izjemna sezona z dvema olimpijskima medaljama
Smučarska skakalka Nika Križnar je v svojo bogato zbirko uspehov dodala še zlato in bronasto olimpijsko 
medaljo. V Pekingu je bila odlična tudi Ema Klinec, ki je osvojila peto mesto. 

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je skupaj s podžupanom  
Antonom Debeljakom sprejel Niko Križnar in Emo Klinec ter trenerja Zorana 
Zupančiča. FOTO: ARHIV OBČINE 

Nika Križnar se je iz Pekinga vrnila z 
zlato in bronasto medaljo. FOTO: GORAZD 
KAVČIČ
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Bernarda Buh

Otroke smo že razveselili s predstavo Bonton za male lumpe, ki 
smo jo izvedli v začetku marca, ko je v goste prišlo gledališče 
Bičikleta. Na zares lepo obiskani predstavi (polna velika dvorana 
Sokolskega doma) smo se nasmejali vragolijam, ki so jih počeli 
otroci in ki se jih spominja zdaj že ostarela varuška Lucija. Obe-
nem pa smo se spomnili, kaj vse smo sami ušpičili varuškam.
Naši najmlajši bralci so vabljeni na bralno urico s kužkom, ki 
bo v ponedeljek, 4. aprila, 17.15 potekala v Krajevni knjižnici 
Gorenja vas, v Poljanah pa v petek, 8. aprila, ob 17.15. Število 
sodelujočih je omejeno, zato zbiramo predhodne prijave. Za 
odraslo občinstvo napovedujemo športno-literarno druženje z 
nekdanjo uspešno biatlonko Tadejo Brankovič. Pred kratkim je 
izšla njena knjiga z naslovom Peta olimpijada, ki jo je začela 
pisati v procesu spopadanja z diagnozo raka na prsih. Na 
začetku knjige je zapisala: "Ta knjiga je zapis mojega življenja. 
To ni bilo lahko, a še vedno ga neizmerno ljubim. Še vedno sem 
vesela in pozitivna. Upam, da me boste med branjem začutili. 
Da boste spoznali, da je vredno živeti. Da se je s težavami vre-
dno spopadati in jih premagovati. Ni je tako težke preizkušnje, 

Gostili bomo Tadejo 
Brankovič
S sprostitvijo ukrepov tudi v knjižnici ponovno 
potekajo prireditve za otroke in odrasle.

Otroke smo razveselili s predstavo Bonton za male lumpe.

da bi klonilo življenje. Verjetno je naša pot začrtana, od nas pa 
je odvisno, kaj bomo na tem nepopisanem listu napisali." Lepo 
povabilo, da pridete, prisluhnete njenim besedam, njeni zgodbi, 
poklepetate z avtorico in se morda celo odločite za nakup njene 
knjige. Družili se bomo v četrtek, 31. marca, ob 19. uri. 
V okviru bralne akcije Ločani berejo smo na družbenih omrežjih 
knjižnice od marca lani dvakrat na mesec objavljali bralna pri-
poročila Ločanov (#ločaniberejo). V vseh enotah naše knjižnice 
bodo od marca do junija izpostavljene knjige, ki so jih Ločani 
priporočali v branje. Verjamemo, da so tudi knjige tiste, ki ustvar-
jajo zanimive ljudi. In zanimivih Ločanov, ki so navdušeni bralci, 
je veliko … Izbor je obsežen in verjamemo, da boste med predlogi 
našli naslove, ki jih boste želeli prebrati tudi sami. V pripravi je 
izbor knjig, ki jih priporočajo navdušeni bolj ali manj znani bralci 
Poljanske doline (občine Gorenja vas - Poljane). Povabljeni k 
sodelovanju in podajanju predlogov za povabilo k sodelovanju. 
Razstavni prostor v knjižnici je dva meseca gostil dela Nine 
Trček. Razstava je požela veliko navdušenja in še enkrat se 
zahvaljujemo avtorici, ker je z našimi obiskovalci delila del-
ček svojega ustvarjalnega repertoarja. Aprila in maja bodo na 
stenah razstavnega prostora gostovala dela izredno talentirane 
svobodne umetnice Dragice Toplišek Tušar. Avtorica je raz-
stavo naslovila Lutke, moje prijateljice, o razstavi pa zapisala: 
"Lutka je moja prijateljica. S pomočjo lutke svetu sporočam, da 
se je treba smejati in ceniti notranji svet." Na razstavi bo pred-
stavila le skromen nabor nekaterih svojih likov, ki jih je upodobi-
la z namenom, da privabi na otroške obraze nasmeh in iskrice 
v oči. Pravi, da je to zanjo kot avtorico največje plačilo za njeno 
delo. Odprtje razstave bo v torek, 12. aprila, ob 17.30. Najmlajši 
ustvarjalci iz Vrtca Zala, enote na Sovodnju – skupina Pika-
polonice pod vodstvom vzgojiteljic Špele Knafelj Borovič in 
Ane Potočnik – pa razstavljajo v otroškem kotičku. Izdelali so 
krasne pikapolonice, čeveljčke, žabice … Za ogled te razstave 
vam preostane le še nekaj dni. V aprilu bomo lahko občudovali 
izdelke otrok iz skupine Mucki (enota Vrtca Zala pri OŠ).
V eni prejšnjih številk smo že napovedali, da bomo postavili 
zabojnik/paketnik za vračanje/prevzem gradiva zunaj delovne-
ga časa Krajevne knjižnice Gorenja vas. Z občino še potekajo 
dogovarjanja o lokaciji za namestitev. Z občino se tudi dogo-
varjamo o začasnih nadomestnih prostorih Krajevne knjižnice 
Poljane, če bo projekt izgradnje novega kulturnega centra v 
Poljanah potrjen.
Imamo pa v Krajevni knjižnici Gorenja vas dve novosti. Prva 
je šah – vsi ljubitelji te igre vabljeni, da partijo odigrate tudi v 
knjižničnih prostorih. Na voljo sta vam dve šahovnici. Čas igra-
nja pa je povsem prepuščen vam. Poleg že znane telefonske 
številke pa smo zdaj v Krajevni knjižnici Gorenja vas dosegljivi 
tudi na mobilni številki 041 442 095.

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)

 APRIL – MESEC UGODNIH NAKUPOV

 DEKORATIVNI KAMNI
 STOPNIŠČNI ELEMENTI

NOVO!  
KERAMIKA
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Lucija Kavčič, TD Žirovski Vrh

Z novo vsebino nismo mogli mimo prvo-
tne zgodbe Ivana Tavčarja V Zali. Tavčar 
je s svojimi prijatelji rad zahajal na lov v 
gozdove Zale. Okvirna pripoved se je tako 
zgodila prav v osrčju Poti skozi Zalo, kjer 
so si lovci na divjega petelina pripove-
dovali zgodbe o nesrečnih ljubeznih. 
Večini je znano, da je po knjigi nastal tudi 
istoimenski film – Ljubezen nam je vsem 
v pogubo (1987), nekoliko manj znan pa 
je film Amandus (1966), ki govori enako 
zgodbo, kot jo pripoveduje tudi Pot skozi 
Zalo.
Amandus je ena od štirih novel iz knjige 
V Zali, ki se je dogajala na Žirovskem 
Vrhu. Kraj velja za precej odmaknjenega 
in pozno naseljenega, zato tudi nima 
svoje cerkve. Prebivalci so tako k maši 
hodili v precej oddaljeno Gorenjo vas – 
na Trato. Tu so svojo priložnost začutili 
protestantski privrženci, ki so prebival-
ce teh oddaljenih kmetij prepričevali v 
njihovo vero. Na Bukovčevi domačiji, 
v hiši iz leta 1639, je bila tako najdena 
Dalmatinova biblija, ki potrjuje resnič-
nost te pripovedi. V Žirovski Vrh je zašel 
kanonik Amandus, ki je v gozdove Zale 
prišel na lov. Tisti dan ga ni spremljala 
sreča. Z orožjem je medveda le ranil, 
on pa ga je s svojo šapo precej grdo 
poškodoval. K sreči so ga služabniki 
odnesli na bližnjo Mrakovo domačijo. 

Tam so mu oskrbeli ranjeno ramo in mu 
odstopili posteljo. Več dni je okreval na 
domačiji in med tem se je zagledal v naj-
mlajšo deklico. Zgodba se potem precej 
zaplete in najbolje je, da jo spoznate kar 
ob sprehodu skozi Zalo.
Lani je minilo deset let od prenove te 
poti in nekje 15 let od nastanka prve 
zasnove te poti. Člani TD Žirovski Vrh 
se vsako leto trudijo z vzdrževanjem 
poti ter njeno nadgradnjo. Tako ob 
poti vsake toliko časa nastane kaka 
nova skulptura, ki popestri pot in vabi 
predvsem k fotografiranju. Letos so s 
pomočjo projekta Vseživljensko varo-
vanje narave obnovili animacijske table 
ob poti, zasadili avtohtone drevesne 
vrste in posodobili vsebino poti. Tako bo 
12,6 kilometra dolga pot dobila nadgra-
jeno vsebino in spodbujala k hoji ter 
opazovanju čudovite narave in prelepih 
razgledov. Najbolj privlačna na poti pa 
je zagotovo še vedno več kot 3,5 metra 
visoka mahovita medvedka Štefka.
Za ljubitelje organiziranih pohodov se 
bomo letos na praznični 1. maj odpravili 
na voden pohod. Kot so pohodniki že 
navajeni, se bo gozd tudi letos spreme-
nil v gledališče. Izhodišče pohoda bo 
takrat kar nova lokacija TD Žirovski Vrh 
– nad domačijo pr' Bukovc, kjer se bo 
letos začel graditi Dom nad Zalo. Kadar 
se boste na pot odpravili sami, lahko 
začnete na Kmetiji pr' Bukovc (Žirovski 

Vrh 44, Žiri), kjer parkirate svoj avtomobil 
in se odpravite po markirani poti proti 
Golemu vrhu. Več navodil za pot najdete 
na spletni strani društva www.tdzirovski-
vrh.si. Zagotovo je pot čudovita ideja za 
nedeljski izlet. Na vašo željo pa vam za 
skupine lahko pripravijo tudi zelo zanimi-
vo vodenje po poti.

Pot skozi Zalo bogatejša za novo vsebino
Turistično društvo Žirovski Vrh je v sklopu projekta Vseživljenjsko varovanje narave obnovilo vsebino Poti 
skozi Zalo. Lotili so se obnove zgodb in jih umestili na novooblikovane table. Treba je bilo prenoviti tudi šest 
nosilnih kozolcev, ki so bili že dotrajani. V celoti so zamenjali strehe, les pa so skrtačili in zaščitili.

Obnovljene animacijske table ob poti

J. F.

Pomladni dnevi že prebujajo naravo. Ob prvem deževju se 
bodo iz prezimovanja predramile tudi številne dvoživke in se 
ob večerih s kopenskih življenjskih prostorov začele seliti 
na vodna mrestišča, kjer se parijo in odlagajo jajca. Pri tem 
ponekod prečkajo tudi ceste, zato na številnih lokacijah v 
Sloveniji prihaja do množičnih povozov. Kjer na cestah ni 
vzpostavljenih trajnih ukrepov za dvoživke, jim ponekod poma-
gajo številni prostovoljci, ki jih varno prenesejo čez cesto in 
tako pomembno prispevajo k ohranjanju te ogrožene živalske 
skupine. Po poročanju prostovoljcev so na dvajsetih lokacijah 
v Sloveniji na 40 kilometrih cest lani zabeležili skoraj 63 tisoč 
dvoživk, pri čemer je sodelovalo več kot 330 udeležencev. V 

gorenjevaški občini še ni organiziranega reševanja dvoživk. 
Veliko pa lahko zanje naredijo vozniki, ki vozijo previdno in se 
jim, vsaj v večji meri, ko je to varno, skušajo izogniti. 

Previdno, žabe na cesti
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Jure Ferlan

Marko Ušeničnik je sicer poklicno 
zaprisežen glasbi; servisira in uglašuje 
klavirje, poučuje klavir, kitaro in cajon, 
žena Vida pa je učiteljica likovne vzgoje. 
Imata štiri otroke, ki jima pomagajo pri 
delu. Lovro je že študent, Dominik in Ti-
motej sta v srednji šoli, Eva pa v sedmem 
razredu osnovne šole. 
Pred približno 15 leti sta se z ženo spu-
stila v posebno avanturo. Čeprav sta oba 
delala v šolstvu, ju je ljubezen do zemlje 
vedno bolj vlekla na staro domačijo 
pokojnega tasta v okolici Šentjerneja 
na Dolenjskem. Pri hiši se je po domače 
reklo pr' Javorčan. Začela sta jo oživljati. 
Lep kraj, nedotaknjena zemlja in prijazni 
ljudje so ju opogumili za prve korake. 
Nedotaknjena zemlja ju je spodbudila, da 
sta se odločila za ekološko kmetovanje. 
Naprej ju je gnala želja, da otroke nava-
dita delati in ceniti naravno pridelano 
hrano. "Hrana ne raste v trgovini, zato je 
domača res najboljša, najbolj zdrava in 
okusna," pravi Marko. Čeprav je delo več-
krat zelo naporno in utrujajoče, jih vsee-
no sprošča. Včasih se pošalijo, da imajo 
vikend paket, ko grejo delat na Dolenjsko. 
Otroci so jima pri delu že v veliko pomoč. 
Običajno se ob sobotah, ko se marsikdo 
želi spočiti od dela med tednom, pri njih 
doma prestavijo v višje obrate in izde-

lujejo domače testenine. Široki rezanci, 
svedrčki, školjke in peresniki nastajajo 
večinoma iz njihove moke, tej pa dodajo 
še veliko ljubezni. Tudi zato imajo njihove 
testenine svojevrsten okus. 
Njihov način dela jih je usmeril v pride-
lovanje žit, saj za kaj drugega nimajo 
časa. Pridelujejo piro, pšenico, khorasan 
pšenico (kamut), nekaj ajde, sadja in 
industrijske konoplje. Zgolj pridelava žit 
Marku in Vidi ni dala miru, zato sta pred 
štirimi leti kupila mlin in začela mleti. 
Potem pa je padla ideja, da bi se Marko 
šel učit izdelovanja testenin iz njihove 
moke. "Pred tremi leti sem res odšel v 
Italijo na šolanje blizu mesta Milano k 
znanemu živilskemu tehnologu Vittoriu 
Majori. Prve dneve sem poslušal vse 
mogoče o italijanskih mokah. Ker smo 
imeli poleg teorije tudi prakso, sem ga 
vprašal, ali bi lahko naredili poskusno 
serijo testenin iz naše sveže zmlete 
pirine moke. Strinjal se je in predlagal, 
da to naredimo zadnji dan, da bom sveže 
testenine odnesel domov. Nestrpno sem 
čakal, kaj se bo tisti dan zgodilo. Bo naša 
moka dovolj kakovostna glede na itali-
janske?" pripoveduje Marko. Pirine moke 
razen tehnologa nihče ni poznal. Ravno 
takrat je mimo prišel direktor podjetja, 
v katerem so imeli prakso. Ni se mogel 
načuditi, kaj delajo, da tako diši. Vsa 
ekipa je z zanimanjem spremljala, kaj bo 

prišlo iz stroja. "Kakšne se vam zdijo? Ali 
so dobre?" je Marko neučakano vprašal 
tehnologa ob degustaciji. "Niso dobre, 
odlične so!" mu je odgovoril. Domov jih 
je uspel prinesti samo za vzorec, saj so 
mu jih udeleženci skoraj vse odnesli. 
Takrat je dobil potrditev, da se Slovenci 
premalo cenimo in da imamo kakovost, 
na katero smo lahko ponosni. Odtlej je 
iskal priložnosti, da bi tudi sam delal 
testenine. Kmalu so kupili manjši stroj in 
začeli izdelovati poskusne serije. Jedli so 
jih doma, ponudili so jih tudi sorodnikom 
in prijateljem. Od takrat naprej se krog 
ljubiteljev nezadržno širi.
Na začetku so izdelovali zgolj pirine 
svedre in školjke. Danes pa se lahko že 
pohvalijo, da izdelujejo trinajst različnih 
vrst testenin iz štirih vrst žit: iz pire, 
navadne pšenice, pšenice durum in 
kamuta. Usmerili so se na izdelovanje 
visoko kakovostnih testenin za kupce, 
ki cenijo zdravo hrano. So izključno brez 
jajc in naravno sušene, zato jih lahko 
brez zadržkov uporabljajo alergiki, vegani 
in ljubitelji zdrave prehrane. Surovine 
imajo tudi eko certifikat. Njihove izdelke 
je možno kupiti pri njih doma, na potujoči 
tržnici Mali plac ter v nekaterih trgovinah 
z zdravo prehrano. Tržijo jih pod blagov-
no znamko Tokdobr, več o njihovi ponud-
bi pa si je mogoče ogledati na njihovi 
spletni strani.

Nad testeninami navdušeni tudi Italijani
Družina Ušeničnik iz Gorenje vasi izdeluje različne testenine iz žitne moke lastne ekološke pridelave.

Člani družine Ušeničnik s skupnimi močmi pridelujejo žita za moko in iz nje testenine.

Posebnost njihove ponudbe so testenine 
iz kamuta. 
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Ena izmed tistih, ki jih še upoštevajo in 
cenijo, je Tončka Oblak iz Žirovskega 
Vrha Sv. Urbana. Spoštovanje do običa-
jev so ji privzgojili starši in stari starši. 
Velikih razlik med temi v predelu Poljan-
ske doline, kjer živi, in na Žirovskem, kjer 
je doma, ne vidi. Zelo je bila vesela, ko je 
pri hiši, kamor se je primožila, našla iste 
običaje.
Tudi pri njih je bil postni čas od pepelnice 
naprej v znamenju priprav na veliko noč. 
Držali so se postne postave in še poseb-
no ob petkih niso jedli mesa. Največ se 
je dogajalo v velikem tednu, ko so po hiši 
pospravljali, čistili, pripravljali velikonoč-

ne jedi, in če je bilo možno, poskrbeli za 
novo praznično obleko. Opravili so tudi 
velikonočno spoved. Tončka še doda, 
da se je je od vseh dni najbolj dotaknila 
velika sobota, ki je polna doživetij, priča-
kovanja in upanja. Pomemben ritual tega 
dne je prihod ognja, ki ga blagoslovijo 
pri župnijski cerkvi na Trati. Spominja se 
mežnarice Micke od svetega Urbana, ki je 
nekoč v košu nosila tleče lesne gobe po 
Bačnah, Gorenji Dobravi, Todražu in Žiro-
vskem Vrhu. Ljudje po samotnih kmetijah 
so jo opazili že od daleč, saj se je za njo 
vil dim. Pri vsaki hiši se je nekoliko po-
mudila, tako da je k njim prišla šele proti 
poldnevu. Iz spoštovanja do svetega 
ognja štedilnika in peči niso zakurili in so 

jo čakali ter začeli jedi pripravljati šele po 
njenem prihodu. Mežnarico so v zahvalo 
za prinešeni ogenj tudi obdarili. To je bila 
tudi neke vrste letna nagrada v zahvalo, 
da je skrbela za ročno zvonjenje v cerkvi 
svetega Urbana. Danes k Oblakovim, tako 
kot tudi drugim družinam na tem koncu, 
žegnani ogenj prineseta soseda Olga 
in Janez. Tudi njiju obdarijo z manjšo 
nagrado, z zbranim denarjem pa naroči-
ta vsakoletno mašo proti neurju pri sv. 
Urbanu. Hišo objame dišeč vonj dima 
tleče lesne gobe, kar še polepša predpra-
znični dan. Po ljudskem verovanju naj bi 
blagoslovljeni ogenj vse leto varoval hišo 
in njene prebivalce.
Na veliko soboto je Tončki pomembna 
tudi udeležba pri blagoslovu velikonočnih 
jedi, molitev pri Božjem grobu v župnijski 
cerkvi, velikonočna vigilija ter obred vsta-
jenja, procesija in maša na veliko noč. Ob 
tem še pove, da je nekoč veljalo, da se je 
tisto dekle, ki je prvo prišlo domov od bla-
goslova jedi v cerkvi, še isto leto omožilo. 
To se je zgodilo tudi njej leta 1978, pri 
dobrih dvajsetih letih. Pa naj še kdo reče, 
da ljudsko verovanje ne drži.

Velikonočni običaji na Poljanskem
Po slovenskih pokrajinah se običaji, tudi tisti v času velike noči, med 
sabo bolj ali manj razlikujejo v svojih posebnostih in podrobnostih. V 
preteklosti so večini ljudi veliko pomenili, saj so jim popestrili vsakdan 
in jim predstavljali smisel življenja.

Antonija Oblak z lesno gobo FOTO: LUCIJA KAVČIČ

V počastitev 148. obletnice rojstva 
slavnega generala Rudolfa Maistra 
in v spomin na njegove borce iz 
občine Gorenja vas - Poljane bodo v 
soboto, 26. marca, ob 18. uri v kul-
turnem domu v Poljanah odprli dve 
razstavi – o generalu Maistru in 55 
njegovih borcih iz občine. Razstavi si 
bo mogoče ogledati še ob nedeljah, 
27. marca in 3. aprila, med 8. in 
12. uro. Do 10. aprila pa se bo po 
telefonskih številkah 041 421 919 ali 
040 308 250 mogoče dogovoriti za 
skupinske oglede.

Razstavi o Maistru in njegovih 
borcih
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V društvo, v katerem razvijajo raznolike dejavnosti, je vključenih 
293 moških in 417 žensk iz domače in okoliških občin. Zadnji 
dve leti so delovanje prilagajali ukrepom zaradi koronavirusa, 
tudi občna zbora so zaradi tveganja za zdravje starejših članov 
izvedli na daljavo, po spletu. 
Sicer pa so v društvu dejavni na kulturnem področju, na 
katerem organizirajo oglede različnih gledaliških in opernih 
predstav. "V društvu deluje tudi glasbeno-gledališka skupina 
Klas s harmonikarjem in solo pevcem, ki nastopa na društve-
nih srečanjih ter v sedmih domovih starejših oskrbovancev in 
se udeležuje drugih prireditev, npr. Festivala za tretje življenj-
sko obdobje. Društvene ustvarjalke so se predstavile na 12. 
srečanju gorenjskih literarnih ustvarjalcev v organizaciji PZDU 
Gorenjske ter po en član z izdelki na fotografski in rokodelski 
razstavi v organizaciji ZDUS," pojasnjuje predsednik Vladimir 
Koračin bogato kulturno dejavnost, ki jo prekaša le organizacija 
planinskih izletov. "V običajnem letu organiziramo okrog deset 
izletov, lani smo se načrtovanim približali s sedmimi izvedeni-
mi, kar ocenjujem kot uspešno. Posameznega izleta se udeleži 
okrog petdeset članov, bili smo že vsepovsod po Sloveniji in 
zunaj njenih meja, lani pa smo se bolj zadrževali blizu doma, 
npr. na Slajki, na pot iz Gorenje vasi čez Brda do svetega Križa 
in skozi Žabjo v Gorenjo vas smo se odpravili kar v skupinah 

po deset," pojasnjuje iznajdljivost ob upoštevanju protikovidnih 
ukrepov. 
Temu so se prilagajali tudi v športni sekciji, ki organizira balina-
nje, bovling, smučanje, supanje in kolesarjenje. Letos začenjajo 
tudi prstomet, saj se jim je pred kratkim pridružil nov član z 
velikim posluhom za to dejavnost in prevzel vodenje skupine. V 
poletnih mesecih organizirajo skupna kopanja v Izoli in Strunja-
nu. "Lani je bilo prijetno vzdušje, lepo vreme pa je omogočalo 
kopanje še prvi teden v septembru. Desetih kopalnih izletov se 
je udeležilo 439 kopalcev. Izvedli smo tudi tri turistične izlete 
po Sloveniji in člane odpeljali na lepe destinacije," pove Kora-
čin. Poseben čut imajo za pomoči potrebne, zato imajo deset 
poverjenic in enega poverjenika, ki v sodelovanju s poverjenico 
za socialo veliko časa namenijo socialni dejavnosti in obiskuje-
jo 80- in 90-letnike. "Nesejo skromna darila, a največ starejšim 
pomeni sam obisk." Prav poverjeniki imajo neposreden stik s 
člani na terenu, ki jim lahko v primeru težav tudi pomagajo. 

Pripravljajo se na jubilej in vabijo nove člane 
Vse, kar se dogaja v društvu, redno beležijo na svoji spletni 
strani: duzapoljanskodolino.wordpress.com, na kateri imajo od 
leta 2013 po zaslugi Valentina Bogataja brezhibno urejeno dru-
štveno kroniko. Ob 50-letnici društva pripravljajo jubilejni zbor-
nik, konec decembra pa načrtujejo tudi slavnostno akademijo. 
Predsednik ob tej priložnosti v društvo vabi nove člane, pred-
vsem mlajše upokojence: "Veseli bomo prav vsakega. Človek 
je namreč socialno bitje in potrebuje okolje, s katerim se lahko 
poveže. Društvo upokojencev pa je ravno tista organizacija, kjer 
lahko posameznik najde kaj zase, saj člane spodbuja k aktiv-
nemu življenju in delovanju ter spoznavanju naravnih lepot, 
športno-rekreativni in kulturni ali drugi dejavnosti." Podatke za 
včlanitev sprejemajo na e-naslovu upokojenci.pd@gmail.com, 
dodatne informacije imajo tudi poverjeniki na terenu. Članarina 
je simbolična, deset evrov, odločajo pa se, da bi jo v prihodnje 
glede na aktualne razmere malenkostno povišali. 
"Hvaležen sem vsem članom upravnega odbora, poverjenicam 
in poverjeniku in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k delovanju 
društva, za njihov trud, požrtvovalnost in delo, da so bili posa-
mezni dogodki dobro in vestno izpeljani v zadovoljstvo vseh," 
poudarja Koračin skupna prizadevanja, ki so tudi v teh nepred-
vidljivih časih zagotovilo dobrega delovanja društva.

Najštevilnejše društvo v dolini letos praznuje
Društvo upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas, ki letos zaznamuje petdeset let delovanja, združuje  
več kot sedemsto članov in je najštevilnejše društvo v občini. 

Člani Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas se najmnožičneje udeležujejo planinskih izletov. Na fotografiji 
pohodniki na Malo goro 12. avgusta 2021. FOTO: VLADIMIR KORAČIN

 cvetlicarna.rozca@gmail.com    Cvetličarna Rožca Cerkno
Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno

V ponudbi:
- mačehe, trobentice, rese, trajnice ... 
- velika izbira lončnic, rezanega cvetja
- solatne sadike
- zemlja za presajanje
-  

pestra izbira darilnega programa 
(srebrni nakit, otroške knjige ...)- nagrobni aranžmaji

- po dogovoru tudi dostava na dom

Naročila sprejemamo v
Cvetličarni Rožca Cerkno
ali po telefonu

M : 031 643 821.

tisk_oglas_podblegoske novice_marec_90.5x64_december 2021.indd   1 14/03/2022   11:43
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Ob izgubi najdražjih  
ali ureditvi groba se obrnite  

na pogrebno službo

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

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

Petnajstega februarja je stoti rojstni dan praznoval Jožef Jelov-
čan z domačije pr' Hotovnk v Bukovem Vrhu.
Večino življenja je kmetoval na domači kmetiji, stik z naravo mu 
je dajal moč. Še pred nekaj leti je izdeloval butarice za krušno 
peč. Sosedje so visokega jubilanta in najstarejšega občana obči-
ne Gorenja vas - Poljane počastili kar z dvema mlajema, enega so 
postavili ob cesti v naselje, drugega pa pri domači hiši. V nedeljo 
po rojstnem dnevu so mu otroci, vnuki, pravnuki in prijatelji pri-
pravili praznovanje in ga s tem razveselili. V krogu svojih doma-
čih se je poslovil od tega sveta na prvo nedeljo v marcu. Pokopan 
je v Poljanah.

Poslovil se je najstarejši 
občan

Jožef Jelovčan z vnukom Milanom FOTO: ARHIV DRUŽINE

Mateja Rant

Projekt Šola zdravja deluje že od leta 2006, ko je nastala prva 
skupina v Celju, leta 2009 pa so se registrirali kot društvo 
s sedežem v Domžalah. Skrbijo za spodbujanje rednega 
gibanja in telesne vadbe ter s tem povečujejo delež gibalno 
aktivnega prebivalstva, vračajo voljo do življenja osamljenim 
in starejšim osebam, krepijo psihofizično kondicijo starejših, 
preprečujejo potek kroničnih bolezni ter prispevajo k zmanj-
šanju tveganja za razvoj depresivnih in anksioznih motenj. 
Možnost brezplačne jutranje vadbe na prostem želijo ponuditi 
tudi občanom občine Gorenja vas - Poljane. Prebivalce različ-
nih krajev po Sloveniji skušajo privabiti s prispodobo vlaka, ki 
potuje po vsej Sloveniji, postaje pa določajo sproti. Ustavljajo 
se namreč po željah potnikov, ki želijo vstopiti na vlak. "Naš 
vlak se servisira v Domžalah, kjer je tudi lokomotiva z glavnim 
vlakovodjo in ostalo ekipo, ki skrbi za redno in varno vožnjo. Ta 
hip je naša kompozicija sestavljena iz 248 vagonov oranžne 
barve." Potujejo skozi 89 slovenskih občin, kot zagotavljajo, pa 
so potovanja z njimi tudi varna, saj jih spremlja strokovno ose-
bje – kineziologi. "Vse pojasnijo in vse pokažejo v 1000 gibih." 
Z vlakom Šola zdravja ta čas potuje skoraj 4500 potnikov, na 
vlak pa vabijo tudi občane občine Gorenja vas - Poljane.

Vabijo na »vlak zdravja«
Šola zdravja, ki ponuja možnost skupinske jutranje 
telovadbe na prostem, se v različne kraje po 
Sloveniji odpravi tudi z "vlakom" Šola zdravja.

Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT svetovanje 
Gorenjska pripravlja spletno delavnico z naslovom Komu-
nikacija s težavnimi strankami. O tem bo spregovorila Nina 
Smole iz Anfime 13. aprila ob 17. uri na Zoomu. Udeleženci 
bodo spoznali temeljne pristope za reševanje težav in kratka 
pravila profesionalne poslovne komunikacije ter tipe težav-
nih strank in stopnje neprijetnosti, ki jih povzročajo težavni 
sogovorniki. Predstavili jim bodo tudi strategije preživetja v 
poslovnem okolju modernega časa, ko smo v komunikaciji s 
tovrstnimi sogovorniki. Delavnica je za udeležence brezplač-
na, ker projekt SPOT svetovanje Gorenjska sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, obvezna pa je prijava.

Komunikacija s težavnimi strankami



Hermina Jelovčan

Dan pred pohodom je vreme poskrbelo, 
da je vsaj v višje ležečih delih snežilo 
in tudi na Starem vrhu je bilo sobotno 
jutro odeto v novo, nekaj centimetrov 
debelo snežno odejo. Pohodniki, ki so se 
zbrali na Grebljici – bilo jih je 22 – so po 
novozapadlem snegu odšli čez smučišče 
proti Rovtu. Na poti so obiskali Potoč-
nikovo žago v Rovtu, kjer so si ogledali 
izdelavo lesnih peletov in sekancev, se 
pri Debelobrdarju okrepčali z okusnimi 

domačimi dobrotami, si ogledali cerkev 
na Svetem Lenartu, si pri Zakrašniku 
z zanimanjem (predvsem moški del) 
ogledali zbirko ročnih motornih žag, ki jih 
je predstavil Franc Tušek, in se nazadnje 
s šestsedežnico odpeljali nazaj na Stari 
vrh v kočo, kjer jih je čakalo kosilo. Pohod 

je bil prijeten in primeren za uvod v novo 
sezono. Zato vas že vabijo na Pomladni 
pohod, ki bo 30. aprila in se bo začel z 
zborom ob 16. uri pri Družinskem parku 
na Grebljici ter se končal okoli 20. ure, ko 
bodo pri koči na Starem vrhu prižgali kres 
na predvečer praznika dela. Vabljeni.

30 I Zanimivosti
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Novo sezono 
začeli  
z Zimskim  
pohodom
Pohodi Od cvetja do jeseni v TD 
Stari vrh so se uspešno začeli s 
prvim Zimskim pohodom, ki je 
letos tudi upravičil svoje ime. Na 
pustno soboto so se pohodniki 
podali na zasnežene stezice in 
poti.

Jure Ferlan

Merilno posodico za dva centilitra kot 
spomin na svoje prednike, ki so se ukvar-
jali z gostinsko dejavnostjo, hrani Dušan 
Škrlep iz Gorenje vasi. 
Posodica iz kovine v obliki visokega 
valja z ročajem ima na obodu vtisnjeno 
oznako prostornine 2 CL, kot potrdilo, 
da se volumen ujema z oznako, pa sta 
na zgornjem robu posodice vtisnjena 
dva reliefna žiga iz mehke kovine. Gre za 
majhno merico, s katero so merili točenje 
žganih pijač. Z žigi, kakršna sta tudi na 
omenjeni merici, so državne oblasti v 
preteklosti overovljale merilne pripo-
močke po zakonskih predpisih. S tem so 
zagotavljale pošteno distribucijo blaga in 
uporabo potrjenih mer tudi nadzirale. Za 
urejanje tega področja so bile sčasoma 

uvedene posebne ustanove, imenovane 
merosodni uradi.
Meritve mase, dolžine, prostornine in 
časa so bile tudi na slovenskih tleh že od 
prazgodovinskih časov zelo pomembne, 
kar dokazujejo tudi arheološke najdbe. 
V obdobju antike, Bizanca in v poznejših 
obdobjih so skozi kraje današnje Slo-
venije vodile vojaške in trgovske poti, ki 
so pomenile blagovno menjavo in z njo 
povezane meroslovne aktivnosti. V času 
srednjega in poznega srednjega veka 
meroslovne aktivnosti niso bile najbolje 
organizirane, saj so bile prepuščene uredi-
tvi posameznih lokalnih oblasti. Podobno 
stanje kot na področju Slovenije je bilo 
tudi drugje po Evropi. Vladarica Marija 
Terezija je v habsburški monarhiji vpeljala 
za tiste čase vzoren red na področju 
meroslovja. Zahvaljujoč temu so imele 

Slovenske dežele že v 18. stoletju urejen 
meroslovni sistem. V patentu o cementi-
ranju (merjenju) iz leta 1777 je natančno 
odredila, kakšna merila se lahko upora-
bljajo ter kako in kje se overjajo. Danes na-
loge merosodnega urada, to je strokoven 
pristop k meroslovju, ki omogoča učinko-
vito delovanje gospodarstva, zdravstva in 
družbe nasploh, opravlja Urad Republike 
Slovenije za meroslovje.

Dobra vaga v nebesa pomaga
Ta pregovor je zagotovo veljal in še velja tudi v gostinskih lokalih, saj 
tokratni star predmet iz krajev gorenjevaške občine izhaja iz nekdanje 
gostilne Peresciutti ali po domače Pršutnk v Gorenji vasi. 

Merilna posodica za žgane pijače po vsej 
verjetnosti izvira iz začetka 20. stoletja. 

Sezono pohodov so začeli z Zimskim pohodom.



Piknik prostor Jurka sprejme do 120 ljudi in je primeren  
za vse vrste zabav in dogodkov. 

Apartma vključuje popolnoma opremljeno kuhinjo in kopalnico 
ter zunanjo teraso. 

V neokrnjeni naravi s čudovitimi razgledi je v kraju Žirovski Vrh popolnoma nov prostor za piknik, ki 
so ga po tradiciji poimenovali Jurka. Primeren je za vse vrste zabav in dogodkov. 

Piknik prostor Jurka na Žirovskem vrhu

Za rezervacije, dodatne  
informacije in vprašanja so 
vam na voljo na
elektronskem naslovu  
info@piknikprostorjurka.si,
telefonu 041 652 138  
ali 031 800 976 
in naslovu

Marjan in Vida Vehar
Žirovski Vrh Sv. Urbana 24
4222 Gorenja vas

Piknik prostor Jurka vas pričaka v objemu 
gozdov, povabi v svojo gostoljubno 
domačnost ter vam v lepoti naravnih 
elementov nudi vse udobje doma, 
seveda v dišečem lesu, svežem zraku ter 
z razgledom, ki mu ni para. Prostor je 
preoblikovan iz nekdanjega toplarja in 
sprejme do 120 ljudi. Vključuje hladil-
nik, ogrevanje, vodo, elektriko, oder in 
stranišče. Primeren je za vse vrste zabav 
in dogodkov z možnostjo nočitve. Nad 
prostorom za piknik je namreč na voljo 
še pet popolnoma opremljenih sob s 
hladilnikom, televizijo in internetom, 
skupni prostor z več ležišči in skupna 
kopalnica s straniščem in prho. Skupno 
lahko prenoči 15 oseb. Najem sob je 
možen tudi ločeno od najema prostora 
za piknik. Na domačiji Jurka je na voljo še 
ločen apartma, kjer lahko prenočijo do 

tri osebe, vključuje popolnoma opre-
mljeno kuhinjo in kopalnico ter zunanjo 
teraso. Ob prostoru za piknik je tudi velik 
pokrit prostor z odprtim žarom, kjer se 
lahko odpočijete po odkrivanju okoliških 
hribov ter prijetnih vasic. 
Najem sob, apartmaja in prostora za 
piknik je možen vse dni v letu in v vseh 
vremenskih razmerah, saj je prostor po-
krit. Dostop na domačijo Jurka, ki leži na 
760 metrih nadmorske višine, je omogo-
čen iz Žirov in Gorenje vasi. Poleg zabave 
na prostoru za piknik ponuja neskončno 
možnosti za kvalitetno preživljanje pro-
stega časa. Skočite na Goli vrh, namočite 
noge v potoku Brebovščica, obiščite 
bližnjo kmetijo, kolesarite po okoliških 
poteh, sprehodite se v šepetu gozda, 
predvsem pa si oddahnite od mestnega 
vrveža ter se nadihajte svežega zraka. 

V neposredni bližini so tudi Rupnikova 
linija, smučišči Cerkno in Stari vrh, zato 
boste lahko na oddihu pri njih začutili 
tudi zgodovinski utrip in bele strmine 
smučišč.
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NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA  
                                   in

Tekočine za  
FAP filtre.

Tekočina AdBlue

Tekočine  
za čiščenje  
sistemov  
vbrizga goriva.

POPRAVILO SISTEMOV AdBlue  
NA VOZILIH PSA
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26. marca ob 20. uri
Kmetija Terapija
KUD Sovodenj s sekcijo Neč bat teater predstavlja novo  
avtorsko komedijo. Kraj: Sokolski dom Gorenja vas. Organizira: 
KUD Sovodenj. Več informacij: 031 429 712.

26. marca ob 18. uri
Odprtje razstav o generalu Maistru in 55 Maistrovih borcih iz 
občine Gorenja vas - Poljane
Kraj: Kulturni dom v Poljanah. Ogled razstav je možen tudi v 
nedeljo, 27. marca in 3. aprila, med 8. in 12. uro, druge dni pa po 
dogovoru z avtorjema razstav, ki sta dosegljiva na tel.  
št. 041 421 919 ali 040 308 250.

27. marca ob 17. uri
Prireditev ob dnevu staršev
Kraj: Kulturni dom Poljane. Organizira: KD dr. Ivan Tavčar Polja-
ne. Več informacij: 041 675 293, kdpoljane@gmail.com.

31. marca ob 19. uri
Tadeja Brankovič: Peta olimpijada
Kraj: Velika dvorana Sokolskega doma Gorenja vas. Organizira: 
Knjižnica Ivana Tavčarja, krajevna knjižnica Gorenja vas. Več 
informacij: 04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-
-skofjaloka.si.

2. aprila 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na  
Golem vrhu
Spoznajte, čemu so bile celotna linija in posamezne utrdbe na-
menjene. Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

Od 4. do 6. aprila
Delavnica Vloga modernega prodajnika
Udeležite se brezplačnega usposabljanja, ki ga bo vodila Irena 
Grofelnik iz Spiritona. Kraj: platforma Zoom. Organizira:  
Razvojna agencija Sora. Več informacij in obvezne prijave: 
info@ra-sora.si.

7. aprila ob 16. uri
Meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Kraj: V prostorih bivše knjižnice v bloku na Blatih v Gorenji vasi. 
Organizira: KORK Gorenja vas.

9. aprila ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Organizira: Zavod 
Poljanska dolina. Več informacij: zavod@poljanskadolina.com, 
031 720 573.

13. aprila ob 17. uri
Komunikacija s težavnimi strankami
Vabljeni na brezplačno delavnico, ki jo bo vodila Nina Smole 
 iz podjetja ANFIMA. Kraj: platforma Zoom. Organizira:  
Razvojna agencija Sora. Več informacij in obvezne prijave: 
info@ra-sora.si.

13. aprila ob 7. uri
Zbiralna akcija oblačil, obutve, posteljnine, odej, zaves  
in igrač

Marec–april 2022
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Kraj: velika dvorana Sokolskega doma v Gorenji vasi. Organizi-
ra: KORK Gorenja vas.

16. aprila ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij:  
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

22. aprila ob 20. uri
Koncert skupine Raubarji
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Kazjansko Records, Raubarji. 
Več informacij: info@kazjansko.agency. 

23. aprila ob 20. uri
Koncert skupine Zvita feltna
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Kazjansko Records, Zvita fel-
tna. Več informacij: info@kazjansko.agency. 

* Morebitne spremembe pri or-
ganizaciji dogodkov preverite pri 
organizatorjih.
** Za še več dogodkov spremljajte 
spletno stran www.poljanskado-
lina.com (zavihek dogodki) ali pa 
poskenirajte QR kodo za koledar 
dogodkov.
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Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

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

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

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

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

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
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*EKO SKLAD na svoji spletni strani: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin po vnosu v rubriko Hitri informativni izračun kredita nudi naslednje kreditne pogoje 
za nakup vozila. Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 ECO-G 100 s Paketom KLIMA v skupni vrednosti 15.380 € z DDV, s pologom v višini 4.235 € in financirano vrednostjo 11.145 € za obdobje 120 
mesecev, znaša ob najemu kredita prek EKO SKLADA 99,09 €. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,30 % letno. Vse informacije so zgolj informativne in temeljijo na informativnem izračunu kredita na spletni strani EKO 
SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-
na-plin-kredit-2. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Vsak fizični kupec vozila Dacia ECO-G s tovarniško vgrajenim pogonom na plin je 
upravičen do 15 % popusta za nakup do 2.000 litrov utekočinjenega naftnega plina (LPG) s Petrol Klub kartico. Poraba pri mešanem ciklu: 4,8−7 l/100km. Emisije CO2: 126−144 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFull. Emisija 
NOx: 0,0122−0,0292 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,0003−0,00061 g/km. Število delcev (x1011): 0−3,51. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico 
do napak. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

     DACIA.SI

Dacia priporoča  

Dacia. Zanesljiv 
partner GRZS.

99 €/MESEC 
z                               kreditom*

5 let podaljšanega jamstva*

15 % prihranka pri nakupu do 2.000 litrov 
LPG goriva s Petrol Klub kartico*

ŽE ZA

NOVI 
DACIA DUSTER ECO-G
Z VGRAJENIM POGONOM NA PLIN

IME TRGOVCA, 
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com. Odprto od ponedeljka do petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
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Urša Juhant, PE Todraž
Todraž, 4224 Gorenja vas
Tel.: 031 800 075

Delovni čas
Ponedeljek po dogovoru
Torek: 7.00–15.00
Sreda: 13.00–20.00
Četrtek: 13.00–20.00
Petek: 7.00–15.00
Sobota: po dogovoru
Nedelje in prazniki zaprto

Novi kozmetični salon –  
Kozmetični brlog Urška

V Gospodarski coni Todraž je 
februarja vrata odprl nov  
kozmetični salon Kozmetični 
brlog Urška, kjer za kakovostne 
kozmetične storitve skrbi  
lastnica Urša Juhant. 

Lasten kozmetični salon je bil dolgo-
letna želja Urše Juhant, ki je konec 
februarja uresničila svoj sen. Njen 
kozmetični salon, ki ga je poimeno-
vala Kozmetični brlog Urška, je odprl 
svoja vrata v rdeči stavbi v Gospo-
darski coni Todraž. Urša, po izobraz-
bi kozmetični tehnik in organizator 
velneške dejavnosti, ponuja kako-
vostne kozmetične storitve za nego 
celotnega telesa, od nege obraza, 
depilacije celega telesa, manikire in 
pedikure s permanentnim lakira-
njem nohtov, medicinsko pedikure 
z oskrbo vraščenih nohtov in kurjih 
očes do vihanja in barvanja trepal-
nic. "Trenutno sta najbolj v trendu 
permanentno lakiranje nohtov in 
vihanje trepalnic. Pri permanentnem 
lakiranju uporabljam kozmetiko 
Indigo, s katero so stranke izredno 
zadovoljne. Sicer pa so za lepe in 
urejene nohte ključni majhni triki. 
Moja posebnost je 'nail art' oziroma 
poslikava nohtov, vse od preprostih 
vzorcev do zahtevnih figur, s čimer 
dosežemo edinstven videz," je poja-

snila Urša, ki je zagovornica narav-
nega videza. "Ne izdelujem umetnih 
nohtov ali trepalnic, saj zagovarjam 
uporabo naravnih danosti. Četudi 
so nohti krhki in lomljivi, trepalnice 
pa šibke in redke, lahko ustvarimo 
vrhunski in zdrav videz. V svojem 
salonu uvajam tudi novo kozmetiko, 
ki trepalnice podaljša in jih nahrani," 
je dodala. Pri negi obraza uporablja 
kozmetiko, ki trenutno v Poljanski 
dolini še ni razširjena. "Histomer je 
italijanska profesionalna kozmetika, 
ki temelji na rastlinskih matičnih 
celicah. Ponuja širok izbor negoval-
nih linij za obraz, ki kožo nahrani in 
ustvari lahkoten občutek,"  
je pojasnila.
Kozmetične storitve so primerne za 
ženske vseh generacij, prav tako so 
priporočljive tudi za moške pred-
stavnike, ki pa v Uršinem brlogu ne 
bodo deležni le brazilske depilacije. 
Ponudba kozmetičnih storitev  
se bo v prihodnje, zlasti  
glede na povpraševa nje, po  
Uršinih besedah še širila.

Urša Juhant s partnerjem Štefanom Osredkarjem in sinom Krištofom
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0 - 5,4 l/100 km ter izpusti CO₂: 105 – 123 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0116 - 0,0311 g/km. Trdi delci: 0,00004 g/km in število 
delcev: 0.07 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Primer informativnega izračuna finančnega lizinga za vozilo Opel Corsa Edition 1.2-litrska bencinski motor (102kW/75KM) s Start/Stop 
in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom; maloprodajna cena z DDV je 13.895,50 EUR in velja ob nakupu na Opel Financiranje; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 109,00 EUR, pri pologu v višini 50% in ročnosti 84 mesecev; 
EOM na dan 11.02.2022 znaša 8,4675% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR, financirana vrednost 7.225,66 EUR; skupni znesek za plačilo 9.160,20 
EUR; stranka v primeru Opel financiranja prejme tudi Opel FlexCare podaljšano jamstvo in asistenco za 2+2 leti ali do 120.000 km. Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa, ni na voljo za vozila, ki so upravičena do 
subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij Garancija povratnega odkupa velja za vsa nova osebna vozila Opel: Corsa, Astra, Crossland, Grandland, Combo Life, Zafira Life in Insignia, za 
katera je kupoprodajna pogodba sklenjena od 25. januarja do preklica. Jamstvo zadovoljstva s povratnim odkupom velja za vsa nova, nepoškodovana osebna vozila Opel, za katera je od izročitve novega vozila kupcu minilo manj 
kot 30 dni oziroma je bilo z vozilom prevoženih manj kot 2.000 km – katerikoli pogoj je prvi izpolnjen. Big Deal je jamstvo Avtotehne VIS, ki vključuje 7-letno jamstvo in 3 brezplačne servisne preglede (Trije brezplačni servisi 
pregledi zajemajo stroške dela rednega servisa. Strošek nadomestnih delov, drobnega materiala, dodatnih storitev in ekološke takse niso vključeni. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi.). Ob 
nakupu novega vozila Opel vam v posebni ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno 
ovrednotena nad 1.000 €. Avtotehna VIS d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila.Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si. Slika je 
simbolna. Ponudba velja do 30.4.2022.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.siH VA L A ,  K E R  N A M  Z AU PAT E !

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

Tehnologija velikih avtov in zabavna mestna vožnja.

OPEL CORSA
ZATE TAKOJ IN
Z JAMSTVOM ZADOVOLJSTVA

ŽE ZA
109 €/MESEC
Z OPEL FINANCIRANJEM

NAJVEČJA ZALOGA VOZIL OPEL V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS! PREVERITE PONUDBO!
Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti. Vsa nova vozila 
so tudi del programa Jamstvo zadovoljstva - če z novim vozilom ne boste našli skupnega jezika, ga lahko v 30 dneh ali po manj kot 2.000 prevoženih km 
pripeljete nazaj, mi pa vam vrnemo kupnino vozila.

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


