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

Naslednja številka: 23. december 2022

Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 3. decembra 2022 po 
elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih organizi-
rate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 
datumu, ne bo mogoče objaviti!

 `  11. 10 I Pozdravil sem udeležence na 
srečanju podružničnih šol na Sovodnju, ki so 
se potem podali na tematsko pot po rapalski 
meji.

 `  17. 10. I Sestanek na OOZ Škofja Loka s 
poslanci in župani o nadaljnjem razvoju in 
skupnem sodelovanju. Poudaril sem, da 
imamo občine z rednimi spremembami 
prostorskih načrtov pomembne vzvode pri 
razvoju.

 `  19. 10. I Udeležil sem se konference ob 
10-letnici projekta REALL v občini Gorje. 
Mi smo pristopili s projektom menjave 
energenta, obnove kotlovnice z novo pečjo 
na sekance z zalogovnikom, toplotno 
črpalko, zamenjave oken in postavili smo 
fotonapetostno elektrarno.

 `  21. 10. I Udeležil sem se gasilske vaje članic 
našega gasilskega poveljstva, ki je potekala v 
Stari Oselici pr' Burnk.

 `  22. 10. I Z župnikovim blagoslovom smo 
uradno predali namenu obnovljeno cesto od 
Murav do Gorenje Žetine. Krajevna skupnost 
Javorje in domačini so pripravili lep program.

 `  22. 10. I Na gasilski vaji občinskega 
gasilskega poveljstva pri Premetovcu v 
Zadobju. Veseli me, da smo dosegli dobro 
opremljenost naših gasilcev, in kot se je 
izkazalo, so tudi v težjih razmerah odlično 
operativni.

 `  27. 10. I Naslednje leto bo minilo sto let od 
smrti našega rojaka pisatelja Ivana Tavčarja. 
Predlog na kulturno ministrstvo smo 
poslali, formiral sem projektno skupino in 
računam, da nam bo uspelo na državni ravni 
zaznamovati spomin nanj.

Iz

županovega 

dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega 

urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
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Stik z županom

Kolofon

Zaradi asfaltiranja bodo jutri in v nedeljo vzpostavili popolno zaporo ce-

ste Trebija–Sovodenj, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Na delu, 
kjer potekata sanacija brežin in rekonstrukcija ceste, bo namreč konec 
tedna sledilo še polaganje fine asfaltne plasti. Obvoz bo urejen.

Popolna zapora ceste
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Na 600 metrov dolgem odseku so zamenjali spodnji in zgornji 

ustroj ceste v debelini 70 centimetrov. Razširili so ovinke, na 

novo je urejeno odvodnjavanje meteornih voda s ceste. Sanirali 

so tudi tri cestne usade.

»Na tem odseku ceste smo dve serpentini razširili tako, da je 

sedaj možen prevoz avtobusa tudi s te strani.« Asfaltiranje je 
bilo zaključeno konec oktobra. Kot pojasnjuje Boštjan Kočar, 
svetovalec za komunalno infrastrukturo, končni obračun še ni 
bil izveden. Po ponudbi pa vrednost gradbenih del znaša 210 ti-

soč evrov z vključenih davkom. Sanacijo v celoti krije občina. Iz-

vajalec gradbenih del Hip KA, ki je bil izbran na javnem razpisu 
kot najugodnejši ponudnik, mora še urediti del brežin in nasuti 
bankine. S tem bo sanacija zaključena še v tem mesecu.

Lidija Razložnik
Izteka se moje četrto leto v četrtem mandatu na čelu občine. V 
novi mandat se podajam z optimizmom, saj imamo veliko dela 
začetega. Še pod prejšnjo vlado smo bili uspešni pri pridobivanju 
sredstev na razpisih, prav tako računam na razpise v tem obdobju, 
saj smo s sodelavci dokazali, da znamo v našo občino pripeljati 
kar veliko dodatnih sredstev. Ves mandat smo s sodelavci in člani 
občinskega sveta dobro sodelovali in tega se nadejam tudi v pri-
hodnje. Sodelovanje in konstruktiven pristop ter podpora lokalnim 
projektom so zelo pomembni.
Sprehod skozi osrednje pretekle aktivnosti pokaže bogato 
dogajanje. Konec lanskega smo zaključevali Vrtec Agata, zidali 
smo Hišo generacij, pripravljali smo vse potrebno za prestavitev 
Šubičeve freske v Poljanah. Nadaljevali smo arheološka izko-
pavanja in potrdile so se ljudske pripovedi, da je bila baročna 
cerkev tako velika, da so prejšnjo gotsko kar obzidali. V Delnicah 
smo se veselili ob dvigovanju slovenske in olimpijske zastave in 
ob olimpijskih medaljah. Veselo je bilo tudi ob praznovanju 100 
let Hotounkovaga ata, našega najstarejšega občana. Na Dvorcu 
Visoko smo pripravili prvi kulinarični večer, začela se je prepla-
stitev glavne ceste po Poljanski dolini in dela so se nadaljevala 
proti Suhemu Dolu. Namenu smo ob prisotnosti ministrov predali 
prizidek Vrtca Agata in poplavne ureditve v Poljanah. Praznovali 
smo jubileje z Osnovno šolo v Gorenji vasi, Folklorno skupino 
Sovodenj, Plesno skupino Step in Športnim društvom Partizan. 
Ob deseti obletnici odprtja dvorca na Visokem sem predstavil 
svojo Visoško kroniko tega obdobja. Na izlet sem peljal odlič-
njake in istega meseca smo se prvič zapeljali po novem mostu 
v Gorenji vasi, ki je sestavni del našega »vaškega tromostovja«. 
Na področju zdravstva smo se stalno potegovali za nove dodatne 
programe zdravniške oskrbe v Zdravstveni postaji in posodabljali 
prostore. Na Dvorcu Visoko smo uredili kletne prostore, pritličje 
in zunanjo podobo, kakor tudi na sosednjem gospodarskem 
poslopju, zvrstilo se je veliko prireditev. Priborili smo si velik nov 
projekt za gradnjo vodovodov Čabrače–Suša–Brda–Hlavče Njive 
in Dolina Brebovnice–Lučine, ki so v izvajanju in bodo zaključeni 
prihodnje leto. Oskrba s kakovostno pitno vodo je osnovno vodilo 
in v tej smeri se bo še delalo. Veseli me, da smo v Gorenji vasi 
zgradili Hišo generacij za naše starejše občane, ki bodo lahko 
vključeni tudi v dnevno varstvo. V teku sta dve pomembni obnovi 
državnih cest, to sta Trebija–Sovodenj in Lučine–Suhi Dol, ki bo 
zaključena še letos. Za odseka Gorenja vas–Hotavlje in Gorenja 
vas–Todraž je projektna dokumentacija zaključena in je v teku 
odkup zemljišč. S pomočjo državnih sredstev teče še obsežna 
obnova ceste Stara Oselica–Ermanovec–Sovodenj.
Vredno je omeniti, da je število naših občanov že preseglo 7700 
in nas je skoraj tisoč več kot ob ustanovitvi občine, pri tem je 
pomembno, da rastemo iz lastnih korenin. Ugotavljam, da smo 
ena redkih gorenjskih občin s stalnim naraščanjem prebivalcev. 
Za doseženo se zahvaljujem svojim odličnim sodelavkam in 
sodelavcem, direktorici, podžupanu, našemu poslancu, občinskim 
svetnicam in svetnikom, svetom krajevnih skupnosti in seveda 
vsem občankam in občanom.
Iskrene čestitke ob našem občinskem prazniku.

Z optimizmom v novi mandat

Milan Čadež

Obnovili so 600 metrov dolg odsek na lokalni cesti Lenart–

Zapreval. FOTO: BOŠTJAN KOČAR

V začetku avgusta se je začela obnova lokalne 
ceste Lenart–Zapreval, in sicer od vasi Zapreval do 

občinske meje z Železniki.

Proti Lenartu po novi 

cesti

Z občine krajane naselja Lučine obveščajo, da se bodo do 
18. novembra izvajale prevezave s starega vodovodnega 

sistema na novi vodovodni sistem, zato lahko prihaja do 

motenj pri oskrbi s pitno vodo.

Motena oskrba s pitno vodo
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Dela prve faze na cesti od Murav do Hle-

viš v dolžini 1,2 kilometra so se začela je-

seni 2019 in bila v celoti zaključena leto 
kasneje. Sanacija v začetni gradbeni fazi 
je obsegala utrditev temeljnih tal ceste 
na štirih plazovih in dveh usadih, ki so 
se izvedli z različnimi geološko-geoteh-

ničnimi ukrepi za stabilizacijo terena. Na 
plazovih 2, 3 in 4 je bila izdelana kamnita 
zložba s kamnom, vloženim v beton, ki je 
temeljena na armiranem betonskem te-

melju s 6 metrov dolgimi jeklenimi piloti. 
Izvedene so bile drenaže brežin in plazo-

vitih območij. Na saniranih temeljnih tleh 
ceste je bil zamenjan še spodnji cestni 
ustroj v debelini 70 centimetrov ter ure-

jeno odvodnjavanje ceste in položen nov 
asfalt. Vrednost del z vključeno temeljito 

globinsko sanacijo plazovitega terena 
v glavnini poteka ceste, ki jo je izvedlo 
podjetje Mapri Proasfalt s podizvajalci, je 
znašala 1.050.000 evrov.
Druga faza obnove ceste na odseku od 
Hleviš do Gorenje Žetine se je nadalje-

vala jeseni 2020. Izvajalec del Gorenjska 
gradbena družba s partnerjem VGP in 
podizvajalcem Janezom Oblakom je bil 
izbran na javnem razpisu. Sanacija je 
v začetni gradbeni fazi obsegala izgra-

dnjo podpornih zidov v skupni dolžini 
343 metrov, vključno z izdelavo temeljev 
na jeklenih traverzah, izdelavo drenaž 
zalednih voda in odvodnjavanjem mete-

ornih voda. Zaključna dela so zajemala 
utrditev temeljnih tal ceste na celotnem 
odseku, širitev ceste, izdelavo betonskih 
vencev na vseh podpornih zidovih in as-

faltiranje. Vrednost vseh gradbenih del, 
ki so bila v celoti zaključena julija lani, je 
znašala 770.000 evrov z vključenim DDV. 
Občina je za izvedbo obnove pridobila 
tudi nepovratna sredstva ministrstva za 
okolje in prostor v višini 619.000 evrov.
»Z obnovo lokalne ceste se je izboljšala 
prometna povezava od Javorij in Murav 
do Dolenje in Gorenje Žetine ter naprej do 

Črnega Kala, ki je priljubljeno izhodišče 
za planinarjenje,« je povedal Boštjan 
Kočar in pohvalil sodelovanje z lastniki 
zemljišč v drugi fazi izgradnje, saj se je 
cesta na nekaterih delih lahko brez težav 
razširila. Da gre za cesto, ki je življenj-
skega pomena za krajane, še posebej 
tiste, ki jim predstavlja pot v dolino, je 
poudaril tudi predsednik KS Javorje Ciril 
Alič. »Omogočila bo varno in dobro pro-

metno povezavo za prevoz otrok v šolo, 
prebivalcem, ki se vozijo v službo, ter 
povečevanje vedno večjega turističnega 
prometa, skratka je temelj za nadaljnji 
razvoj kraja.« Ne smemo pozabiti niti na 
gospodarstvo – cesta bo pripomogla k 
varnejšemu in boljšemu transportu lesa 
oziroma lesne biomase, katere zaloge so 
v njeni okolici med največjimi v naši obči-
ni. Kot je poudaril Ciril Alič, so krajani na 
nedavnem odprtju s svojo prisotnostjo 
in sodelovanjem pokazali, kako potrebna 
in pomembna je bila obnova te ceste. 
»Kljub zelo slabemu vremenu se jih je 
odprtja udeležilo več kot sto. Tudi veselo 
druženje po uradnem delu s prispevki 
domačinov v obliki posladkov pri takšnih 
priložnostih veliko pokažejo.«

Lidija Razložnik

Obnovljena cesta Murave–Žetina je v kraje pod Blegošem prinesla veliko veselja. 
FOTO: ARHIV KS JAVORJE

Obnova lokalne ceste Murave–Žetina se je začela leta 2019 in je zaradi sofinanciranja ministrstva za okolje 
in prostor potekala v dveh fazah. Pri izvedbi obnove je bil zaradi plazovitosti terena potreben tudi geološki 
nadzor. Vsa dela na lokalni cesti v skupni dolžini 2,6 kilometra so bila zaključena že preteklo leto, uradno pa 
so jo namenu predali 22. oktobra letos.

Cesta Murave–Žetina tudi uradno predana uporabi

Ta čas na Starem vrhu poteka-

jo številna vzdrževalna dela na 
žičniških napravah in pripadajoči 
infrastrukturi, ki jih bomo pred za-

četkom smučarske sezone zaključili 
z opravljenimi tehničnimi pregledi 
vseh žičniških naprav. V načrtu za 
letošnjo smučarsko sezono je nakup 
nekaj najsodobnejših snežnih topov 
za izdelavo tehničnega snega, ki ga 
bo deloma sofinancirala Fundacija 
za šport.
Nekaj negotovosti sicer tudi letos 
predstavlja vsesplošna energetska 
draginja. Tudi in predvsem zaradi 
tega bomo del bremena žal morali 
prenesti na cene smučarskih vozov-

nic, ki se bodo za letošnjo smučar-
sko sezono v povprečju podražile do 
10 odstotkov. Našim najzvestejšim 
obiskovalcem in ljubiteljem smu-

čišča Stari vrh bomo zato ponudili 
smučarske vozovnice v predprodaji, 
ko bodo cene nižje za več kot 20 od-

stotkov. Predprodaja traja od sredine 
novembra do 23. decembra, izvaja-

mo jo na blagajni smučišča.

V predprodaji za petino cenejše 

vozovnice
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Kot je povedala predsednica Marija 

Knafelj, jim je kljub negotovim razmeram 

uspelo organizirati vsa načrtovana sreča-

nja s kulturnim programom in kosilom za 

starejše, ki so bila dobro obiskana.

Maja so se srečali v Gorenji vasi in na 
Hotavljah, septembra v Lučinah ter ok-

tobra v Leskovici in na Trebiji. Srečanje 
v Stari Oselici so na Trebijo prenesli 

iz praktičnih razlogov. Delujejo tudi 
skupine za samopomoč, še posebno sta 
aktivni skupini Klas na Dolenji Dobravi in 
Frklje na Hotavljah. Pomagali so pri pla-

čilu položnic posameznikom v stiski, pri 
letovanju otrok, delili pa so tudi hrano, ki 

jo je bilo letos zaradi dodeljene pomoči 
iz evropskih sredstev za spoprijemanje 

s posledicami covida kar precej več. 
Kot vsako leto so kmalu po veliki noči 
in po vseh svetih pripravili zbiranje še 

uporabnih rabljenih oblačil, posteljnine, 
drugega tekstila in igrač. Še posebno 2. 
novembra je bil odziv zelo dober, tako 

pri prinašalcih kot odjemalcih. Prosto-

voljke so v veliki dvorani gorenjevaškega 

Sokolskega doma dežurale od 7. ure 
zjutraj do 7. ure zvečer, vseh skupaj je 
bilo osem. Zadnje čase opažajo vse bolj-
šo kakovost in stanje prinesenih stvari. 

Poleg dobrodelnosti imata zbiranje in 

delitev tekstila tudi ekološko noto, saj 

lahko vsak obiskovalec prinese odvečna 

oblačila kot tudi vzame takšna, ki jih 
potrebuje, ter s tem podaljša njihovo 

uporabno dobo in prispeva k manjši 

potrošnji in obremenitvi okolja. Posa-

mezne prostovoljke so izbrale tudi nekaj 

oblačil za pomoči potrebne na svojih 
terenih, ki niso mogli priti do zbirališča. 
Do novega leta načrtujejo še obisk vseh 

starejših od 75 let ter prednovoletno 
druženje za starejše. Kot še dodaja 
Knafljeva, je KORK Gorenja vas ena iz-

med najaktivnejših krajevnih organizacij 

v okviru Območnega združenja Rdečega 
križa Škofja Loka. V letu, ki prihaja, želi 
skupaj s sodelavkami vsem veliko dob-

rega, v prvi vrsti pa zdravja.

Med najaktivnejšimi krajevnimi organizacijami

Jure Ferlan

Prijazne prostovoljke KORK Gorenja vas so 2. novembra ves dan sprejemale in 

oddajale oblačila, drug tekstil in igrače. FOTO: JURE FERLAN

Na sončno soboto, 29. oktobra, je več kot 
dvajset mladincev iz župnije Poljane ob 
pomoči obeh ključarjev in župnijskega 
upravitelja Jožeta Pluta, ki je dokazal, 
da zna spretno uporabljati motorno 

žago, izvedlo akcijo čiščenja grmovja 
in odstranjevanja drevja okoli cerkve na 

Malenskem vrhu. Pripravili so tudi nekaj 

drv za mežnarijo. Z urejanjem okolice 
spomenika kulturne dediščine so ko-

ristno preživeli dan, čas pa so si vzeli tudi 
za prijetno druženje po opravljenem delu, 
ki je opazno že od daleč.

Očistili okolico cerkve na Malenskem vrhu
Jure Ferlan

Okoli cerkve na Malenskem vrhu so izvedli čiščenje grmovja in odstranjevanje drevja. 
FOTO: JOŽE PLUT

Letos so v Krajevni organizaciji Rdečega križa Gorenja vas že pripravili številne aktivnosti v pomoč sočloveku 
in marsikomu polepšali vsaj dan, če ne kar cel teden ali mesec.
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V petek, 21. oktobra, so se članice PGD 
Gorenja vas, Javorje, Lučine, Poljane, 
Sovodenj in Trebija zbrale na domačiji 
pr' Burnk v Stari Oselici, kjer je potekala 
vaja gašenja gospodarskega poslopja in 
zaščite hiše po vnaprej določenem sce-
nariju, ki so ga pripravili v PGD Trebija. Po 
vaji je na Trebiji sledil postroj enot pred 
županom, ki je zbrane gasilke in druge 
sodelujoče na vaji nagovoril in pohvalil. 
Pohvalam se je pridružil tudi povelj-
nik GPO Gorenja vas - Poljane Roman 
Kokalj, ki je poudaril, da gre za eno bolje 

načrtovanih in tudi izvedenih vaj. »Upam 
in želim si, da se naslednje leto ponovno 
srečamo v popolni sestavi – torej v priso-
tnosti vseh društev v občini.«
Dan kasneje je v Zadobju potekala še 
občinska vaja članov. Gasilci, približno 
120 se jih je zbralo, so gasili požar, ki je 
zaradi udara strele prizadel gospodarsko 
poslopje žage Premetovc, kjer se opravlja 
gospodarska dejavnost. Na prizorišču 

V oktobru, mesecu požarne 
varnosti, Gasilsko poveljstvo 
občine (GPO) Gorenja vas - 
Poljane skupaj z gasilskimi 
društvi po občini že tradicionalno 
organizira številne dogodke in 
aktivnosti. Med vidnejšimi sta 
zagotovo občinski vaji članic in 
članov, ki vsako leto potekata 
na območju drugega gasilskega 
društva. S tovrstnimi vajami 
preverjajo pripravljenost enot po 
društvih.

Lidija Razložnik

Postroj glasilk pred županom na Trebiji FOTO: ARHIV PGD GORENJA VAS

Postroj gasilcev pred županom v Zadobju FOTO: BARBARA BOGATAJ

Dobra 

pripravljenost 

gasilk in 

gasilcev

Gasilke ob gašenju požara na gospodarskem objektu Pr Burnk v Stari Oselici 
FOTO: ARHIV PGD GORENJA VAS

Na obeh vajah so poleg gasilk 

in gasilcev sodelovali še člani 
Civilne zaščite. Kot poudarja 
poveljnik Roman Kokalj, je vaja 
uspešna toliko, kolikor jim uspe 
odkriti popravljivih napak. 
Gasilke in gasilci so v dobri 
pripravljenosti.
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požara so pogrešali nekaj oseb, treba je 
bilo postaviti triažno mesto … »Tu je šlo 
za štabno vodeno vajo. To pomeni, da 
vodenje vaje prevzame poveljnik GPO 
Gorenja vas - Poljane s svojimi poveljni-
ki. Po vaji sta sledila postroj enot pred 
županom in predaja prapora.
Na obeh vajah so poleg gasilk in gasilcev 
sodelovali še člani Civilne zaščite. Kot 
poudarja poveljnik Roman Kokalj, je vaja 
uspešna toliko, kolikor jim uspe odkriti 
popravljivih napak. Gasilke in gasilci so v 
dobri pripravljenosti. »Na tovrstnih vajah 
se vedno kaj pokaže: da morda kaj manj-
ka, da društva nimajo določene gasilske 
opreme oziroma imajo pomanjkljivo 
gasilsko opremo … To je tudi namen, da 
lahko kasneje stvari popravimo in izbolj-
šamo. So pa vse enote po društvih na 
splošno dobro opremljene tudi na račun 

finančnih sredstev, ki jih prostovoljno 
prispevajo občani, za kar smo jim iskreno 
hvaležni. Če kje kaj manjka, pa bomo 
nedvomno dokupili.«
Društva se na tovrstnih vajah ne sreču-
jejo le v oktobru. Skozi vse leto potekajo 
društvene in meddruštvene vaje ter 
različna izobraževanja. V oktobru društva 
odprejo tudi vrata svojih domov, kjer je 
mogoče več izvedeti o delovanju društva 
in tekočih aktivnostih. Pregledajo se 
gasilni aparati, možen je nakup novih. 
V sodelovanju z osnovnima šolama in 
vrtcema izvedejo tudi evakuacije, kjer 
otrokom razložijo namen teh vaj, otroci 
pa od blizu vidijo delo gasilcev, ki v pri-
meru naravnih in elementarnih nesreč 
prvi prihitijo na pomoč.
Kot so povedali člani gasilskih društev, 
je ponekod obiskanost ob dnevu odprtih 
vrat dobra, drugod je ni, zato gasilci vabi-
jo vse občane, da se udeležijo takšnih do-
godkov, da v domove pripeljejo otroke, jih 
vpišejo med gasilce, če izrazijo interes, 
saj bodo s tem že zgoraj razvili socialni 
čut, skrb za soljudi, prostovoljstvo … Do-
brodošli tudi starejši, ki bi si želeli postati 
gasilci, sodelovati in nositi pozivnik, torej 
biti operativni gasilci. Ne pozabimo, da 
so ti prvi, ki nam prihitijo na pomoč.

Živijo v Evropi, Afriki in večjem delu 
Azije. V Sloveniji je razširjen beloprsi 
jež, ki zraste do 30 centimetrov dolžine, 
v okolici Nove Gorice je bil opažen tudi 
rjavoprsi jež.
Brejost pri samicah traja od 48 do 60 
dni, mladiče pa imajo dvakrat letno. 
V naravi živijo povprečno od štiri do 
sedem let, v ujetništvu je bila doku-
mentirana starost tudi že do 16 let. So 
vsejedi, prehranjujejo se z žuželkami, 
žabami, manjšimi kačami, ptičjimi jajci, 
gobami in sadjem. Jeseni po pripravah 
na zimo odrasli osebek doseže okrog 
dva kilograma, do pomladi pa shujša do 
polovice svoje teže. Kot je povedal pred-
sednik izobraževalne komisije LD Polja-
ne Lado Dolenec, v Sloveniji poznamo 
tri tako imenovane zaspance, živali, ki 
zimo prespijo. To so jež, polh in svizec, 
med njimi pa ni medveda, ki zimo samo 
predremlje. Ježi se k počitku odpravijo 
proti koncu oktobra, najraje prespijo za-
kopani v humusu ali stelji, kjer je toplo. 
Tu samice tudi kotijo mladiče, ki so spr-
va goli. Če odkrijemo ježevo gnezdo z 
mladiči, ga takoj zadelamo nazaj, da se 

mladički ne podhladijo in poginejo. Ježe 
privablja hrana za domače ljubljenčke, 
predvsem mačke in pse, zato se približa-
jo stanovanjskim hišam. Nikakor se jim 
ne sme dajati mleka ali hrane iz moke, 
saj jim laktoza in gluten močno škodita, 
tako da dobijo drisko in lahko zaradi 
tega poginejo. So tudi prenašalci bolh 
in drugih zajedavcev, zato jih ni priporo-
čljivo vabiti v bližino domov, predvsem 
tam, kjer je možen stik s psi, mačkami 
in drugimi domačimi živalmi. Ježi, ki se 
gibajo predvsem ponoči, lahko prehodijo 
po več kilometrov na noč. Če ga opazi-
mo v bližini svojega doma, ga pustimo 
pri miru, da odide. V primeru, da zaide 
v objekt in ne najde izhoda, ga odne-
semo v bližnji gozd. Kadar se počutijo 
ogrožene, se običajno ne umaknejo, 
temveč samo zvijejo v klobčič. Zaradi te 
reakcije in tudi zaradi počasnosti so ježi 
med najpogosteje povoženimi živalmi 
na cestah. Zato Dolenec opozarja še na 
previdno vožnjo in uvidevnosti do živali 
na cestah, saj se ježa da opaziti in se 
mu v večini primerov izogniti. Ježi spa-
dajo med zaščitene živalske vrste, tako 
da jih je prepovedano loviti, vznemirjati 
ali zadrževati.

Jure Ferlan

Če ni nujno, se ježa ne dotikamo. Če zaide v objekt in sam ne najde izhoda, ga 
previdno rešimo in nesemo v bližnji gozd. FOTO: JURE FERLAN

Na svetu je znanih šestnajst vrst pravih ježev, ki spadajo v skupino, 
znanstveno imenovano Erinaceinae, in so poddružina majhnih sesalcev 
z bodicami na hrbtu iz rodu Erinaceomorpha in družine ježev z imenom 
Erinaceidae.

Ježe pustimo čim bolj pri miru

Društva se na tovrstnih vajah 

ne srečujejo le v oktobru. Skozi 
vse leto potekajo društvene in 
meddruštvene vaje ter različna 
izobraževanja. V oktobru 
društva odprejo tudi vrata 
svojih domov, kjer je mogoče 
več izvedeti o delovanju društva 
in tekočih aktivnostih.
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V ambulanti Polhek v Gorenji vasi sta 

tako ta čas zaposlena dva pediatra. Spe-

cialistka pediatrije Marta Žnidaršič Eržen 
za zdaj dela kot dodatna pomoč v ambu-

lanti specialista pediatrije in intenzivne 
medicine Gorazda Kalana, sočasno pa 
začenja opredeljevanje svojih pacientov. 
V ambulanti v Gorenji vasi je praviloma 
prisotna vsak torek in petek dopoldne.
V Gorenji vasi tako sedanje število pedi-
atrov po besedah Marte Žnidaršič Eržen 
zadostuje, da pokrijejo vse potrebe v ob-

čini, saj sprejema tudi še nove paciente. 
»Ta čas je veliko otrok, ki prihajajo tudi 
iz Škofje Loke in okoliških krajev, kar je 
posledica hudega pomanjkanja pediat-
rov v Zdravstvenem domu Škofja Loka,« 
je pojasnila. V njihovem dispanzerju 
izvajajo tako preventivne kot kurativne 
preglede predšolskih in šolskih otrok. V 
sklopu preventive izvajajo sistematske 
preglede predšolskih otrok v 1., 3., 6., 12. 

in 18. mesecu ter v starosti treh in petih 
let, sistematske preglede pred vstopom v 
šolo, sistematske preglede v 1., 3., 6. in 8. 
razredu osnovne šole, pa tudi namenske 
preglede, če je bila pri sistematskem pre-

gledu najdena sprememba, ki potrebuje 
sledenje. Izvajajo še obvezno cepljenje, 
predpisano s programom cepljenja, pa 
tudi neobvezna cepljenja, je še razložila  
Marta Žnidaršič Eržen.

Začela opredeljevanje pacientov
Od prvega oktobra je v ambulanti Polhek v Gorenji vasi za šestnajst ur tedensko zaposlena nova specialistka 
pediatrije Marta Žnidaršič Eržen.

Mateja Rant

MartaŽnidaršičErženFOTO:JUREFERLAN

Odziv učencev in dijakov je organizatorje dogodka prijetno 
presenetil, saj so v dveh terminih skupaj gostili blizu sto obi-
skovalcev. V praksi so jim pokazali, kakšne možnosti zaposlitev 
nudijo v podjetju, obenem pa so jim predstavili njihov sistem 
mentorstva, vajeništva, štipendij in študentskega dela, popeljali 
so jih tudi na ogled prostorov proizvodnje in drugih prostorov 
podjetja.
Na konkretnem projektu dizajnerske kamnite pisalne mize so 
obiskovalcem predstavili vse profile zaposlenih, ki so sodelovali 
pri njeni izdelavi, od skice do končnega izdelka. »Učencem in 
dijakom smo tako želeli prikazati, da je nabor delovnih mest pri 
nas zelo širok, za kar potrebujemo različne poklicne profile,« 
je pojasnila vodja prodaje za slovenski in avstrijski trg Helena 
Selak. V družinskem podjetju v ospredje postavljajo tudi družin-

ske vrednote, je poudarila vodja kadrovske službe Klara Baran 
Babnik in dodala, da svojim zaposlenim omogočajo prehajanje 

med delovnimi mesti ter tako poskušajo slediti njihovim željam 
in ambicijam. Organizirajo številne družabne dogodke in z zani-
mivimi dejavnostmi krepijo timski duh.
Po besedah Helene Selak iščejo nove sodelavce, ki so se pred-

vsem pripravljeni učiti in razvijati, medtem ko ustrezna izobraz-

ba ni nujen pogoj za zaposlitev. Vsakemu novemu sodelavcu 
namreč dodelijo mentorja, ki skrbi za njegov razvoj, uvajanje in 
učenje ne glede na njegovo predhodno izobrazbo.

Odprli vrata učencem in dijakom
V podjetju Marmor Hotavlje so v oktobru prvič 
pripravili informativni dan, da bi širši javnosti 
oziroma predvsem učencem, dijakom in njihovim 
staršem predstavili možnosti zaposlitve oziroma 
poklicev v podjetju.

Mateja Rant

VpodjetjuMarmorHotavljesovoktobruodprlivrataučencem
indijakom.FOTO:GORAZDKAVČIČ
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V soboto, 15. oktobra, je v Logatcu po 

več kot dveh letih potekalo 25. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. 
Iz gorenjske regije sta svoje znanje 
pokazali dve: ekipa prve pomoči iz občine 
Gorenja vas - Poljane in združena ekipa iz 
Radovljice in Tržiča.
Kot je povedala vodja ekipe iz občine 
Gorenja vas - Poljane Nina Strel, so 
udeleženci preverjanja usposobljenost 
in znanje prikazali pri reševanju in oskrbi 
realistično prikazanih poškodb ponesre-

čencev v različnih nesrečah, ki nas lahko 
prizadenejo. To so na primer prometne 
nesreče, nenadno obolele osebe s sumom 
na možgansko ali srčno kap, izvajanje 
temeljnih postopkov oživljanja, oskrba 
najrazličnejših poškodb, ran in opeklin ... 
Pomerili so se na štirih delovnih točkah 
– nesrečah, kjer so pod budnim očesom 
ocenjevalcev ponesrečence čim bolje 
oskrbeli. Nina Strel še pravi, da je kot 
vodja ekipe imela malo drugačno vlogo: 
svoje člane je na delovišču koordinirala, 
vzpostavljala komunikacijo z reševalci in 
drugimi tehničnimi službami. Ponosna je, 
da se je ekipa občine Gorenja vas - Polja-

ne na vseh deloviščih odrezala odlično, 
kar je posledica vseh ur, vloženih v vaje.
Letošnje preverjanje ekip torej ni pote-

kalo v tekmovalnem duhu (rezultati niso 
bili pomembni, saj je letošnje državno 
tekmovanje odpadlo), zato so bili vsi 
zmagovalci. Letošnje preverjanje je bilo 
tako usmerjeno v izpopolnitev znanja in 
vseh postopkov, ki jih je bilo treba izvesti 
pri ponesrečencih.

Nina Strel še razmišlja, da jim tovrstna 
preverjanja dajo potrditev, da imajo veliko 
znanja, sposobnosti in iznajdljivosti, hkrati 
pa jih pripravijo na možnost posredovanja 
ob realni nesreči, kjer bi bila njihova po-

moč potrebna. Njihova ekipa tako priskoči 
na pomoč občanom na intervencijah ob 
naravnih in drugih nesrečah.
Njihove priprave sicer potekajo tako, 
da se usposabljajo na vajah nekajkrat 
mesečno v gasilskem domu v Poljanah. 
Vsake toliko časa vaje izvedejo tudi z 

domačimi gasilci, saj tako dobijo nekaj 
več vpogleda v njihovo delo – in obratno. 
Tako namreč v primeru nesreče še lažje 
sodelujejo.
Takšnega preverjanja ekip, kot je bilo 
zadnje v Logatcu, se udeležijo vsako leto, 
sodelujejo pa tudi na občinski vaji enot 
Gasilskega poveljstva občine Gorenja vas 
- Poljane in enot Civilne zaščite občine 
Gorenja vas - Poljane, ki je letos potekala 
22. oktobra na območju Lučin, na žagi 
Premetovc.

Letošnje regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa ni bilo v 
znamenju tekmovalnega duha, ampak je bilo usmerjeno v izpopolnitev znanja ekip in vseh postopkov, ki jih je 
treba izvesti pri ponesrečencih.

Klara Mrak

Ekipa prve pomoči iz občine Gorenja vas - Poljane FOTO: ARHIV EKIPE

V Logatcu je po več kot dveh letih potekalo 25. regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. FOTO: ARHIV EKIPE

Na koncu so bili zmagovalci vsi

Letošnje preverjanje ekip torej 

ni potekalo v tekmovalnem 

duhu (rezultati niso bili 

pomembni, saj je letošnje 

državno tekmovanje odpadlo), 
zato so bili vsi zmagovalci. 

Letošnje preverjanje je bilo 

tako usmerjeno v izpopolnitev 

znanja in vseh postopkov, 

ki jih je bilo treba izvesti pri 

ponesrečencih.
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Obiskovalci in ljubitelji sirov, zbralo se jih 

je več kot tisoč, so med drugim okusili 
tudi sire Poljanske doline – sire kmetije 
Pustotnik, Sirarne Bogataj iz Gorenje vasi 
in Kmetije pr' Leskovc iz Stare Oselice. 
Rdeča nit festivala so bili planinski siri, 
za katere je značilno, da so izdelani na 
poletnih pašnikih v sirarnah, ki obratujejo 
samo v poletni sezoni. Gre za tradicional-
ne gorske planšarije na območju Bohinja 
in Posočja.
Festivala se je udeležila tudi ministrica 
Irena Šinko, ki si je ogledala pestro raz-

stavo sirarjev, ki je prikazala značilnosti 
slovenskega kmetijstva in posebnosti po-

sameznih regij. V nagovoru se je zahva-

lila organizatorjem za izvedbo festivala 
ter izrazila navdušenje nad številom 
razstavljavcev. Poudarila je, da ima sirar-
stvo v slovenski zgodovini velik pomen: 
»Sir ima v Sloveniji veliko tradicijo in je 
eden najbolj razširjenih mlečnih izdelkov. 
Že planšarji so od davnega predelovali 
mleko v sir in ga prodajali v večjih me-

stih. Na ta način so prebili lokalne meje 
in se je sir s planin prodajal tudi v drugih 
okoliših.« Slovenija je na ravni Evropske 
unije z geografskim poimenovanjem 
zaščitila sir Mohant, Tolminc, Nanoški sir 
in Bovški ovčji sir, ki se lahko še dodatno 
označujejo z označbo »narejeno na plani-
ni«. »Za zdaj planinskih sirov z območja 
naše občine (še) ne moremo ponuditi, a 
čakamo na katerega izmed mladih, za-

gnanih kmetov, ki bo prepoznal potencial 
pašnikov na Blegošu in bi z zagonom 
planšarije na sončnih pobočjih našega 
očaka popestril kulinarično in turistično 
ponudbo naših krajev,« je pojasnil Milan 
Brence, predsednik Združenja kmečkih 
sirarjev Slovenije. »Letošnji 'pokoronski' 
festival je znova dokazal, da je kakovost 
mleka in mlečnih izdelkov slovenskih 
kmetij na ravni evropske ponudbe in je 
zanimiva dejavnost tako za kmete kot 
tudi vse tiste kupce, ki iščejo domače, 
lokalno in kvalitetno pridelano hrano. S 
tem ne podpirajo zgolj svojega zdravega 
načina prehrane, ampak tudi vitalnost po-

deželskih skupnosti in obdelano krajino.« 
Festival je obiskal tudi priznani francoski 

zorilec sirov Max Schmidhauser, ki je 
predstavil svoj poklic, ki v Sloveniji še ni 
znan, a bi ga potrebovali. V interesu Zdru-

ženja je, da se takšen poklic razvije tudi 

Sloveniji in posledično možnost uporabe 
uslug zorenja sirov. Zorenje je zelo zahte-

ven del poti sira od mleka do kupca.
Festival je bil obenem tudi zaključek 
Evropskega kongresa kmečkih sirarjev, 
ki je med 1. in 3. oktobrom potekal v 
Bohinju. Kongres v organizaciji Združenja 
kmečkih sirarjev Slovenije se lahko pohva-

li tako z brezhibno izvedbo strokovnih izle-

tov in ogledov sirarn ter planšarij kot tudi 
izjemno zanimivimi predavanji predavate-

ljev iz vse Evrope. Nastopi strokovnjakov 

z različnih področij sirarstva in kmetijstva 
so bili vsebinsko izjemno raznoliki in 
simultano prevajani. »Žal smo v pogovorih 
s predstavniki drugih evropskih sirarjev 

ugotovili, da se Združenje kmečkih sirar-
jev Slovenije še vedno bori z reševanjem 
osnovnih problemov: kakovostne podpore 
strokovnih institucij in stabilnega sofi-

nanciranja iz državnih virov, ki so drugje, 
denimo na Madžarskem in Hrvaškem, da 
o drugih zahodnoevropskih državah ne 
govorimo, že zdavnaj rešeni. Upamo, da 
bodo ti problemi do naslednjega leta, ko 
Združenje praznuje 25-letnico, končno 
rešeni,« je še povedal Milan Brence, sicer 
lastnik kmetije in sirnice Pustotnik.

Lidija Razložnik

Jakob Dolinar je na festivalu predstavljal sire z domače Kmetije pr' Leskovc iz Stare 
Oselice. FOTO: VIDA HABJANIČ, ZDRUŽENJE KMEČKIH SIRARJEV SLOVENIJE

V začetku oktobra je na Brdu pri Kranju potekal tretji Festival slovenskih sirov, na katerem se je predstavilo 
trideset kmečkih sirarjev z vseh koncev Slovenije, vsak s po tremi različnimi siri.

Slovenski siri so po kakovosti primerljivi 

z evropskimi

Festival je bil obenem tudi zaključek Evropskega kongresa 
kmečkih sirarjev, ki je med 1. in 3. oktobrom potekal v Bohinju. 
Kongres v organizaciji Združenja kmečkih sirarjev Slovenije 
se lahko pohvali tako z brezhibno izvedbo strokovnih izletov 
in ogledov sirarn ter planšarij kot tudi izjemno zanimivimi 
predavanji predavateljev iz vse Evrope.
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Sredi oktobra je Dvorec Visoko obiskala ekipa oddaje Dobro 
jutro z RTV Slovenija, kjer je tematika temeljila na kulinariki Vi-
sokega na osnovi knjige Pavleta Hafnerja Ta dobra stara kuha, 
ekipa pa si je privoščila še terjak, skuhan v visoški kuhinji. Te-
den zatem nas je obiskala še ekipa Planet TV iz oddaje Jutro na 
Planetu, s katero smo za gledalce pripravili tri krajše prispevke 
– o drobnjakovih štrukljih, klekljanju in meteoritu v Javorjah.
Poljanska dolina pa je kot slikovit kraj s prelepo naravo tudi 
odlična destinacija za poroke. Dvorec Visoko je že 10 let 
lokacija, za katero se pari odločajo predvsem zaradi idiličnega 
naravnega okolja, v zadnjem času pa tudi zaradi trenda porok v 
naravi in pod kozolci. Tako zaradi predstavitve lokacije potenci-
alnim parom kot zaradi sledenja trendom na področju izvedbe 
poročnega protokola smo se kot razstavljavci udeležili Sloven-
skega poročnega sejma Brdo. Odziv parov na našo predstavitev 
je bil izjemo pozitiven in verjamemo, da bo marsikateri par 
usodni da dahnil prav tu.

Promocija Poljanske doline

Poljanska dolina postaja vse bolj prepoznavna turistična destinacija za tiste, ki hočejo nekaj več. V oktobru 
sta dolino obiskali kar dve televizijski hiši, Zavod Poljanska dolina pa se je kot razstavljavec udeležil 
Slovenskega poročnega sejma.

Jera Miklavčič

Planet TV na obisku FOTO: JERA MIKLAVČIČ

Vsak četrtek od 16.30 dalje vse do 22. decembra potekajo 
delavnice v izvedbi Ljudske univerze Škofja Loka z naslovom 
Ozimnica visoške gospe. Zelo zanimivo dogajanje za vse, ki 
se prvič srečujete z ročnimi deli, in za vse tiste, ki želite svoje 
znanje nadgraditi.
Vsako drugo soboto v mesecu ob 10. uri poteka voden ogled 
po zbirkah Visoška domačija pripoveduje, hkrati se predsta-
vlja lokalni ponudnik; 25. novembra pripravljamo konec tedna 

jesenskih okusov, letos nas je narava res obilno obdarila in 
pripravljali bomo jedi po kuharici Ta dobra stara kuha, kajti na 
ta način oživljamo identiteto dvorca, ponujamo doživetje ter 
obenem jedi oblikujemo in postavimo v sodoben čas. Ob kreira-
nju kulinaričnih dogodkov nam je pomembno izhodišče visoška 
kuhinja v času Kalanov in seveda tudi kasnejše Tavčarjevo ob-
dobje. Sobota, 17. decembra, od 12. ure dalje pa bo namenjena 
veselemu decembru, druženju na vrtu Dvorca s ponudniki, pri 
katerih si bo mogoče izbrati novoletno darilo, pokusiti njihove 
izdelke, pripravili bomo tudi program za otroke.
Veseli smo, da Dvorec Visoko postaja kraj, ki nudi možnost 
doživljanja kulture in kulinarike ali pa enostavno samo spro-
stitev v prijetnem okolju kavarne ob kavi in kateri izmed hišnih 
sladic.

Dvorec Visoko vabi tudi v jesenskem času
Obiskovalcem Dvorca Visoko tudi v jesenskem času ponujamo prijetno dogajanje in koristno preživljanje 
prostega časa.

Martina Ambrožič Tušar

Zavod Poljanska dolina obvešča, da se v Šubičevi hiši po-
novno začenjajo organizirana praznovanja rojstnih dni. Če 
se mali slavljenec želi preleviti v iskalca zaklada, plesalca, 
ustvarjati unikatne izdelke …, se mu bo tematsko prazno-
vanje v družbi prijateljev v Šubičevi hiši zagotovo vtisnilo v 
spomin.

Organizacija rojstnih dni v Šubičevi hiši

Dvorec Visoko je od 1. novembra dalje odprt v četrtek od 
12. do 20. ure, v petek od 12. do 18. ure ter ob sobotah, 
nedeljah in praznikih od 10. do 18. ure.
Šubičeva hiše je do konca novembra odprta ob petkih z 
vodenjem ob 12. uri, od 1. decembra dalje pa po predho-
dnem dogovoru.
Info točka je do konca novembra odprta od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 14. ure, od 1. decembra dalje pa od pone-
deljka do srede ter v petek od 9. do 14. ure.

Novi delovni časi Dvorca Visoko, Šubičeve hiše in 
Info točke
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Letos bo državna proslava v športni dvorani v Žireh, in sicer na 
predvečer praznika, v torek, 22. novembra, ob 18. uri. Pri prip-
ravi proslave bodo sodelovali: Občina Žiri, Domoljubno društvo 
generala Rudolfa Maistra Žiri in Zveza društev generala Maistra 
Slovenije.
Slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor. V kulturnem programu pa bodo nastopili: Orkester slovenske 
vojske, solisti Darja Švajger, Anja Zemljarič, Anton Habjan, Aka-
demski pevski zbor Franceta Prešerna, recitatorji in pevci OŠ Žiri 
in idrijske gimnazije ter skupina Jesen. Dogodek bo počastilo tudi 
štirideset praporščakov. Na proslavo so vabljeni najvišji državni 
predstavniki. Posebne pozornosti bodo deležni potomci Maistro-
vih borcev in člani 28 društev, ki delujejo v Sloveniji. Seveda so 
vabljeni vsi, ki jim to obdobje slovenske zgodovine kaj pomeni.
Žirovsko Domoljubno društvo general Rudolf Maister je bilo usta-
novljeno leta 2019. Deluje na celotnem področju upravne enote 
Škofja Loka z namenom zbiranja in ohranjanja imen njegovih 
borcev. V spoštljivem spominu želimo ohraniti odločne fante in 
može iz naših krajev, ki so po končani prvi svetovni vojni zaščitili 
in zadržali slovensko ozemlje na Štajerskem in delno na Koro-
škem. Bili so prva slovenska vojska. Globlji namen našega dela 
je, da se pri ljudeh, zlasti mladini, razvija in utrjuje domoljubje. 
Doslej smo raziskali udeležence iz občin Žiri in Gorenja vas-Po-
ljane. Raziskovalca Janez Jereb in Lojze Demšar sta ugotovila, 
da je v bojih za slovensko etnično ozemlje na Koroškem in Šta-
jerskem sodelovalo 42 Žirovcev. Njihova imena so objavljena v 
Žirovskem občasniku. Na področju sedanje občine Gorenja vas - 
Poljane smo raziskovalci odkrili 55 imen. Zapisana so v zborniku 

Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Sicer so naše delo in 
predstavitve po krajevnih skupnostih spremljali lokalni časopisi 
in občinska glasila.
Leta 2019 smo postavili spominsko ploščo umrlemu 19-letne-
mu Francu Mlakarju na rojstni hiši v Žireh. Leto dni kasneje je 
bilo postavljeno spominsko obeležje Matevžu Jerebu v Račevi 
in leta 2022 v Stari Oselici še Andreju Šifrerju.

Ohranimo spomin na domoljuba

V čast in zahvalo generalu Rudolfu Maistru in njegovim borcem za slovensko severno mejo v letih 1918–
1919 praznujemo 23. novembra dan Rudolfa Maistra kot državni praznik.

Anton Bogataj, podpredsednik društva

Spominska plošča Maistrovemu borcu Andreju Šifrerju v Stari 
Oselici FOTO: VALENTIN BOGATAJ

Na razstavi ročnih del gorenjskih društev upokojencev, ki je 
sredi oktobra potekala v Železnikih, je sodelovalo tudi Društvo 
upokojencev (DU) za Poljansko dolino Gorenja vas. Kot je 
pojasnil predsednik DU Vladimir Koračin, so se na tradicional-
ni razstavi Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske 
predstavili prvič. »Za sodelovanje smo se odločili, ker so tudi v 
našem društvu ustvarjalni člani in članice,« je razložil. Njihov 
razstavni prostor so krasili klekljani izdelki Albine Čerimović, 
kvačkani izdelki Irene Tratnik ter različni pletarski izdelki – od 
košaric za kruh, cajn za češnje do »škunder«, ki so jih izdelali 
Silvo Pivk, Vladimir Štibelj in Valentin Kisovec. Omeniti pa ve-
lja še eno članico DU za Poljansko dolino, in sicer pesnico Ma-
rijo Knafelj, ki je bila med nastopajočimi ob odprtju razstave.

Sodelovali na razstavi 

gorenjskih upokojencev

Ana Šubic

Predsednik društva Vladimir Koračin in klekljarica Albina 
Čerimović ob razstavljenih izdelkih FOTO: GORAZD KAVČIČ
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Njeno oznako ste verjetno zasledili na škatli domačih piško-
tov, alkoholnih pijačah, domačih marmeladah ali konzervirani 
zelenjavi. Tokrat pa smo pripravili ponudbo darilnih paketov 
blagovne znamke, ki so uporabni kot zahvala vašim poslovnim 
partnerjem, sodelavcem ali kot posebna pozornost za vaše 
domače, prijatelje in znance.
Če želite s poslovnim darilom sporočiti posebnosti območja, 
kjer delujete, z izborom poslovnih daril v okviru darilnih paketov 
blagovne znamke Babica in Dedek podpreti lokalne proizvajal-
ce, poudariti tradicionalne dejavnosti Škofjeloškega in visoko 
kakovost izdelkov z uporabo lokalnih surovin ter obenem prese-
netiti z avtentičnim, posebnim in predvsem uporabnim darilom, 
potem je ponudba blagovne znamke Babica in Dedek, naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov prava izbira.
Ponudbo prehrambnih izdelkov, moke in drugih mlevskih izdel-
kov, olj, zeliščnih izdelkov, izdelkov za nego telesa ter izdelkov 
domače in umetnostne obrti omenjene blagovne znamke 
ustvarja 41 ponudnikov na Škofjeloškem s skupno več kot 490 
izdelki, med njimi je največ dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
in nosilcev osebnega dopolnilnega dela, nekaj je tudi s.p.-jev in 
d.o.o.-jev. Nekaj teh izdelkov v novi celostni podobi predstavlja-
mo tudi v darilnih paketih.

Kaj je v letošnji ponudbi darilnih paketov? Sestavili smo štiri 
različne kombinacije izdelkov, ki jih seveda lahko poljubno 
spreminjate, imate pa tudi možnost dodatnega označevanja z 
logotipom podjetja:
Sadno-zelenjavni paket (marmelada, zelenjavna omaka, sadno-
-zelenjavni sok, suho sadje)
Paket dobre gospodinje (kaša ali rižek, sončnično olje, rezanci 
in zelenjava v soli)
Paket domača malica (dimljen sir, suha klobasa, kisle kumarice 
ali paprika)

Zeliščno-medeni paket (med, dražgoški kruhek, koprivov sirup, čaj)
Več informacij o ponudbi blagovne znamke, ponudnikih in 
možnostih naročanja darilnih paketov: Razvojna agencija Sora, 
Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel. št. 04/ 50 60 225, 
e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si in spletna stran http://
babicadedek.si/.

Prepričani smo, da blagovno znamko Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov, že poznate. Tokrat 
pa želimo vašo pozornost vzbuditi s ponudbo darilnih paketov blagovne znamke.

Kristina Miklavčič, RAS

Zeliščno-medeni paket FOTO: ARHIV RAS

Paket domača malica FOTO: ARHIV RAS

Poslovna darila Babice in Dedka

Sestavili smo štiri različne kombinacije izdelkov, 
ki jih seveda lahko poljubno spreminjate, 
imate pa tudi možnost dodatnega označevanja 
z logotipom podjetja: sadno-zelenjavni paket, 
paket dobre gospodinje, paket domača malica, 
zeliščno-medeni paket.
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Pavel Krasnik je bil rojen leta 1925 v Lju-

bljani, kjer je končal štiri razrede osnovne 
šole in štiri razrede meščanske šole z 
maturo. Po demobilizaciji iz Jugoslo-

vanske armade je leta 1946 obiskoval 
pedagoški tečaj v Slovenskih Konjicah. 
Isto leto je začel poučevati v Gančanih. 
Po treh mesecih je bil premeščen v 
Mačkovce, kmalu pa je nadaljeval delo v 
Mozirju. Zadnja postaja pred prihodom 
v Poljansko dolino je bilo delovno mesto 
na CK LMS (Centralni komite Ljudske 
mladine Slovenije) v Ljubljani, kjer je 
deloval tri leta. V tem času je diplomiral 
na učiteljišču in začel študij na Višji 
pedagoški šoli.
Ob prihodu v Poljane ga je takratni ravna-

telj šole Srečko Gostinčar usmeril k sode-

lovanju z lokalnim odborom Komunistične 
partije Slovenije. Na sestankih šolskega 
odbora so že konec tistega leta obravna-

vali napoved volitev v občinske ljudske 
odbore (ObLO), ki naj bi potekale v letu 
1952. Pavel Krasnik se je aktivno vključil 
v dogajanje okrog volitev in se pojavil 
na volilni listi za člana v ObLO Poljane. 
V času splošne nacionalizacije gozdov, 
zemljišč in drugega premoženja je Krasnik 
na enem izmed zborov volivcev predlagal 
razlastitev Prosvetnega doma, ki ga je 
pred vojno pod streho postavila poljanska 
župnijska skupnost s finančnimi prispevki 
in prostovoljnim delom župljanov na cer-
kvenem zemljišču. Ta pobuda je razdelila 
Poljance: aktivisti OF so predlog podprli, 
župljani pa so močno nasprotovali, saj 
je stavba Prosvetnega doma služila kot 
nadomestek delno porušeni in neuporabni 
poljanski cerkvi.
Ko je bil septembra 1952 naslednik 
ravnatelja Gostinčarja učitelj Bohinc 
vpoklican na služenje vojaškega roka, je 
Bohinčeve ravnateljske in druge zadolži-
tve (sodelovanje učiteljskega zbora z do-

mačim kulturno-umetniškim društvom) 
takrat prevzel sodelavec Pavel Krasnik. 
Dejansko so bile potrebe po prostoru 

KUD-a in drugih družbenopolitičnih 
organizacij v kraju uporabljene kot glavni 
argument za razlastitev Prosvetnega 
doma. Ker arhivskega gradiva o vsebini 
občnega zbora KUD-a dr. Ivan Tavčar v 

decembru 1952 ni, ni prav jasno, v kakšni 
formalni vlogi je tam nastopil Pavel 
Krasnik, vendar pa je že čez tri mesece 
zagotovo podpisal dopis na Okrajni ljud-

ski odbor v Kranju kot predsednik KUD-a. 
Pavel Krasnik je tako v zgodovini društva 
zapisan kot tretji oz. drugi predsednik 
društva: obstaja namreč dilema, ali je bil 
drugi predsednik res Franc Mrak, kot ga 
na tej funkciji omenja novinar Gorenj-
skega glasa kot člana organizacijskega 
odbora za proslavo stote obletnice Tav-

čarjevega rojstva. Drugih dokumentov 

o Francu Mraku z izjemo te omembe v 
časopisu nismo zasledili. Ne nazadnje bi 
lahko šlo celo za novinarjevo napako. Za 
razliko od svojega predhodnika Bohinca, 
Krasnik ni bil aktivno udeležen pri obliko-

vanju konkretne vsebine dela KUD-a. Iz 
tistega časa nasploh ni nobenih podat-
kov o pomembnejšem kulturno-prosve-

tnem dogajanju, Krasnik pa je bil očitno 
uspešen kot družbenopolitični delavec.
Ob združitvi nižjih gimnazij na Trati (Go-

renja vas) in v Poljanah ter oblikovanju 
osemletke v Gorenji vasi jeseni leta 1953, 

sta zakonca Krasnik zapustila Poljane 
in nadaljevala delo v Gorenji vasi, kjer 
je Pavel Krasnik nastopil najprej kot upra-

vitelj tamkajšnje osemletke, pozneje kot 
učitelj. Dne 29. 8. 1955 je bil izbran za 
predsednika Sveta za kulturo, prosveto 
in šolstvo na seji Občinskega ljudskega 
odbora Gorenja vas, ki je takrat pokrival 
območje prejšnjih ObLO Gorenja vas, 
Poljane in Sovodenj. Omenjeni Svet je 
Krasnik zadnjič vodil do 18. 9. 1957, ko 
je bila na seji obravnavana njegova in že-

nina odpoved delovnega razmerja v šoli 

v Gorenji vasi zaradi odhoda na drugo 
delovno mesto v okraju Koper. S tem se 
je zaključilo delovanje Pavla Krasnika v 
Poljanski dolini. O njegovem poznejšem 
udejstvovanju ni znanega prav veliko. Po 
dostopnih informacijah je bil leta 1961 
kot predstavnik Sveta za šolstvo v Kopru 
vključen v eno izmed komisij tamkajšnje-

ga Rdečega križa. Pozneje je dobil službo 
v Ljubljani in se leta 1980 udeležil Petega 
jugoslovanskega simpozija o pouku 
geografije v Portorožu. Umrl je leta 2009 
v 85. letu starosti.

Goran Šušnjar

Pavel Krasnik z učenci FOTO: MIHA PRIJATELJ

S šolskim letom 1951/52 je bil z odločbami Okrajnega ljudskega odbora v Kranju v Poljane premeščen tudi 
učiteljski par Pavel in Dora Krasnik: on kot učitelj pripravnik (biologija in kemija) na tamkajšnji nižji gimnaziji, 
ona kot učiteljica na osnovni šoli.

Polanci za krajši čas – Pavel Krasnik

Za razliko od svojega predhodnika Bohinca Krasnik ni bil aktivno 

udeležen pri oblikovanju konkretne vsebine dela KUD-a. Iz tistega 
časa nasploh ni nobenih podatkov o pomembnejšem kulturno-
prosvetnem dogajanju, Krasnik pa je bil očitno uspešen kot 
družbenopolitični delavec.
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Dogodek je organiziralo Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Polja-

ne, kjer ugotavljajo, da se ljudje vedno bolj zavedajo pomena 

poznavanja svojih korenin, svojih prednikov, svojega izvora. Z 

raziskovanjem tega se ukvarja posebna veda, imenovana rodo-

slovje oziroma genealogija. Delavnico je vodil mag. Tine Golež, 
sicer profesor fizike.
Udeleženci so spoznali, kako začeti raziskovanje podatkov o 
svojih predhodnikih. S pomočjo računalnika je danes možno 
tudi od doma narediti marsikatero poizvedbo v različnih zbirkah 
podatkov in začeti sestavljanje svojega družinskega drevesa. 
Posebno dragocena je nedavna objava slovenskih cerkvenih 
matičnih knjig (krstne, poročne in mrliške) na spletnem portalu 
Matricula Online. Zelo dragocen vir so statusi animarum ali 

popisi duš. Poseben izziv za raziskovalce predstavljajo zapisi 
v nemški gotici, saj je za branje te potrebno posebno znanje 

in tudi znanje arhaičnega nemškega jezika. Zanimiv vir za 
iskanje prednikov, vsaj tistih, ki so bili lastniki nepremičnin, je 
franciscejski kataster, ki je nastal v začetku 19. stoletja. Poleg 
podatkov o lastnikih parcel raziskovalce pritegne tudi grafični 
del katastra, kjer so z izjemno natančnostjo vrisane stavbe, 
njive, vrtovi, sadovnjaki, reke, gozdovi, ceste in še marsikaj, kar 

še danes obstaja na točno istem mestu. Tudi podatke o soro-

dnikih, ki so se izselili v ZDA, lahko poiščemo s pomočjo spleta. 
Predavatelj je predstavil še nekatere druge vire za raziskovalno 
delo, nekoliko v šali, nekoliko zares pa je še opozoril, da lahko 

iskanje prednikov preide v pravo zasvojenost, zato priporoča 
razumski pristop.

Moje družinsko drevo – kako začeti
Konec septembra je v Šubičevi hiši v Poljanah potekala zanimiva rodoslovna delavnica. Delavnico je vodil 
predavatelj mag. Tine Golež, sicer profesor fizike.

Jure Ferlan

Udeleženci so pozorno prisluhnili predavatelju Tinetu Goležu. 
FOTO: JURE FERLAN

Obiskovalci, ki so napolnili cerkev, so lahko prisluhnili Cerkve-

nemu mešanemu pevskemu zboru iz Poljan pod vodstvom zbo-

rovodje Andreja Žagarja in spremljavi organista Jožefa Vider-
garja, Otroškemu cerkvenemu pevskemu zboru pod vodstvom 

Marije Omejc in Mladinskemu cerkvenemu pevskemu zboru 

pod vodstvom Kaje Tomšič. Bogat izbor pesmi je vseboval tako 
klasične kot sodobne skladbe pa tudi ritmično duhovno glasbo. 
Posebnost je bila tudi avtorska skladba, po kateri je večer dobil 
tudi svoje ime. Besedilo zanjo je napisala povezovalka večera 
Mateja Tušek, melodijo pa Jožef Vidergar.
Posebne gostje večera so bile članice citrarske skupine Domi-
nae, ki se jim je pridružila flavtistka in solo pevka Ana Benedik. 
Anamarija Jurčič, Maruša Šubic in Janja Bonča so se predsta-

vile z instrumentalnimi skladbami, Kaja Tomšič, Nika Jurčič 
in Marija Prebil pa s svojimi solističnimi pevskimi točkami. Za 
klavirsko instrumentalno uverturo koncerta je poskrbel Jošt 
Vidergar, za posebno vzdušje pa Tinkara Tušek, oblečena v 

modro, ki je Marijina barva. Z venčkom na glavi in na s cvetjem 
okrašeni gugalnici je recitirala pesmi z duhovno vsebino, ki 

pričajo o Marijini prisotnosti v življenju. Kot je povedala idejna 
vodja glasbenega večera Mateja Tušek, so tak koncert načrto-

vali že za letošnji maj, ki je tako kot oktober tudi Marijin mesec, 
a so ga zaradi različnih okoliščin prenesli na oktober. Tovrsten 
dogodek so na Gori pripravili prvič, navdušeni so bili nad dobro 
akustiko in lepoto obnovljene cerkvene notranjščine z baročni-
mi oltarji. Velik obisk koncerta in dolg aplavz občinstva jim daje 
navdih, da že snujejo načrte za nove nastope.

Pesem Zanjo na Gori
Sredi oktobra je v cerkvi Marijinega vnebovzetja 

na Gori oziroma Malenskem vrhu potekal večer 
Marijinih pesmi z naslovom Pesem Zanjo.

Jure Ferlan

V cerkvi na Gori so odmevale Marijine pesmi. FOTO: JURE 
FERLAN
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Za uvod kratka predstavitev organizatorja 

srečanja, Kluba zdravljenih alkoholikov dr. 
Viktorja Kocjančiča Škofja Loka: »Letos 
naš klub vstopa v petdesetletnico svojega 
delovanja in je eden od klubov z najdalj-
šo tradicijo v Sloveniji. Klubi zdravljenih 
alkoholikov predstavljajo nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja odvisnosti od 
alkohola. Pomembno je namreč, da se 
po odpustu iz bolnišničnega zdravljenja 
zdravljenec in njegova družina prilagodita 
na nov, zdrav stil življenja. Velik poudarek 
je na sodelovanju družinskih članov, saj je 
za vsakega zdravljenega alkoholika naj-
bolj pomembno, da ga podpirajo njegovi 
najbližji. Ti pa mu lahko pomagajo le, če 
imajo možnost spremljati zdravljenca in 
pri tem aktivno sodelovati, in s tem ustvar-
jajo v družini prijaznejše in spodbudnejše 
okolje za vse člane.«
V sklopu aktivnosti in v programu tera-

pevtsko-rehabilitacijskih dejavnosti kluba 
so tudi pohodi. Tako so se sredi 90. let 
prejšnjega stoletja takratni člani odlo-

čili, da organizirajo srečanje gorenjskih 
klubov zdravljenih alkoholikov pri koči na 
Blegošu. Po nekaj poskusih ta ideja žal ni 
zaživela. Pojavil se je predlog, da se sreča-

nje priredi na Ermanovcu. V letu 1997 so 
to tudi izvedli, kar je bil zadetek v polno. 
Od takrat naprej vsako leto neprekinjeno 
potekajo srečanja na tej lokaciji, ki je tudi 
primernejša. Letos, ko naš klub praznu-

je petdeset let delovanja, smo tudi 25. 
srečanju gorenjskih klubov na Ermanovcu 

namenili več pozornosti, saj so udele-

ženci, tako aktivni kot bivši člani oziroma 
veterani, vedno navdušeni in zadovoljni. 
Jubilejno srečanje, ki je bilo planirano 17. 
septembra, smo zaradi obilnih padavin 
prestavili za en teden. Kot običajno je bilo 
zborno mesto na Hotavljah. Od tu se je 
večina odpeljala v Kopačnico in od tam 
nadaljevala peš do koče na Ermanovcu. 
Vabilu na naše druženje so se odzvali 
člani društva Žarek upanja iz Ljubljane, 
člani Kluba zdravljenih alkoholikov Idrija 
ter člani vseh gorenjskih klubov zdravlje-

nih alkoholikov. Pogrešali pa smo člane 
kluba iz Žalca, s katerimi prijateljujemo že 
kar nekaj let. Kljub temu se je na prire-

ditvenem prostoru zbrala kar precejšnja 
množica. Vsak udeleženec je ob prihodu 

prejel spominsko majico z jubilejnim logo-

tipom našega kluba.
Pred uradnim začetkom smo članice 
in člani kluba pripravili vse za nemoten 
potek druženja. Jubileju primerno smo 
okrasili prireditveni prostor, mize pa 
obložili z dobrotami, ki jih je pripravila 
naša Sara. Poleg obilice sladkih in slanih 
peciv smo postregli s kruhom z zaseko, 
kar je že kar tradicionalni prigrizek na 
našem srečanju. Srečanje se je začelo s 
kratkim nagovorom našega predsednika 
Jožeta. Sledile so športne igre, kjer so se v 
pikadu, ruskem kegljanju, metanju podkev 
in prstometu pomerili vsi klubi. Seveda ni 
manjkala že tradicionalna krača, kjer je 
bilo treba uganiti, kako visoko je obešena. 
Pozabili nismo niti na otroke – zanje smo 
pripravili posebno igro prenašanja bom-

bonov s slamicami. Čeprav igre nimajo 
tekmovalnega pomena, saj velja, da je po-

membno sodelovati, ne zmagati, pa smo 
tokrat (glede na poseben jubilej) podelili 
tudi komplete medalj najboljšim trem v 
posamezni disciplini. Največ uspeha so 
imeli predstavniki Društva za rehabilitacijo 
in preventivo Krma z Jesenic. Manjkal pa 
seveda ni niti težko pričakovani srečelov. 
Za presenečenje na koncu pa je ponov-

no poskrbela naša članica Sara, ki je za 
praznovanje jubileja spekla posebno torto 
z napisom in znakom kluba.
Zadovoljni z druženjem, izmenjavo 
izkušenj in predlogov za nadaljnje so-

delovanje smo se v popoldanskih urah 
razšli z željo, da se naslednje leto zopet 
srečamo.

Na Ermanovcu je konec septembra potekalo 25. srečanje klubov zdravljenih alkoholikov Gorenjske.

Marina Tušek

Člani Kluba zdravljenih alkoholikov Škofja Loka na Ermanovcu FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Članica Sara je za praznovanje jubileja spekla posebno torto z napisom in znakom 
kluba. FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Jubilejno srečanje na Ermanovcu
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Volišče za prebivalce Bačen, Gorenje 
Dobrave, Todraža in Žirovskega Vrha 
Sv. Urbana bo v Rudniku Žirovski vrh v 
Todražu.
V mali dvorani Sokolskega doma v Gore-
nji vasi bodo lahko glasovali prebivalci 
Dobravšc, Dolenje Dobrave, Gorenje vasi 
in Žirovskega Vrha Sv. Antona.
V gasilskem domu na Hotavljah bodo 
svoj glas lahko oddali krajani Čabrač, 
Hlavčih Njiv, Hotavelj, Jelovice, Srednjega 
Brda, Suše in Volake.
V osnovni šoli v Leskovici bo volišče za 
prebivalce Deben, Kopačnice, Krnice pri 
Novakih, Lajš, Laz, Leskovice, Robidnice 
in Studora.

V osnovni šoli Javorje bodo svoj glas lah-
ko oddali prebivalci Četene Ravni, Dolen-
čic, Dolenje Žetine, Gorenje Ravni (hišni 
številki 6 in 8), Gorenje Žetine, Jarčjega 
Brda, Javorij, Krivega Brda, Mlake nad 

Lušo, Murav, Podvrha in Zaprevala.
V kulturnem domu v Lučinah bodo gla-
sovali prebivalci Brebovnice, Dolgih Njiv, 
Golega Vrha, Lučin, Prelesja in Zadobja.
V gasilskem domu na Trebiji bo volišče 
za krajane Fužin, Kladja, Podgore in 
Trebije.
 V stavbi ob župnišču v Stari Oselici bodo 
lahko volili krajani Hobovš pri Stari Ose-
lici (hišne številke 13, 14 in 15) in Stare 
Oselice (hišne številke od 22 do 60).
V Šubičevi hiši so volišče uredili za prebi-
valce Delnic, Dobja, Hotovlje, Kremenika, 
Loma nad Volčo, Lovskega Brda, Podobe-
na, Poljan nad Škofjo Loko, Predmosta, 
Smoldna, Srednje vasi - Poljan, Vinharij, 

Volče, Zakobiljeka, Žabje vasi in Bukove-
ga Vrha.
Pri Slavku Demšarju (Dolenje Brdo 7) 
bodo lahko glasovali prebivalci Dolenjega 
in Gorenjega Brda.
V šoli v Malenskem Vrhu bodo svoj 
glas lahko oddali krajani Dolenje Ravni, 
Gorenje Ravni (hišne številke od 1 do 4), 
Jazbin in Malenskega Vrha.
V kulturnem domu na Sovodnju pa bodo 
pričakovali volivce iz Hobovš pri Stari 
Oselici (hišne številke od 1 do 12 in od 
16 do 23), Javorjevega Dola, Laniš, Nove 
Oselice, Podjelovega Brda, Sovodnja in 
Stare Oselice (hišne številke od 1 do 21 
in od 61 do 74).

Mateja Rant

Volišče v Poljanah so iz kulturnega doma prestavili v Šubičevo hišo. FOTO: JURE 
FERLAN

Občinska volilna komisija je na svoji prvi seji v začetku septembra sprejela sklep o določitvi volišč in njihovih 
območij za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo 20. novembra 2022, na območju občine Gorenja vas - 
Poljane.

Kje bo mogoče glasovati

Volišče za predčasno 
glasovanje za vse občane bo 
na sedežu občinske volilne 
komisije, Poljanska cesta 
87, Gorenja vas. Predčasno 
glasovanje bo mogoče v sredo, 
16. novembra, od 7. do 19. ure.

Pred lokalnimi volitvami, ki bodo 20. novembra, na naslednjih straneh predstavlja-
mo kandidata za župana in liste kandidatov za člane občinskega sveta in svetov 
krajevnih skupnosti. Vsem strankam smo ponudili možnost krajše brezplačne 
predstavitve, pri čemer smo vsem zagotovili enako prostora, končne predstavitve 
pa smo oblikovali glede na besedilo, ki smo ga prejeli od posameznih strank. Ob 
vseh predstavitvah so bile predvidene tudi fotografije nosilcev oziroma pred-
stavnikov list, a nekateri niso želeli izpostaviti nikogar z liste. V sklopu posebne 
volilne priloge na sredini Podblegaških novic pa objavljamo tudi seznam potrjenih 
kandidatur in list kandidatov za redne volitve župana, članov občinskega sveta in 
članov svetov krajevnih skupnosti v občini.

Lokalne volitve

Občinsko volilno komisijo v mandatu 
2022–2026 sestavljajo: predse-
dnik Peter Dolinar (namestnik Blaž 
Možina) ter člani: Polonca Stržinar 
(namestnica Ingrid Kokelj Osred-
kar), Romana Reberšek (namestni-
ca Nada Štravs) in Boštjan Biček 
(namestnica Mateja Čadež). Tajnica 
občinske volilne komisije je Barbara 
Bogataj, ki je dosegljiva na telefon-
skih številkah: (04) 518 31 24 in 
041 767 390 oziroma po elektronski 
pošti: barbara.bogataj@obcina-gvp.
si. Sedež občinske volilne komisije je 
na Poljanski cesti 87, 4224 Gorenja 
vas.

Občinska volilna komisija
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Glede na opravljeno delo je tudi pravilno 

in skupaj s kandidati za občinski svet 
in svete krajevnih skupnosti smo se 

odločili, da gremo po zastavljeni poti 
naprej. Jaz kot kandidat za župana sem 
si res nabral veliko izkušenj in vredno jih 

je unovčiti tudi za naprej.
V mandatu, ki se izteka, smo dokončali in 
slavnostno predali namenu športno dvo-

rano v Gorenji vasi, na Sovodnju pa smo 
uredili avtobusno postajo in energetsko 
prenovili stavbo podružnične šole. V Po-

ljanah smo zaključili poplavne ureditve, 
zgradili smo nov most čez Soro in krož-

išče na glavni cesti. Začeli smo gradnjo 
vodovoda v Lučine in Čabrače–Suša–
Brda, ponovno smo sprejeli spremembe 
občinskega prostorskega načrta in s tem 
omogočili nadaljnji razvoj. V osnovni šoli 
v Poljanah smo obnovili in povečali kuhi-
njo, v Dvorcu Visoko smo ustvarili pogo-

je, da bo lahko sprejemal obiskovalce vse 
leto, in močno povečali ponudbo. Uspelo 
nam je zgraditi nov most čez Poljansko 
Soro tudi v Gorenji vasi, obnoviti cesto 
Lučine–Suhi Dol in zgraditi nov vrtec v 
Poljanah s šestimi oddelki. Veseli me, da 
nam je uspelo pridobiti dodatne progra-

me za splošno zdravstvo, zobozdravstvo 
in pediatrijo.

Pristopili smo k projektu Prostofer, ki 
ponuja brezplačne prevoze za starejše, 
za ta namen imamo tudi že nov električni 
avto in urejeno polnilnico pod Sokolskim 
domom. Nedaleč stran smo ponovno 
postavili Fortunovo brv, luč sveta je ugle-

dal zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko 

skozi čas. Uspelo nam je pridobiti visoka 
sredstva za obnovo občinske ceste Kraj-
ci–Javorje in naprej ceste Murave–Go-

renja Žetina, kakor tudi za cesto v Staro 
Oselico, Sovodenj–Škrbinov grič ter ce-

lovito ureditev ceste Sovodenj–Javorjev 
Dol. Zapuščene delavnice v Todražu nam 
je po dolgih usklajevanjih z MORS uspelo 
dati v uporabo našim podjetnikom. Z 
visokimi dodatnimi sredstvi nam je uspe-

lo zaključiti objekt za varstvo starejših 
v Gorenji vasi, ki bo lahko sprejel prve 
uporabnike na začetku prihodnjega leta. 
V »Hiši generacij« bo v pritličju enota 
dnevnega varstva za od šest do osem 
uporabnikov dnevno in enota začasnih 
namestitev za 16 uporabnikov v zgornjih 

dveh nadstropjih. Skupaj z oskrbo na 
domu se nam uresničuje vizija, da lahko 
starejši občani v naši občini Gorenja 
vas - Poljane čim dlje časa ostanejo v do-

mačem okolju. Vse te omenjene projekte 
nismo načrtovali, smo se pa s sodelavci 
hitro odzvali na aktualne razmere, kar je 
tudi naša odlika.

V teku imamo projekte, ki imajo grad-

beno dovoljenje ali je pa v pridobivanju 

potrebna dokumentacija za realizacijo 
v prihodnjem mandatu. To je obnova 
državnih cest Gorenja vas–Todraž in 
Gorenja vas–Hotavlje z novo umeščenim 
krožiščem in dokončanje trase Fužine–
Trebija, kamor tudi umeščamo krožišče 
v smeri Sovodnja in Žirov. V dveh delih 
bomo uredili cesto Hotavlje–Kopačni-
ca–Podpleče s kolesarsko povezavo 
in odsek v Leskovico, v teku je obnova 
ceste Stara Oselica–Ermanovec–Sovo-

denj. Za uvoz v vas Dobje z glavne ceste 
in v Dobensko Ameriko imamo v postop-

ku pridobitev zemljišč, na opuščenem 
prostoru Rudnika Žirovski Vrh in MORS 
pridobivamo gradbeno dovoljenje za 
Športno-prireditveni prostor Todraž. V 
zgornjem delu gospodarskega poslopja 
ob Dvorcu na Visokem načrtujemo »Hišo 
zdravja« z nastanitvami, v kleti pa večna-

menski prostor, tudi z lastnim dostopom 
čez nov most. Gradnja Kulturnega doma 
v Poljanah z ureditvijo parka bo zahte-

ven zalogaj, vendar nam to s sodelavci 
predstavlja lep izziv, kakor tudi umesti-
tev nove podružnične šole v Javorjah. 
Pridobili smo že odločbo o nepovratnih 
sredstvih za gradnjo vodovoda Petelinov 
grič–Dolenje Brdo in dolina Kopačni-
ce–Hotavlje, kakor tudi za dve splošni 
moderni ambulanti v naši zdravstveni 

postaji v Gorenji vasi.

Milan Čadež

Milan Čadež FOTO: FOTO VITO

Smo na pravi poti – ta slogan kandidate SDS v občini Gorenja vas - Poljane vodi že na četrte lokalne volitve.

SDS in kandidat za župana Milan Čadež
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Številka: 041-004/2022-141
Datum: 3. 11. 2022

JAVNA OBJAVA
I.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno  
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20-odl. US) v povezavi z 61. členom Zakona o volitvah  
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07-odl. US, 23/17 in 29/21) 
Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas – Poljane objavlja seznam potrjenih kandidatur in list  
kandidatov za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.

Glasovanje na lokalnih volitvah bo v nedeljo, 20. novembra 2022, med 7. in 19. uro na volišču, kjer je 
volivec vpisan v volilni imenik.

II.

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 16. novembra 2022, med 7. in 19. uro, na volišču v veliki 

dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi na naslovu Poljanska cesta 87, Gorenja vas. 

III.

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za insti-
tucionalno varstvo in invalidi, lahko najpozneje do srede, 9. novembra 2022, sporočijo občinski volilni 
komisiji, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, 
da so v izolaciji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo 
(izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki jim je bila po sredi, 9. novembra 2022, nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvi-
deno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so 
prejeli odločbo o invalidnosti, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje 
do ponedeljka, 14. novembra 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). Na 
enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najkasneje 5 dni 
pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu).

Vloga za glasovanje po pošti je objavljena na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane – zavihek  
Lokalne volitve 2022/načini glasovanja.

IV. 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 16. novembra 
2022, pri občinski volilni komisiji uredijo vse potrebno, da glasujejo pred volilnim odborom na svojem 
domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Kot potrdilo se upošteva vsaka 
pisan potrditev zdravnika (elektronska pošta ali drug pisni oz. elektronski dokument), iz katerega izhaja, 
da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču Na enak način lahko glasujejo volivci, ki 
so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) 
priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Vloga za glasovanje na domu je objavljena na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane – zavihek  
Lokalne volitve 2022/načini glasovanja.
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KANDIDAT ZA ŽUPANA

1 Milan Čadež, roj. 11. 5. 1966,  
 Gorenja Dobrava 36

strojni inženir, župan občine
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE  
OBČINSKEGA SVETA

I. VOLILNA ENOTA

1. ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 Janez Dolinar, roj. 17. 10. 1957, Podvrh 14
profesor športne vzgoje, upokojenec

2. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI  
DEMOKRATI

1 Janez Hrovat, roj. 15. 4. 1960, Žabja vas 6
univ. dipl. inž. elektrotehnike, pomočnik 
direktorja področja

2 Marjeta Pisk, roj. 12. 2. 1977,  
 Srednja vas - Poljane 21

doktor znanosti, znanstvena svetovalka

4. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Peter Peternel, roj. 29. 6. 1981,  
 Gorenja Žetina 1

diplomirani inženir agronomije, kmetovalec 
in mizar

2  Katarina Demšar, roj. 9. 12. 1986, Srednja 
vas - Poljane 1
magister inženir hortikulture, kmetovalka

3 Dorica Peternel, roj. 3. 2.1984,  
 Gorenja Žetina 1

diplomirana babica, babica v porodnem bloku

5. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

1  Anton Debeljak, roj. 29. 4. 1956, Poljane 
nad Škofjo Loko 135
orodjar, upokojenec

2 Vilma Kos, roj. 28. 7. 1987, Javorje 24
farmacevtski tehnik, delo v lekarni

3 Ciril Alič, roj. 23. 7. 1955, Murave 16
inženir strojništva, upokojenec

4 Martina Košir roj. 8. 11. 1969, Bukov Vrh 6
kemijski tehnik, delavka v proizvodnji

5 Tadej Habjan, roj. 4. 5. 2002, Dobje 12
gimnazijski maturant, študent

6  Maša Mohor, roj. 19. 11. 2002, Poljane nad 
Škofjo Loko 135
gimnazijska maturantka, študentka

II. VOLILNA ENOTA

1. ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 Miran Meglič, roj. 13. 5.1964, Trebija 50
natakar, delavec

2. ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

1 Boštjan Pintar, roj. 9. 7. 1975, Trebija 57
dipl. inž. elektrotehnike, projektni vodja

3. ime liste: DeSUS

1 Roman Kokalj, roj. 20. 3. 1960, Trebija 47
komercialist, upokojenec

2 Olga Fic, roj. 28. 4. 1949, Trebija 22
trgovka, upokojenka

3 Ivan Jezeršek, roj. 10. 8. 1958, Sovodenj 34
lesni tehnik, upokojenec

V.

Seznam kandidatur in list kandidatov za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov 
krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane:
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4. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 Zvonko Dolinar, roj. 13. 6. 1963,  
 Stara Oselica 2

kmetijsko-podjetniški tehnik, upokojenec

2 Tina Demšar, roj. 30. 7. 1992,  
 Krnice pri Novakih 9

diplomirana inženirka agronomije in  
hortikulture, cvetličarka

3 Marijan Štremfelj, roj. 9. 9. 1952, Volaka 24

strojni tehnik, upokojenec

4 Marjeta Kokelj, roj. 5. 10. 1967,  
 Podjelovo Brdo 26

kuharska tehnica in vzgojiteljica predšolskih 
otrok, vzgojiteljica

5	 Valentin	Frelih,	roj.	6.	2.	1970,	Podgora	23
mizar, kmetovalec

5. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

1 Miha Mrak, roj. 5. 1. 1980, Stara Oselica 26

diplomirani organizator dela, vodja prodaje

2 Marija Bajt, roj. 2. 9. 1964,  
 Podjelovo Brdo 18A

prodajalka

3 Branko Košir, roj. 22. 10. 1967,  
	 Hlavče	Njive	5

strojni tehnik, končni kontrolor

4	 Karla	Šturm,	roj.	17.	11.	1991,	Podgora	20
inženirka multimedijske produkcije, grafično 
oblikovanje

5 Damjan Košir, roj. 2. 1. 1997, Leskovica 27

oblikovalec kovin, orodjar

III. VOLILNA ENOTA

1. ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1	 Stjepan	Benković,	roj.	2.	1.	1953,	Ob	jezu	1,	 
 Gorenja vas

gozdarski tehnik, upokojenec

2.	ime	liste:	NOVA	SLOVENIJA	-	KRŠČANSKI	
DEMOKRATI

1	 Blaž	Kavčič,	roj.	6.	1.	1992,	 
	 Žirovski	Vrh	Sv.	Urbana	21

dipl. inž. kmetijstva – živinoreje, prodaja 
kmetijske in gozdarske mehanizacije

2	 Magdalena	Ažbe,	roj.	31.	3.	1968,	 
	 Dolenja	Dobrava	34A

univ. dipl. inž. agronomije, vodja nabave 
rastlin 

3	 Stanislav	Bizovičar,	roj.	20.	11.	1959,	 
	 Zadobje	13A

mizar, upokojenec

4. ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1	 Vladimir	Kavčič,	roj.	29.	11.	1968,	 
	 Gorenja	Dobrava	11

obdelovalec kovin, voznik avtobusa
2	 Lucija	Martinčič,	roj.	2.	10.	1998,	 
	 Dolge	Njive	7

pomočnica vzgojiteljica predšolskih otrok
3	 Milan	Debenec,	roj.	27.	9.	1981,	Bačne	4

diplomirani inženir kmetijstva – zootehnike, 
kmetovalec in samostojni podjetnik

4 Lucija Pintar, roj. 30. 4. 2000,  
 Sestranska vas 41, Gorenja vas

gimnazijska maturantka, študentka
5	 Janez	Martinčič,	roj.	22.	6.	1969,	 
	 Dolge	Njive	7

kmetovalec

5. ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

1	 Milan	Čadež,	roj.	11.	5.	1966,	 
	 Gorenja	Dobrava	36

inženir strojništva, župan občine
2 Ana Gantar, roj. 2. 7. 1985,  
	 Žirovski	Vrh	Sv.	Urbana	2

živilski tehnik, dopolnilna dejavnost  
na kmetiji

3	 	Žan	Mahnič,	roj.	12.	1.	1990,	 
Blegoška	ulica	20,	Gorenja	vas
diplomirani obramboslovec, poslanec DZ RS
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4	 Tadej	Kavčič,	roj.	2.	1.	1983,	Lučine	45
strojni tehnik, samostojni podjetnik

5	 Marija	Prosen,	roj.	8.	2.	1959,	Lajše	9,	 
	 Gorenja	vas

šivilja, upokojenka

6	 Danica	Bogataj,	roj.		23.	12.	1961,	Trata	75,	 
	 Gorenja	vas

upravno administrativni tehnik, upokojenka

KANDIDATI	ZA	ČLANE	SVETOV	 
KRAJEVNIH	SKUPNOSTI

KRAJEVNA	SKUPNOST	GORENJA	VAS

I.	VOLILNA	ENOTA

1	 Vladimir	Kavčič,	roj.	29.	11.	1968,	 
	 Gorenja	Dobrava	11

obdelovalec kovin, voznik avtobusa

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2	 Dušan	Podobnik,	roj.	26.	11.	1973,	 
	 Gorenja	Dobrava	35

diplomirani inženir strojništva, prodajni  
inženir
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Ana	Gantar,	roj.	2.	7.	1985,	 
	 Žirovski	Vrh	Sv.	Urbana	2

živilski tehnik, dopolnilna dejavnost  

na kmetiji 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

II.	VOLILNA	ENOTA

1	 Marija	Prosen,	roj.	8.	2.	1959,	Lajše	9,	 
	 Gorenja	vas

šivilja, upokojenka

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Stanislav	Homec,	roj.	15.	12.	1962,	 
	 Dolenja	Dobrava	26

elektroinštalater

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3	 Luka	Kržišnik,	roj.	10.	3.	1981,	 
	 Dobravšce	24

avtomehanik – šofer, voznik 

predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

III.	VOLILNA	ENOTA

1	 Ladislav	Klemenčič,	roj.	19.	5.	1962,	 
	 Vršajn	2,	Gorenja	vas

strojni tehnik, zastopnik v tujini

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Marija	Mlinar,	roj.	21.	10.	1961,	 
	 Poljanska	cesta	100,	Gorenja	vas

ekonomski tehnik, upokojenka

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3	 Mira	Eržen,	roj.	10.	2.	1961,	 
	 Blegoška	ulica	16,	Gorenja	vas

zobna asistentka, upokojenka

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

IV.	VOLILNA	ENOTA

1	 Branko	Košir,	roj.	22.	10.	1967,	 
	 Hlavče	Njive	5

strojni tehnik, tehnolog kakovosti
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Špela	Oblak,	roj.	17.	9.	1987,	Suša	2A
cvetličar, delo v sirarni 
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Marijan	Štremfelj,	roj.	9.	9.	1952,	Volaka	24
strojni tehnik, upokojenec

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
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V. VOLILNA ENOTA

1  Drago Demšar, roj. 5. 1. 1964,  

 Krnice pri Novakih 9

upokojenec

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 Damjan Košir, roj. 2. 1. 1997, Leskovica 27

oblikovalec kovin, orodjar

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE

I. VOLILNA ENOTA

1	 Marijan	Možina,	roj.	13.	6.	1960,	 
	 Dolenčice	4

kmetijski tehnik, upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2	 Ciril	Alič,	roj.	23.	7.	1955,	Murave	16
inženir strojništva, upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Katja	Buh,	roj.	16.	11.	1987,	Murave	13
diplomirana inženirka strojništva,  
direktorica – samozaposlena
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

4	 Emil	Alič,	roj.	24.	1.	1958,	Murave	9
elektroinštalater, upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

II. VOLILNA ENOTA

1	 Gašper	Dolenc,	roj.	5.	1.	1987,	 
	 Četena	Ravan	7

gostinski tehnik, kmetovalec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Tomaž	Debeljak,	roj.	11.	3.	1991,	 
	 Jarčje	Brdo	2

elektrotehnik energetik, elektro vzdrževalec 
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

III. VOLILNA ENOTA

1	 Tomaž	Šink,	roj.	26.	11.	1980,	 
	 Dolenja	Žetina	3

obdelovalec lesa, kmetovalec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Peter	Peternel,	roj.	29.	6.	1981,	 
	 Gorenja	Žetina	1

diplomirani inženir agronomije, kmetovalec 
in mizar 
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

KRAJEVNA	SKUPNOST	LUČINE

I. VOLILNA ENOTA

1	 Irena	Jereb,	roj.	16.	8.	1969,	Lučine	42
kuharica
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

2	 Blaž	Dolinar,	roj.	29.	1.	1971,	Lučine	20B
oblikovalec kovin, voznik
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

II. VOLILNA ENOTA

1	 Janez	Martinčič,	roj.	22.	6.	1969,	 
 Dolge Njive 7

kmetovalec

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2	 Silvan	Huber,	roj.	31.	12.	1966,	Goli	Vrh	2B
osnovnošolska izobrazba, avtoklepar  
avtoličar
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

III. VOLILNA ENOTA

1	 Karolina	Martinčič,	roj.	8.	7.	1965,	 
	 Zadobje	4

upokojenka

predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI
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2	 Stanislav	Bizovičar,	roj.	20.	11.	1959,	 
	 Zadobje	13A

mizar, upokojenec 

predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

IV.	VOLILNA	ENOTA

1	 Kaja	Šubic,	roj.	11.	11.	1991,	Brebovnica	8B
medicinska sestra

predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

2	 Viljem	Potočnik,	roj.	17.	1.	1970,	 
	 Brebovnica	14

delavec

predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

KRAJEVNA	SKUPNOST	 
POLJANE	NAD	ŠKOFJO	LOKO

I.	VOLILNA	ENOTA

1		 Janez	Klemenčič,	roj.	29.	8.	1949,	 
	 Predmost	27

avtoličar, upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Martina	Košir,	roj.	8.	11.	1969,	Bukov	Vrh	6
kemijski tehnik, delavka

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Franc	Dolenec,	roj.	10.	2.	1955,	Hotovlja	37
mojster delovodja, upokojenec

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

4	 Janez	Stanonik,	roj.	17.	12.	1981,	 
	 Vinharje	10

gozdarski tehnik, kmetovalec in samostojni 

podjetnik 

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

II.	VOLILNA	ENOTA

1	 Anton	Debeljak,	roj.	29.	4.	1956,	 
	 Poljane	nad	Škofjo	Loko	135

orodjar, upokojenec

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Tadej	Habjan,	roj.	4.	5.	2002,	Dobje	12
gimnazijski maturant, študent

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Katarina	Demšar,	roj.	9.	12.	1986,	 
	 Srednja	vas	-	Poljane	1

magister inženir hortikulture, kmetovalka
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4	 Maša	Mohor,	roj.	19.	11.	2002,	 
	 Poljane	nad	Škofjo	Loko	135

gimnazijska maturantka, študentka 

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

III.	VOLILNA	ENOTA

1	 Matej	Šink,	roj.	10.	5.	1992,	Delnice	26
diplomirani inženir gozdarstva, revirni gozdar
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

2	 Frančiška	Dolenec,	roj.	30.	5.	1955,	 
	 Lom	nad	Volčo	4

osnovnošolska izobrazba, upokojenka

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Nika	Justin,	roj.	15.	2.	1996,	Volča	26
ekonomski tehnik, prodajalka 

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

IV.	VOLILNA	ENOTA

1	 Gašper	Mesec,	roj.	22.	12.	1992,	Jazbine	3
tehnik mehatronike, elektro projektiranje
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI
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2 Peter Gantar, roj. 31. 5. 1992,  

 Malenski Vrh 15

osnovnošolska izobrazba, strojnik TGM

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

3	 Mateja	Primožič,	roj.	13.	2.	1976,	 
 Gorenje Brdo 10A

komercialistka

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA

KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ

I. VOLILNA ENOTA

1	 Tomo	Peternelj,	roj.	4.	3.	1975,	Sovodenj	13
 osnovnošolska izobrazba, trgovski potnik

predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

2	 Marko	Kržišnik,	roj.	26.	4.	1954,	 
	 Sovodenj	7

upokojenec

predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3 Robert Velikonja, roj. 1. 5. 980,  

	 Sovodenj	48
inženir elektrotehnike, samostojni podjetnik
predlagatelj: Lovro Telban in skupina  

volivcev 

4	 Martina	More,	roj.	14.	3.	1985,	 
	 Sovodenj	29

ekonomski tehnik, operater na liniji 
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

5 Barbara Telban, roj. 29. 10. 1989,  

	 Sovodenj	22
kuhar, natakar, natakar - samostojni  
podjetnik

predlagatelj: Lovro Telban in skupina  

volivcev

6	 Metod	Ambrožič,	roj.	5.	6.	1969,	 
	 Sovodenj	41

kuhar, hišnik
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

7	 Ivan	Jezeršek,	roj.	10.	8.	1958,	Sovodenj	34
lesni tehnik, upokojenec 
predlagatelj: DeSUS

II. VOLILNA ENOTA

1	 Zvonko	Dolinar,	roj.	13.	6.	1963,	 
 Stara Oselica 2

kmetijsko-podjetniški tehnik, upokojenec
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2	 Stanko	Bajt,	roj.	28.	4.	1961,	 
	 Podjelovo	Brdo	18A

orodjar, upokojenec

predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

3	 Ana	Marija	Jereb	Bervar,	roj.	22.	7.	1991,	 
	 Podjelovo	Brdo	19

kozmetični tehnik, vodja kozmetičnega  
salona 

predlagatelj: Erika Kumer in skupina volivcev

4	 Martin	Kumer,	roj.	11.	11.	1987,	 
	 Podjelovo	Brdo	16

strojni tehnik, voznik kamiona
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

5	 Tina	Peternelj	Mravlje,	roj.	5.	9.	1979,	 
	 Podjelovo	Brdo	13

ekonomistka, poslovodja 

predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

III. VOLILNA ENOTA

1	 Jože	Šifrar,	roj.	3.	3.	1961,	Stara	Oselica	6A
voznik, upokojenec

predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev

2	 Helena	Živkovič,	roj.	18.	8.	1950,	 
	 Hobovše	pri	Stari	Oselici	17

administrator, upokojenka

predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  

volivcev
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3	 Domen	Platiša,	roj.	29.	11.	1996,	 
	 Stara	Oselica	20

obdelovalec lesa, delavec  

v lesnopredelovalnem podjetju 

predlagatelj: Grega Platiša in skupina  
volivcev

IV.	VOLILNA	ENOTA

1	 Janez	Frelih,	roj.	10.	11.	1959,	Laniše	12
osnovnošolska izobrazba, upokojenec
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  
volivcev

2	 Nataša	Jezeršek,	roj.	14.	3.	1971,	 
	 Nova	Oselica	5

prodajalka, pismonoša
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  
volivcev

3	 Gabrijel	Podobnik,	roj.	1.	11.	1958,	 
	 Javorjev	Dol	7

strojni ključavničar, upokojenec
predlagatelj: Nevenka Telban in skupina  
volivcev

KRAJEVNA	SKUPNOST	TREBIJA

I.	VOLILNA	ENOTA

1	 Matjaž	Šifrar,	roj.	17.	1.	1968,	Trebija	63
kovinostrugar, tehnolog CNC
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2	 Roman	Kokalj,	roj.	20.	3.	1960,	Trebija	47
komercialist, upokojenec 
predlagatelj: DeSUS

II.	VOLILNA	ENOTA

1	 Valentin	Frelih,	roj.	6.	2.	1970,	Podgora	23
mizar, kmetovalec
predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2	 Karla	Šturm,	roj.	17.	11.	1991,	Podgora	20
inženirka multimedijske produkcije, grafično 
oblikovanje
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

III.	VOLILNA	ENOTA

Ni	predlaganega	kandidata.

IV.	VOLILNA	ENOTA

1	 Miha	Mrak,	roj.	5.	1.	1980,	Stara	Oselica	26
diplomirani organizator dela, vodja prodaje
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

V.	VOLILNA	ENOTA

1	 Boris	Žnidarčič,	roj.	1.	6.	1964,	Kladje	10
gimnazijski maturant, voznik avtobusa
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

OBČINSKA	VOLILNA	KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE

Poljanska cesta 87, Gorenja vas

mag. Peter Dolinar
predsednik
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Na listi DeSUS-a kandidiramo Olga Fic, Ivan Jezeršek in nosilec 

liste Roman Kokalj, občinski svetnik v zadnjem mandatu, sicer 
dolgoletni gasilec in poveljnik občinskega gasilskega povelj-
stva. V DeSUS-u si bomo prizadevali za skladen in enakomeren 
razvoj občine po vseh krajih.  Želimo namreč, da je vsak glas 
občanov slišan in obravnavan.
Na področju cest se bomo zavzemali za ureditev ceste Hota-

vlje–Kopačnica proti Leskovici in skozi Podpleče, za dokonča-

nje ceste proti Sovodnju in umestitev in dograditev krožnega 
križišča na Trebiji proti Sovodnju in Žirem ter ureditev hodnika 
za pešce na zgornji postaji za Fužine. Trudili se bomo za 
dokončanje ceste s Sovodnja proti Ermanovcu in Javorjevemu 
Dolu ter ceste skozi Sovodenj. Pomembno se nam zdi, da se 
poleg glavnih prometnic poskrbi tudi za ureditev cest do vseh 
vasi in zaselkov ter posameznih hiš.
Zavzemali se bomo za dokončanje vseh projektov v teku, za 
katere je tudi DeSUS prispeval svoj glas v prejšnji sestavi ob-

činskega sveta ali bil celo njihov pobudnik, za ureditev središča 
Trebije in gasilskega doma na Trebiji ter za obnovo in ureditev 
kulturnega doma na Sovodnju.
Podprli bomo še boljšo opremljenost gasilskih enot, Civilne za-

ščite in enot prve pomoči, skratka vseh enot zaščite in reševanja. 
Trudili se bomo za vzpostavitev in dograditev mreže defibrilator-
jev po vseh krajih občine in periodičnega izobraževanja občanov 
o temeljnih postopkih oživljanja, saj to v oddaljenejših krajih v 
primeru srčnega zastoja pomembno prispeva k možnosti preži-
vetja obolelih. Podprli bomo dostojno življenje upokojencev ter 
večjo skrb za obolele starejše občane na način pomoči na domu.

Volitev se udeležujemo, ker bi radi tvorno sodelovali pri oblikova-

nju odločitev občine. Želimo si, da bi bil naš glas slišan. Menimo 
namreč, da se mnogokrat glas starejših ne sliši in ne upošteva 
dovolj, čeprav smo in še vedno tvorno sodelujemo pri prepoznav-

nosti naše občine. Naša skrb je usmerjena predvsem v dobrobit 
malih ljudi, ki v teh krajih trdo delajo in se borijo za preživetje. 
S svojo zavzetostjo, pridnostjo in predanostjo širijo dober glas 

in prepoznavnost občine na vseh ravneh njenega delovanja. 
Radi bi prispevali svoj glas in kanček modrosti za skupnost, v 
kateri živimo, smo jo sooblikovali in jo hočemo sooblikovati tudi 
v prihodnje. Naš glas in naša prizadevanja so namenjeni vsem 
dobrim in poštenim ljudem, ki vedo, kaj je trdo delo in odrekanje 
v korist drugih, in tistim, ki potrebujejo pomoč.

N.Si verjame v občino Gorenja vas - Poljane
V iztekajočem mandatu so vidni uspehi in rezultati dobrega 
medsebojnega sodelovanja in enakomerne razporejenosti 

projektov na ravni občine.
Ob pogledu kandidatur na letošnjih lokalnih volitvah se potrjuje 
prepričanje, da je interesa za aktivno sodelovanje na lokalni ravni 
vedno manj. Da bi to obrnili v bolj spodbudno smer, predlagamo 
uvedbo participativnega proračuna, to je sistema razporejanja 
dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo 
neposredno občanke in občani. S tem bi spodbudili k sodelova-

nju večje število krajank in krajanov v vsaki krajevni skupnosti ter 
tako prispevali h gradnji bolj žive in povezane skupnosti.
V prihajajočem mandatu se bomo zavzemali, da se:
– ustvarijo pogoji za nakup oziroma gradnjo stanovanj za 
mlade družine;
– ustvarjajo pogoji za spodbujanje podjetništva in zaposlova-

nja mladih v domačem okolju;
– okrepi financiranje in delovanje društev, humanitarnih organi-
zacij in vseh oblik druženja in delovanja občanov;
– zagotovi več sredstev za asfaltiranje makadamskih cest in 
obnovo lokalnih cest in javnih poti;
– še naprej razvija turistična ponudba in prepoznavnost Poljan-

ske doline;

– krepi konstruktivno sodelovanje s sosednjimi občinami.
Trudili se bomo, da zastavljene cilje dosežemo in si tako s sku-

pnimi močmi zagotovimo čim višjo kakovost bivanja in življenja 
v naši občini.
Na volilni dan 20. novembra vas vabimo na volitve, da podprete 

kandidate na listi N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati.
Hvala za zaupanje.

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

N.Si Nova Slovenija – Krščanski demokrati

Roman Kokalj

Janez Hrovat
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Spoštovane volivke in volivci,

občanke in občani, ki so bili izvoljeni 
na listi SLS Gorenja vas - Poljane, so v 
preteklosti sprejeli veliko odločitev, ki so 
prinesle napredek v naših krajih na vseh 
področjih. Med njimi so bile tudi nekatere 
stvari, ki se niso prav dobro obnesle, pa 
jih je bilo treba preživeti.
Pogled v prihodnost nam kaže željo, 
da bi bila naša občina lepo obdelana 
in gospodarsko uspešna. Skoraj vse 
dejavnosti bolje uspevajo, če je okolica 
urejena ter daje videz reda in delovnih 
navad občanov. Dobre cestne povezave, 

komunalna urejenost, oskrba z vodo in 
elektriko, skrb za zdravje starejših in 
bolnih, dobra organizacija različnih dru-
štev ter skrb za izobraževanje so stvari, 
ki nam občanom pripadajo. Uvajanje 
novih sodobnih tehnologij terja stalno 
privajanje in učenje. Na tem področju 
menimo, da je treba zgraditi še kakšno 
šolsko poslopje in tudi vrtce za predšol-
ske otroke.
Podjetništvo je osnova za razvoj naših 
krajev, saj nam delo prinaša zaslužek, ki 
se nato vlaga v razvoj. Urejena krajina, 
zdravo okolje in varnost prebivalcev 
naših krajevnih skupnosti so pogoj za 
gospodarski razvoj ter dobro počutje.
Prva pisna omemba krajev pod Blego-
šem je izhodišče za občinski praznik 

občine Gorenja vas - Poljane. V času od 
prve omembe dalje so tukaj živeli naši 
predniki in se preživljali z vsemogoči-
mi dejavnostmi. Rodovi pred nami so 
poskrbeli, da imamo občani krajev pod 
Blegošem ohranjen življenjski prostor. 
Zanj moramo poskrbeti, da bodo naši 
nasledniki dobili vsaj toliko, kot smo 
mi.
Kandidati na listi SLS v občini Gorenja 
vas - Poljane znajo in zmorejo sodelovati 
ter odločati o boljši prihodnosti naših 
krajev, kar so v preteklosti že dokazali. 
S svojim delom želimo tlakovati lepšo in 
boljšo pot v prihodnost naših občank in 
občanov v vseh krajevnih skupnostih.
Na izkušnjah se učimo, da boljši jutri 
gradimo.

Pet mandatov smo se trudili vzpostaviti 
zavest vseh vpletenih v vodenje občin-
ske politike, da občina potrebuje krovni 
dokument, in sicer dolgoročno strategijo 
občine.
Le-to je potrebno sestaviti skupaj z ideja-
mi in znanjem občanov, ki bodo soobli-

kovali dokument, ki mu lahko vsi sledimo 
in usmerjamo svojo energijo. Ni nam 
uspelo, zato se bomo trudili še naprej. 
Naloga Socialnih demokratov kot edine 
prave opozicije bo tudi spodbuditi vse, da 
se priključijo sodelovanju pri vzpostavitvi 
prioritet občine, in pomagati uresničiti 
projekte, ki bi nam bili skupni – pa ne go-
vorimo samo o komunalni in cestni infra-
strukturi. Pri vseh projektih smo do sedaj 
tvorno sodelovali in jih podpirali. Želeli 

smo in bomo to zagovarjali še naprej, da 
so stroški velikih projektov predstavljeni 
transparentno in da so odstopanja od 
prvotnega plana konkretno pojasnjene.
Socialni demokrati smo zavezani še 
naprej reševati probleme na področju 
dolgotrajne oskrbe starejših, pomoči 
potrebnih in socialno ogroženih. Prav 
tako pa se bomo še naprej zavzemali za 
zadostno število mest v predšolski vzgoji 
oz. vrtcih, kar je vsako leto pereča tema.

SLS – Slovenska ljudska strank

SD – Socialni demokrati

Lista SLS

Lista SD

V Sokolskem domu je sedež občinske volilne komisije, v njem bo v sredo, 16. novembra, od 7. do 19. ure mogoče tudi predčasno 
glasovanje na lokalnih volitvah oziroma bo na volilno nedeljo urejeno volišče za prebivalce Dobravšc, Dolenje Dobrave, Gorenje 
vasi in Žirovskega Vrha Sv. Antona. FOTO: JURE FERLAN
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VERJAMEMO
v občino Gorenja vas – Poljane
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Spoštovane volilke in volilci!
Socialni demokrati smo v Občini Gorenja vas – Poljane edina prava konstruktivna opozicija tako županu, kot tudi 
vladajočim strankam. Res je, da se veliko sklepov na sejah občinskega sveta potrdi z večino vseh prisotnih svetnikov 
in da so vsi predlogi, ki občanom ustvarjajo pogoje za boljše življenje, pozitivno sprejet. Težava pa je v tem, da smeri 
še vedno nimamo začrtane.

Dokument, ki ga še vedno pogrešamo in se zanj trudimo že 5 mandatov je celovit dolgoročni načrt za razvoj  

občine, ki bi začrtal smernice, na osnovi katerih se lahko tudi občani odločajo za izvajanje svojih prihodnjih dejavnosti.

V prihodnost gledamo  z optimizmom in še vedno menimo, da je potrebno v občini določiti strateške smernice kot so: 
•  ali se bomo ukvarjali z gospodarstvom – potrebujemo več gospodarskih con, ki bodo privabile nove podjetnike 

v našo občino, ki bodo proračun polnila z davkom od dobička,
•  ali se bomo ukvarjali s turizmom – omogočiti pogoje, da se ustvari več nastanitve-

nih kapacitet, ki jih v občini potrebujemo in kaj narediti, da se turisti ne zadržijo samo 
en dan – občinski proračun polni turistična taksa

•  ali bomo spalno naselje – veliko mladih družin išče možnosti za gradnjo svojih  
domov in to ne samo iz naše občine – učinek na proračun je polnjenje proračuna z 
dohodninami prebivalcev.

Večna prioriteta Socialnih demokratov je tudi gasilstvo. Zavedati se moramo, da je to 
prioriteta, ki ji moramo dati poudarek vsi.

Socialni demokrati smo zavezani še naprej reševati probleme na področju dolgotrajne 
oskrbe starejših, pomoči potrebnih in socialno ogroženih. Prav tako pa se bomo še 
naprej zavzemali za zadostno število mest v predšolski vzgoji oz. vrtcih, ki je vsako leto 
pereča tema.

Socialni demokrati si bomo tako kot do sedaj prizadevali za ŽIVLJENJE PO MERI LJUDI, da 
bodo občani bolj upoštevani pri razvojnih možnostih, kjer se bo v prihodnosti oblikoval 
dokument, ki bo vsaj nakazal obrise prihodnosti in prioritet, ki si jo občani zaslužimo.SO

C
IA

LN
I D

EM
O

K
R

A
TI

,L
ev

st
ik

o
va

 u
lic

a 
15

,1
00

0 
LJ

U
B

LJ
A

N
A

1

Sl
o

ve
sn

ka
 lj

u
d

sk
a 

st
ra

n
ka

,G
o

sp
o

d
in

js
ka

 u
lo

ic
a 

8,
 1

00
0 

LJ
U

B
LJ

A
N

A



30 I Šola

Podblegaške novice št. 9 | november 2022  

Šole v naravi in dnevi dejavnosti
Učenci 2. razreda centralne šole ter podružničnih šol na Sovo-
dnju in v Lučinah so tri dni preživeli na Debelem Rtiču. Uživali 
so v raznovrstnih dejavnostih, kot so streljanje z lokom, igra 
skriti zaklad in detektivi, branje pravljic, ples, barvanje struktur 
iz mivke, poslikavanje krožnikov z morskimi motivi in pisanje 
razglednic. Raziskovali so morsko obalo, mediteransko rastlinje 
in pokopališče školjk. Seveda so igrali tudi športne igre in se 
sprehajali po okolici doma.
Tudi učenci 9. razreda so imeli šolo v naravi na Debelem rtiču, 
seveda z zahtevnejšim programom kot drugošolci. Ogledali 
so si Strunjanske soline in Škocjanski zatok, se seznanili z 
ribištvom in potapljanjem, izvajali so kemijske eksperimente, 
se učili o DNK, spoznavali morsko obalo in invazivne živalske 
vrste. Ni manjkalo družabnih in športnih iger ter likovnega 
ustvarjanja.
Učenci so se povzpeli na bližnje hribe (na Sveti Urban, Gorenje 
Brdo, Javorč, Vinharje, Grmado), devetošolci pa so na Golem 
vrhu spoznavali Rupnikovo linijo. Zanimiv kulturni dan je bil za 
učence 5. razreda. V Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani so 
doživeli pravo učno uro na stari način, vadili lepopis in si ogle-
dali prenovljene in sodobno oblikovane muzejske zbirke. Učenci 
6. in 7. razreda so na tehniškem dnevu izdelovali vetrnice, 
vzvod in škripec, se učili o izdelovanju strojev in mehanizmov, 
sestavili so celo robotsko roko. V istem tednu so sedmošolci 
imeli še modeliranje z računalnikom in modeliranje izdelkov iz 
papirnih gradiv ter predavanje o varni rabi interneta.

Mamutov tek in Ljubljanski maraton
Sredi oktobra so se učenci od 1. do 5. razreda udeležili Mamu-
tovega teka v Križah. Šolo je predstavljalo 29 tekačic in teka-
čev. Najboljši mesti sta dosegla Rožle Demšar (2. med prvošol-
ci) in Benjamin Pšunder (2. mesto med četrtošolci). Med prvih 
pet so prišli še trije gorenjevaški tekači. Kar 36 učencev od 5. 
do 9. razreda se je udeležilo Ljubljanskega maratona. Kljub sla-
bemu vremenu so dosegli dobre rezultate. Najboljši med dekleti 
sta bili Žana Drole (5. mesto) in Brina Drmota (6. mesto).

Tom telefon
Že od 17. maja 2022 poteka vseslovenska akcija Tom potuje, 
otroke obiskuje. Od šole do šole se prenaša Tomov nahrbtnik, 
s katerim pozivajo otroke, naj otroci uporabljajo anonimen in 
brezplačen Tom telefon, če se znajdejo v stiski. Po sedmih 
dneh je nahrbtnik odpotoval na OŠ Jela Janežiča v Škofjo Loko.

Evakuacija
V petek, 21. oktobra, je šola v sodelovanju z gorenjevaškimi 
gasilci izvedla vajo evakuacije. Po alarmu so se vsi zbrali na 
zbirnem mestu na športnem igrišču, gasilci pa so pregledali 
šolo, našli poškodovane in gasili namišljen požar. V zadnjih 
40 letih je prišlo do resnične evakuacije le enkrat, in sicer 14. 
januarja 2005, ko je bil potres z močjo 4,1 stopnje po Richter-
jevi lestvici z epicentrom pod Poreznom. Ravnatelj Valentin 
Kokalj je v šolsko kroniko zapisal: »Šola se je močno stresla, 
posebne panike pa ni bilo. Izvedli smo evakuacijo. Po drugem 
sunku smo se vrnili v stavbo in nekoliko prestrašeni nadaljevali 
z delom. Poškodbe stavbe so bile naslednje: počila je šipa v 
učilnici na spodnjem hodniku, več vrat se je posedlo, nastale so 
nove razpoke med starim in novim delom šole, tudi v vrtcu … O 
poškodbah smo obvestili občino. Sanacije ni bilo!!!«
Konec oktobra so šolarji doživeli težko pričakovano »evakua-
cijo« v jesenske počitnice, med katerimi so si nabrali moči za 
izpolnjevanje šolskih obveznosti v naslednjih mesecih.

Dva meseca pouka sta minila hitro, saj so bile učencem ponujene pestre vsebine. Na OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas so se učili v naravi, raziskovali druge dele Slovenije, tekmovali …

Novinarski krožek in Nina Dolenc

Učenci 2. razreda na Debelem rtiču FOTO: ARHIV ŠOLE

Reševanje ponesrečenca na vaji evakuacije FOTO: ARHIV ŠOLE

V oktobru veliko učenja v naravi in praksi
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Muziciranje v Sorici

Učenci 1. triletja so obiskali Groharjevo 
hišo v Sorici. Vse se je začelo v glasbeni 
sobi, kjer jim je gospod Gašper Kačar 
poleg že znanih Orffovih inštrumentov 
pokazal še nekaj drugih, manj znanih 
– afriške bobne, kongo, bongo, kahon, 
oceanski boben ter druga ritmična in me-
lodična glasbila – tokrat tolkala. Sledila 
je priprava na nastop in učenci so se v 
zelo kratkem času naučili igrati na izbrano 
glasbilo. Skupaj so prav vsi zaigrali kot 
pravi orkester. V drugem delu kulturnega 
dne je učence čakalo likovno ustvarjanje. 
Naučili so se nekaj osnov risanja, med 
njimi tudi postopek nastajanja risbe s 
senčenjem. Nato so se v ustvarjanju pre-
izkusili tudi sami. Nekateri so že kot pravi 
likovni umetniki! Na koncu je ostalo še 
nekaj časa za ogled Groharjeve zbirke.

Svet glasbil
Najbolj glasbeno obarvan pa je bil kultur-
ni dan Svet glasbil. Začel se je s kvizom o 
glasbilih, kasneje je bil posebne pozorno-
sti deležen koncertni bonton. Učenci so 
se v skupinah pogovarjali o obnašanju 
na koncertu, nastale so tudi risbe, stripi 
in plakati na to temo. Vrhunec kulturnega 
dne pa se je dogajal v šolski telovadni-
ci, ki je dovolj prostorna, da vsi učenci 
lahko spremljajo koncert. Že prva točka 
koncerta je poskrbela, da smo se začeli 

pozibavati. Zaigral nam je šolski ansam-

bel, devetošolka Tjaša je prelepo zapela 
pesem Od višine se zvrti. Nato so nam 
pevka Marta Zore, kitarist Tim Draksler 
in bobnar Grega Plamberger priredili 
sproščeno in zabavno popotovanje med 
glasbili, glasbenimi zvrstmi in celo paleto 
vokalnih in inštrumentalnih zvokov. Glas-
benikom se je pridružil dramski igralec 
Gojmir Lešnjak - Gojc, ki nam je s svojimi 
interpretacijami približal različne pesmi 
in poskrbel, da smo vsi sodelovali pri 
petju in ustvarjali ritmične vzorce.
Otroci vseh starosti so bili navdušeni:
Všeč mi je bilo, ker smo na koncertu 
sodelovali, peli … Že na kulturnem dnevu 

v Sorici smo spoznali činele in afriški 
boben … Bobni so mi všeč, ker ustvarjajo 
ritem in so glasni. (Urban, 1. a)
Odlično je bilo, ko so razbijali z bobni, ker 
smo peli. Najbolj všeč sta mi električna 
kitara in sintetizator, ki lahko oponaša 
različne zvoke. Sama znam na klavir 
zaigrati Kuža pazi. (Zala, 1. b)
Lahko smo peli, sodelovali, nastopali. 
Všeč so nama bobni, sintetizator, električ-
na kitara … Zelo smešna je bila čarovni-
ška pesem. (Sara in Kaja, 2. a)
Krasno je bilo, ker je bilo zelo glasno – 
nekaterim je celo odmevalo v ušesih in 
so si jih morali zatisniti. Spoznali smo ne-
kaj novih inštrumentov pa sošolec Jakob 
je šel na oder! Čarovničina pesem je bila 
super, tudi pesem Policaj je palicaj je bila 
dobra, ker smo vsi peli. (6. a razred)
Bilo je v redu, ker smo slišali različna 
glasbila, različne zvrsti, zanimivo je bilo za 
učence vseh starosti. Pa naša glasbena 
skupina je dobro nastopala! (Ajda, 9. b)
Vse je bilo v redu – kviz, koncertni bon-
ton … Veliko o tem smo že vedeli. Koncert 
je bil zanimiv, ker je bil drugačen od 
pričakovanega. Podrobneje smo spoznali 
različne tipe bobnov, poslušali različne 
zvrsti glasbe, tudi ljudsko. Mlajši učenci 
so sploh navdušeno sodelovali, tudi 
nas starejše je kakšna pesem s svojim 
ritmom zelo pritegnila. (Lara, 9. b)
Glasba nam res polepša dni!

Oktober na OŠ Poljane je vsakomur kaj prinesel – ekskurzije po slovenskih pokrajinah, številne kulturne 
in naravoslovne dejavnosti, v tednu otroka še več igre in gibanja v naravi, literarne in likovne natečaje, 
osmošolcem pa že tridnevno planinsko šolo v naravi na Zelenici … Zagotovo pa si bomo vsi oktober 
zapomnili kot mesec glasbe.

Bernarda Pintar

Prvošolski orkester FOTO: ARHIV ŠOLE

Risarji drugega razreda FOTO: ARHIV ŠOLE

Glasbeni oktober
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14. november
14. november

14. november

15. november

15. november
15. november

17. november

17. november

Vabljeni na srečanje in predstavitev programa!

18:00
16:00

20:00

16:00

18:00
20:00

18:00
20:00

TREBIJA
LUČINE

SOVODENJ

LESKOVICA
HOTAVLJE

GORENJA VAS
JAVORJE
POLJANE

Marco Polo

Okrepčevalnica Matija

Okrepčevalnica Košanc

Stara šola
Gostilna Lipan
Taverna Petra

Gostilna Blegoš
Gostilna Na Vidmu

- Ureditev ceste Gorenja vas – Todraž
- Ureditev ceste Gorenja vas - Hotavlje s 

krožiščem 

- Izgradnja krožišča Trebija 

- Izgradnja športno-prireditvenega centra v 

Todražu 

- Izgradnja dostopnih cest v vas Dobje in 

Dobensko Ameriko 

- »Hiša zdravja« in nov most na Dvorcu Visoko

- Šola, vrtec in telovadnica Javorje 

- Gradnja vodovoda Kopačnica - Hotavlje in 

Dolenje Brdo 

- Ureditev ceste Hotavlje - Kopačnica - 

Podpleče s kolesarsko povezavo 

- Ureditev ceste v Leskovico in stare šole

- Dograditev ceste Ermanovec – Sovodenj

- Športno-rekreacijski center Log 

- Urejanje kopališč ob Sori 

- Ureditev dveh modernih ambulant v 

Zdravstveni postaji Gorenja vas 

- Nova sprememba prostorskega načrta 

občine, z novimi stanovanjskimi soseskami 

- Znižan komunalni prispevek za mlade 

družine ob stanovanjski gradnji

         MILAN ČADEŽ, 

       kandidat za župana

      LISTA KANDIDATOV

       za občinski svet
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Pekli so kostanj, za sladkosnede pa so imeli pripravljene 

različne slaščice. Potekal je tudi program za otroke, ki sta ga 
povezovali animatorki. Preoblečeni v čarovnici sta zapeli in 
zaplesali z otroki, med poslikavo obraza pa so se našemili v 
zombije. Manjkale niso niti buče, ki jih zaradi varnosti niso 
oblikovali z ostrimi predmeti, ampak so jih okrasili z barva-

njem.
Okrašene buče so lahko otroci odnesli domov. Kot je povedal 
Jože Čepin iz TD Gorenja vas, je bil kljub dopustom v podalj-
šanem koncu tedna obisk zadovoljiv. Promocija dogodka s 

pomočjo Zavoda Poljanska dolina je bila po njegovih ugoto-

vitvah očitno uspešna. Obiskovalci z otroci so prišli s širšega 
škofjeloškega območja. Oglasili sta se tudi madžarska in 
nemška družina, ki sta bili nastanjeni pri ponudnikih na tem 
območju. V društvu že napovedujejo nov dogodek, to bo prižig 
lučk na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi 3. decembra ob 17. uri.

Noč čarovnic v Gorenji vasi
Na praznični 31. oktober, ko se je popoldne že nagibalo k večeru, je Turistično društvo Gorenja vas pred 
Bifejem Zrajdnca v Gorenji vasi pripravilo praznovanje noči čarovnic.

Jure Ferlan

Noč čarovnic v Gorenji vasi FOTO: JOŽEF ČEPIN

Na izkušnjah se učimo,
da boljši svet gradimo.

Slovenska ljudska stranka
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V društvu že napovedujejo nov dogodek, to bo 
prižig lučk na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi  
3. decembra ob 17. uri.
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To je priložnost, da vam pojem splošna 
knjižnica nekoliko bolj približamo, se 
predstavimo: Na območju 212 slovenskih 
občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so 
samostojne pravne osebe. Knjižnično 
dejavnost opravljajo na 273 lokacijah 
knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s pre-
mičnimi zbirkami opravljajo knjižnično 
dejavnost na 1085 mestih v Sloveniji;
Splošne knjižnice so organizirane v mre-
žo, ki jo sestavljajo:
– osrednje območne knjižnice, ki poleg iz-
vajanja nalog za prebivalce gravitacijskega 
območja opravljajo še posebne naloge za 
širše območje (Osrednja knjižnica Kranj);
– osrednje knjižnice, ki izvajajo knjižnič-
no dejavnost za prebivalce gravitacijske-
ga območja (Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka);
– krajevne knjižnice, ki so organizacijske 
enote osrednje knjižnice in so name-
njene prebivalcem lokalnega okolja ali 
posameznim ciljnim oziroma interesnim 
skupinam prebivalcev (Krajevni knjižnici 
Gorenja vas in Poljane ter Izposojevalna 
enota Sovodenj);
– potujoče knjižnice, ki so organizacijske 
enote osrednjih knjižnic in izvajajo knji-
žnično dejavnost z namenskim vozilom;
– premične zbirke, ki so del knjižnične 
zbirke osrednjih knjižnic in jih knjižnice 
za določen čas razporejajo po različnih 

lokacijah (potujoči fond).
Osnovna dejavnost slovenskih splošnih 
knjižnic je izposoja knjižničnega gradiva. 
Knjižnične zbirke so sestavljene iz razno-
vrstnega gradiva. Prevladujejo seveda 
tiskane knjige, knjižnice pa ponujajo 
tudi neknjižno gradivo, kot npr. različne 
zemljevide, notno gradivo, pa glasbene 
in filmske posnetke na različnih nosilcih, 
vse do igrač za najmlajše in malo starejše 
(naše enote vam te možnosti zaenkrat še 
ne omogočajo).

Slovenske knjižnice, med njimi tudi vse 
splošne knjižnice, sodelujemo v sistemu 
COBISS. Gre za nacionalni knjižnični 
informacijski sistem z vzajemno biblio-
grafsko bazo podatkov, ki uporabnikom 
s pomočjo vmesnika COBISS+ omogoča 
enostaven vpogled v knjižnične zbirke, 
članom knjižnic pa z uporabo funkci-
onalnosti Moj COBISS in mCOBISS za 
mobilne naprave omogoča enostavno 
uporabo knjižnic.
Poleg gradiva v fizični obliki knjižnice 
svojim članom omogočamo izposojo 
slovenskih e-knjig, zvočnih knjig.
BIBLOS: Portal je namenjen vsem, ki želi-
jo brati elektronske knjige. Pogoj za izpo-
sojo na portalu je članstvo v knjižnici.
AUDIBOOK: Portal, ki omogoča izposojo 
slovenskih zvočnih knjig. Pogoj je član-
stvo v knjižnici.
Knjižnice svojim članom omogočamo tudi 
dostop do informacij v različnih domačih 
in tujih podatkovnih zbirkah. Dostop do 
nekaterih podatkovnih zbirk omogoča-
mo z zakupom dostopa. Od pogodbenih 
določil je odvisno, ali posamezna knjižni-
ca članom omogoča oddaljen dostop (od 
doma, iz šole …) s pomočjo gesla ali pa le 
dostop iz prostorov knjižnice. Nekatere 
podatkovne zbirke kreiramo knjižničarji 
sami, dostop do teh je brezplačen in prost 
za vse, tudi za nečlane. Knjižničarji pa 
priporočamo tudi nekatere podatkovne 
zbirke, ki so prosto dostopne na spletu.

Bernarda Buh, knjižničarka

Utrinki s prve ustvarjalne delavnice v oktobru. FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Splošne knjižnice praznujemo
V tednu od 14. do 18. novembra poteka Teden splošnih knjižnic pod sloganom Izvolite (v) knjižnico!

Izdelovali smo hiško in pujske po pravljici 

Trije prašički. FOTO: ARHIV KNJIŽNICE
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DOBRE KNJIGE: Spletni portal s pripo-

ročilno literaturo je namenjen promociji 
dobrega branja. Ponuja bogate informa-

cije o knjigah. Njegova posebnost so 
iskalni moduli, ki bralcu olajšajo izbiro, 
mu s premišljeno raznolikostjo odpirajo 
nove poglede na literaturo in ga vodijo 
do zanj najprimernejše knjige. Njegovo 
zanesljivost, nepristranskost in ažurnost 
vzajemno zagotavljajo slovenske splo-

šne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi 
kritiki ter bralkami in bralci. Namesto 
seznama priporočilnega branja z naše 
strani tokrat povabljeni, da obiščete 
spletno stran in tam poiščete gradivo, ki 
vam ustreza.

Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 
milijoni enot gradiva, letno jih obišče več 
kot 10 milijonov obiskovalcev. Petina 
vsega prebivalstva Slovenije je članov 
splošnih knjižnic, na različne načine 
pa knjižnične storitve uporablja več 
kot polovica prebivalcev RS. Vsak član 
knjižnice si v povprečju izposodi 40 enot 
gradiva na leto ter lahko izbira med 480 
prireditvami, ki jih letno organizira vsaka 
od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so 
kot fizični in virtualni prostori učenja, 
prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni 
skupnosti, informacijski centri ali tretji 
postori druženja, socialnega mreženja in 
demokratičnega sodelovanja.

Novost

V naših enotah se bo do izdaje naslednje 
številke Podblegaških novic odvilo mnogo 
dogodkov (preverite na straneh v rubriki 
prireditve). Naj bo posebno povabilo na 
delavnico za mladino in odrasle, ki je 
novost v Krajevni knjižnici Gorenja vas: 
izdelava mandal. Prvič začenjamo z 
ustvarjalnimi delavnicami za odrasle. S 
skupnimi močmi, pa vendar vsak zase, se 
bomo lotili izdelovanja mandal.  Mandale 
lahko rišemo, barvamo, zlagamo. Med-

tem ko jih opazujete, lahko meditirate. Z 
risanjem mandale se v človeku ustvarijo 
globok mir, sproščenost, povezanost, 
zbranost, harmonija in izpolnitev. Zato 
pravijo mandali tudi 'zdravilni krog' in 'krog 
svetlobe'. Na naših mesečnih delavnicah 
bomo tako izdelovali mandale. Uporabili 
bomo različne materiale, tako za samo 
podlago mandali in njeno izdelavo. Delav-

nico bo vodila Mihela Strlič Janža.
Povabljeni na naše prireditve ter med 
knjižne police. V Poljanah bomo v krat-
kem zabeležili vpis tisočega člana, v Go-

renji vasi pa kar dvatisočega. Oba nova 
bralca čaka lepo presenečenje. Še razlog 
več, da se včlanite v knjižnico in postane-

te velik ali malo manjši knjižni molj! Naša 
vrata so vam na široko odprta.

Dobre knjige FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka. 

Ljudska univerza Škofja Loka je vodilni partner projekta Vse-

življenjsko varovanje narave (VVN), katerega namen je spod-

buditi prebivalce Loškega pogorja k recikliranju, ohranitvi 

naravnih virov in skrbi za naravo. S projektnimi partnerji, Dre-

vesnico Zakotnik, Mizarstvom Drlink in Turističnim društvom 

Žirovski vrh, smo v preteklih dveh letih skupaj izvedli mnogo 

delavnic na temo reuporabe materialov, skrbi za avtohtona 

sadna drevesa, obnavljanja nosilnih objektov na Poti skozi 

Zalo in izdelave hotelov za koristne žuželke.

Letošnjo jesen smo za vas v Gorenji vasi organizirali delavnice 

šivanja, kvačkanja, izdelave žužkohotelov in izobraževanje o 

škodljivcih na sadnem drevju. Vse delavnice že potekajo in so 

pritegnile številne občane.

Za več informacij lahko spremljate našo Facebook stran in 

stran Ljudske univerze Škofja Loka.

Dodatne informacije: po telefonu 04 506 13 20 ali po elektronski  

pošti tina.dragovan@lu-skofjaloka.si

Vseživljenjsko varovanje narave na Ljudski univerzi Škofja Loka
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Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za 
izvajanje Programa razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.  
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Letos pa se je toplo poznopoletno sonce 

potrudilo in dodobra ogrelo te zadnje 

oktobrske dni. Posledično je bil obisk 
bližnjih hribov in koč izjemen. Nekateri 
pa so se odločili drugače in se udeležili 
Valentinovega pohoda, zadnjega v sklo-

pu pohodov Od cvetja do jeseni, ki jih že 
osmo leto zapored pripravljajo v Turistič-

nem društvu (TD) Stari vrh.
Štiriinštirideset pohodnikov, od tega 
osem otrok, česar so v društvu še po-

sebno veseli, se je podalo na približno 
deset kilometrov dolg pohod od spodnje 
postaje šestsedežnice in ob smučišču 
Stari vrh do koče na Starem vrhu (gosti-
šča Stari vrh), kjer jih je pričakala malica. 
Vrnitev čez Četeno Ravan in Mlako so po-

pestrili z ogledom lesenih skulptur iz na-

ravno oblikovanega lesa pri pravljičnem 
vikendu gospoda Salvina, v Četeni Ravni 
so si ogledali notranjost lepe in pred krat-

kim obnovljene cerkvice, posvečene sve-

temu Brikciju, po okrepčilu z moštom pri 
Davčen so nadaljevali pot do Mlake, kjer 
so se pohodniki, kot je na tem pohodu že 
običajno, ustavili na domačiji Jejlarjevih, 

kjer so jih pogostili s pečenim kostanjem, 
kuhanim krompirjem in moštom. Otroci 
pa so trli orehe. Po daljšem postanku, ko 
so se pohodniki ob harmoniki lahko tudi 
zavrteli, so nadaljevali pot do Jarčjega 
Brda, kjer so si ogledali še notranjost 
cerkve svetega Valentina, po katerem se 
pot tudi imenuje. Tudi ta cerkev je obno-

vljena in izjemno akustična, kar so pevke 
potrdile, ko so zapele nekaj pesmi v čast 
Mariji. Pohod so po približno petih urah 
hoje zaključili na izhodišču ob kosilu, ki 
ga je pripravil Grega Pečnik. Ob koncu so 
podelili še lepe nagrade za najbolj pridne 
pohodnike vse sezone, med vsemi pa so 
izžrebali glavno nagrado – letno smučar-
sko vozovnico za SCT Stari vrh, ki jo je 
letos prejel Milan Petrovič. Vstopnico za 
obisk Družinskega parka Stari vrh pa je 
dobila mlada pohodnica Iza Rihtaršič.
Janez Šturm, organizator pohodov in 
skrbnik vseh pohodnih poti, je povedal: 
»Z letošnjo pohodno sezono smo zelo 
zadovoljni, povprečno se je pohodov 
udeleževalo okoli štirideset pohodnikov, 
kar je lepa skupinica. Veseli smo, da je 
na vsakem pohodu kak nov obraz in da 
se nam je letos pridružilo tudi več otrok. 

Pohodniki, ki se vračajo, so zadovoljni z 
organizacijo, saj je naša prva želja gostu 
in obiskovalcu predstaviti lokalne ponu-

dnike, kmetije in gostišča, kjer je ponudba 
zelo raznolika. Prikazati lepe skrite kotič-

ke narave, ki so blizu, a vseeno nekomu, ki 
jih ne pozna, skrite, saj smo tu pod Starim 
vrhom resnično lahko veseli in srečni, da 
živimo v tako lepi in neokrnjeni naravi. Na 
pohodih se srečujemo z domačini in na 
tem mestu se želim zahvaliti prav vsem, 
ki ste nam vedno z veseljem prišli naproti 
in nas presenetili s šilcem ali pecivom, 
četudi smo prečkali vaše dvorišče, travnik 
ali vas zmotili pri delu. Zahvaljujem se 
tudi vsem, ki ste kakorkoli poskrbeli, da so 
naši pohodi potekali varno in po urejenih 
poteh, ter vsem, ki ste prispevali nagrade 
za pohodnike. Predvsem pa se zahvalju-

jemo vsem pohodnicam in pohodnikom, 
ki ste se udeleževali naših druženj.« Tako 
Janez Šturm zaključuje svoje misli o 
sezoni 2022 in se že ozira v novo, ko bodo 
znova poskrbeli za lepe pohode, druže-

nja in zanimive dogodke na in ob poteh. 
Pohodnike že sedaj vabi na prvi pohod v 
letu 2023, ki bo zadnjo soboto v februarju 
– Zimski pohod.

Hermina Jelovčan

Valentinovega pohoda se je udeležilo 44 pohodnikov, od tega osem otrok. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Zadnji dnevi oktobra so običajno že hladni in pusti. Vzdušje nekako sovpada s prazniki, ki jih v teh dneh 
praznujemo.

Valentinov pohod
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V pridigi je škof med drugim poudaril misel, da je treba obenem 

z obnovo svetišč obnavljati tudi medsebojne odnose in ob 
tem premagovati zamere in nasprotovanja ter se povezovati v 

dobrem. Za pritrkavanjem na tri železne zvonove so poskrbeli 
pritrkovalci, na koru pa je pel mladinski zbor pod vodstvom 

Marka Ušeničnika. Po maši so domačini vse prisotne postregli 
s prigrizki in pijačo.
Velika baročna cerkev, posvečena zavetnici kmečkega dela in 
zaščitnici proti mišji nadlogi, je bila zgrajena na mestu prejšnje 
leta 1757. Visoki zvonik je bil postavljen nekoliko prej, v dvaj-

setih letih 18. stoletja. Cerkev je skupaj s sosesko do leta 1963 

pripadala stari župniji v Poljanah nad Škofjo Loko. Gre za kako-

vostno arhitekturo z lepim štukaturnim okrasom v notranjščini. 
Do sredine 20. stoletja je slovela kot kmečka božja pot, sem so 
se sv. Jedrti prihajali priporočat iz cele Poljanske doline, s Cer-
kljanskega in še dlje. V cerkvi so trije leseni oltarji: dva bogato 

oblikovana rokokojska stranska oltarja svete Marjete in svetega 

Lenarta sta nastala leta 1768, glavni pa je izdelek podobarske 
delavnice Štefana Šubica v Poljanah iz srede 19. stoletja. Na 
prižnici so slike štirih evangelistov baročnega slikarja Janeza 
Antona Tuška. Oltarji še čakajo na strokovno restavriranje. Ve-

čja obnovitvena dela na precej načeti cerkvi so se začela v času 
župnika Alojza Oražma. Takrat so obnovili fasado na cerkvi in 
zvoniku, prekrili streho cerkve in zvonika, izdelali nova okna in 

elektrifikacijo, uredili drenažo in popravili obzidje. Na pobudo 
ključarja in cerkovnika Ivana Likarja ter nekaterih vaščanov 
se je pred osmimi leti začela nujno potrebna statična sanaci-
ja razpok na cerkvi. Po izvedbi teh del je sledila tudi obnova 
notranjščine. Ta je bila prebeljena z naravnim apnom. Ob tem 
delu je bil nad oknom na pevskem koru odkrit latinski krono-

gram iz modrih in rdečih črk, ki je razkril leto izgradnje cerkve. 

Restavriran je bil na pobudo domačina, izvajalca beljenja, ki je 
ta poseg tudi financiral. S podporo posameznih botrov je bil 
obnovljen križev pot, tako okvirji, ki izvirajo iz župnijske cerkve 
na Trati, kot slike na platnu. Te je v prvi polovici 19. stoletja 

izdelal podobar Luka Čeferin, bližnji leskoviški rojak. Slike so 
bile prvotno v župnijski cerkvi sv. Urha v Leskovici. Obnovljeno 
je bilo leseno stopnišče v zvoniku in streha na zakristiji. Po cer-
kvi je bil položen tlak iz hotaveljskega kamna, ki ga je doniralo 
podjetje Marmor Hotavlje, restavrirane so bile tudi originalne 

kamnite stopnice v prezbiteriju. Podjetje je v letu 2022 sofinan-

ciralo tudi strokovno sanacijo kamnitega obzidja okrog cerkve. 

Dela so bila izvedena po konservatorskih smernicah Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine, enota Ljubljana. Obnova obzidja je 
vzor podobnim obnovam v okolici, saj je bila ohranjena prvotna 

kamnita struktura zidave iz lokalnega kamna. S sofinancira-

njem je obnovo cerkve in obzidja podprla tudi Občina Gorenja 
vas - Poljane, glavnino del pa so s prostovoljnim delom in daro-

vi podprli domači verniki in krajani.

V nedeljo, 18. septembra, je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik skupaj z domačim župnikom Marjanom 
Lampretom opravil blagoslov obnovitvenih del na podružnični cerkvi sv. Jedrti. Tam je na predzadnjo nedeljo 
v septembru žegnanjska nedelja ali sejm, ki se praznuje v spomin na posvetitev cerkve.

Jure Ferlan

Škof Anton Jamnik skupaj z župnikom Marjanom Lampretom 
blagoslavlja križev pot, ki so ga restavrirali z darovi 
dobrotnikov. FOTO: JURE FERLAN

Obzidje, obnovljeno po strokovnih navodilih, je najnovejša 
pridobitev čabraške cerkve. FOTO: JURE FERLAN

Blagoslov obnovitvenih del
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11. november ob 18. uri

Martinovanje

Vabljeni na Martinovanje na Dvorec Visoko. Po žegnanju vina 
poljanskega župnika bo sledila predstavitev vinske kleti Brda in 
druženje na večerji ob odlični martinovi kulinariki. Kraj: Dvorec 
Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij in 
rezervacije: dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177.

11. november ob 17. uri

Ura pravljic

Otroci, vabljeni v čudoviti svet domišljije, ki jih pravljice 
pripovedujejo. Kraj in organizator: Krajevna knjižnica Poljane. 
Več informacij: 04/518 33 80, poljane@knjiznica-skofjaloka.si.

12. november 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.

12. november od 10. do 12. ure

Predstavitev Kmetije pr' Šupc
Vabljeni, da spoznate Petro Potočnik, ki izdeluje mlečne izdelke, 
testenine, jajca in prideluje zelenjavo ter meso. Možnost nakupa. 
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

12. november ob 21. uri

Martinovanje z DJ Čaunarjem
Vabljeni na martinovo večerjo z živo glasbo. Kraj in organizator: 
Taverna Petra. Več informacij: Petra Klemenčič, 041 482 368, 
klemencic.petra@gmail.com.

14. november ob 17.10

Beremo z nasmehom z Ambasadorji nasmeha

Dotikanje živali med branjem sprošča napetost bralca, ki še 
ni vešč branja. Cilj aktivnosti je izboljšanje bralnih spretnosti. 
Obvezne predhodne prijave, omejeno število otrok. Kraj in 
organizator: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več informacij in 
prijave: Bernarda Buh, 04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@
knjiznica-skofjaloka.si.

14. november ob 17. uri

Pomen pravilne komunikacije za podjetnika
Kaj pridobimo, če znamo prebrati telesno govorico, kam z 
rokami med nastopanjem … Na vse to boste dobili odgovore. 
Obvezna predhodna prijave. Kraj: platforma Zoom. Organizira: 
Razvojna agencija Sora. Več informacij: 04/506 02 20, jana.
sifrar@ra-sora.si.

15. november od 9.00 do 10.30

Aerobika možganov
Z vajami za krepitev možganskih funkcij spodbujamo 
nastajanje novih možganskih povezav, poskrbimo, da se 
stanje ne poslabša in lahko upočasnimo morebitne začetke 
demence. Kraj in organizira: Krajevna knjižnica Gorenja vas. 
Več informacij: 041 556 514.

17. november ob 16.30

Ozimnica visoške gospe – delavnica klekljanja
Vabljeni na delavnice ročnih del pod naslovom Ozimnica 
visoške gospe. Delavnice bodo potekale vse do sredine 

decembra. Obvezne predhodne prijave. Kraj: Dvorec  
Visoko. Organizira: Ljudska univerza Škofja Loka, Zavod 
Poljanska dolina. Več informacij in prijave: 04/506 13 60,  
jaka.subic@lu-skofjaloka.si.

17. november ob 18. uri

Izdelava mandal

Mandale lahko rišemo, barvamo, zlagamo. Medtem ko jih 
opazujete, lahko meditirate. Kraj in organizator: Krajevna 
knjižnica Gorenja vas. Več informacij: Bernarda Buh, 04/510 71 
00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

18. november ob 20. uri

Koncert Orlek
Orleki prihajajo v Leskovico! Kraj: Dvorana Leskovica. 
Organizira: Kazjansko records. Prodaja vstopnic (16 EUR): 
bencinski servisi OMW, Trafika 3DVA, online. Število vstopnic je 
omejeno.

19. november ob 10. uri

Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Vabljeni, da jih obiščete in spoznate, kaj vse se dogaja na 
kmetiji, kako poteka delo v sirarni in kje tiči skrivnost dobrih 
sirov. Potrebne so predhodne prijave. Kraj in organizira: Kmetija 
Pustotnik. Več informacij: 04/510 73 10.

19. november ob 13. uri

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

19. november ob 10. uri

Koline po domače
Predstavitev kolin po domače: izdelava krvavic, kosanje mesa, 
cvrtje masti in ocvirkov, izdelava klobas. Kraj: Gostilna na 
Vidmu. Organizira: društvo ljubiteljev salam Poljanske doline. 
Več informacij: 041 645 128.

21. november ob 17. uri

Ustvarjajmo s pravljicami

Ustvarjalna delavnica je namenjena otrokom od 4. leta starosti 
dalje. Kraj in organizator: Krajevna knjižnica Gorenja vas. 
Več informacij: Bernarda Buh, 04/510 71 00, 041 442 095, 
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

24. november ob 16.30

Ozimnica visoške gospe – delavnica vezenja
Vabljeni na delavnice ročnih del pod naslovom Ozimnica 
visoške gospe. Delavnice bodo potekale vse do sredine 
decembra. Obvezne predhodne prijave. Kraj: Dvorec Visoko. 
Organizira: Ljudska univerza Škofja Loka, Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij in prijave: 04/506 13 60, jaka.subic@
lu-skofjaloka.si.

25. november ob 17. uri

Jesenski okusi
Vabljeni na Dvorec Visoko na konec tedna kulinarike jesenskih 
okusov z domačega vrta. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: 
Zavod Poljanska dolina. Več informacij: dvorec.visoko@
poljanskadolina.com, 030 489 177.

November–december 2022
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* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov 

preverite pri organizatorjih.

** Za še več dogodkov, spremljajte spletno stran  
www.poljanskadolina.com (zavihek dogodki) ali pa 
poskenirajte QR kodo za koledar dogodkov.   

25. november ob 18. uri

Javni nastop učencev GŠ Škofja Loka, DO Gorenja vas - 
Poljane
Vabljeni na javni nastop učencev oddelka Gorenja vas - Poljane, 
ki pod okriljem Glasbene šole Škofja Loka deluje v Sokolskem 
domu v Gorenji vasi. V programu bo pester nabor skladb  
za različne glasbene inštrumente. Vstop je prost! Kraj:  
Sokolski dom Gorenja vas. Organizira: GŠ Škofja Loka,  
DO Gorenja vas - Poljane. Več informacij: 041 579 260, 
pomocnik@gsskofjaloka.si.

25. november ob 17. uri

Delavnica za spretne prste
Ustvarjalna delavnica je namenjena otrokom od 4. leta starosti 
dalje. Kraj in organizator: Izposojevališče Sovodenj. Več 
informacij: sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si.

1. december ob 16.30

Ozimnica visoške gospe – delavnica vezenja
Vabljeni na delavnice ročnih del pod naslovom Ozimnica 
visoške gospe. Delavnice bodo potekale vse do sredine 
decembra. Obvezne predhodne prijave. Kraj: Dvorec Visoko. 
Organizira: Ljudska univerza Škofja Loka, Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij in prijave: 04/506 13 60, jaka.subic@
lu-skofjaloka.si.

3. december ob 10. uri

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

3. december ob 17. uri

Prižig lučk
Vabljeni, da se pridružite TD Gorenja vas na prižigu lučk. 
Postregli bodo s »kuhančkom« in prigrizkom. Kraj: Gorenja vas. 
Organizira: TD Gorenja vas. Več informacij: jozef1.veliki@gmail.
com, 041 438 883.

3. december ob 16.30

Ozimnica visoške gospe – delavnica izdelave papirja za 
voščilnice
Vabljeni na delavnice ročnih del pod naslovom Ozimnica 
visoške gospe. Delavnice bodo potekale vse do sredine 
decembra. Obvezne predhodne prijave. Kraj: Dvorec Visoko. 
Organizira: Ljudska univerza Škofja Loka, Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij in prijave: 04/506 13 60,  
jaka.subic@lu-skofjaloka.si.

10. december 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.

12. december ob 17.10

Beremo z nasmehom z Ambasadorji nasmeha
Dotikanje živali med branjem sprošča napetost bralca, ki še 
ni vešč branja. Cilj aktivnosti je izboljšanje bralnih spretnosti. 
Obvezne predhodne prijave, omejeno število otrok. Kraj in 
organizator: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več informacij in 
prijave: Bernarda Buh, 04/510 71 00, 041 442 095,  
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

17. december ob 10. uri

Ogled kmetije in degustacija na kmetiji Pustotnik
Vabljeni, da jih obiščete in spoznate, kaj vse se dogaja na 
kmetiji, kako poteka delo v sirarni in kje tiči skrivnost dobrih 
sirov. Potrebne so predhodne prijave. Kraj in organizira: Kmetija 
Pustotnik. Več informacij: 04/510 73 10.

17. december ob 13. uri

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

17. december ob 12. uri

Decembrsko rajanje
Druženje s ponudniki, kjer bo možno izbrati novoletno darilo, 
degustacija njihovih izdelkov ter program za otroke. Kraj: 
Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: 030 489 177, dvorec.visoko@poljanskadolina.com.

Vsak petek ob 12. uri

Vodenje po Šubičevi hiši
Vabljeni, da spoznate Šubičevo hišo, rodbino, ki je nekdaj tu 
živela, in seveda kaj so ustvarjali. Cena na osebo je 4 EUR.  
Kraj: Šubičeva hiša, Poljane. Organizira: Zavod Poljanska 
dolina. Več informacij: 031 720 573 (Jera Miklavčič),  
zavod@poljanskadolina.com.

Do 1. decembra, v času odprtja Knjižnice Gorenja vas
Lidija Debelak – razstava Pet letnih časov
V glinenih reliefih, ki predstavljajo estetsko stičišče tradicije 
in sodobnosti, lahko najdemo najrazličnejše motive. Kraj in 
organizator: Krajevna knjižnica Gorenja vas. Več informacij in 
prijave: Bernarda Buh, 04/510 71 00, 041 442 095,  
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

Pokličite 04/201 42 41  

ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa
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Več kot dvesto učencev in 24 učiteljev 
sedmih podružničnih šol se je na tokrat-
nem srečanju odpravilo ob potoku Podo-
sojnščica do Cerkljanskega Vrha in Nove 
Oselice, od koder so se vrnili do šole na 
Sovodnju. Po poti so podrobneje spoznali 
nekdanjo rapalsko mejo – učenci vodniki 
so povedali nekaj zanimivih zgodb iz 
zgodovine in predstavili tudi naravne 
značilnosti tega območja.
Skupna srečanja vseh omenjenih sedmih 
šol pripravljajo že od preloma tisočletja 
dalje, sicer pa se z nekaterimi šolami na 
vsakoletnem pohodu, ovitem v zgodbe, 
srečujejo že več kot trideset let, je poja-
snila vodja PŠ Sovodenj Milka Burnik. 
Na pohodu ob nekdanji rapalski meji so 
se tudi letos v vlogi vodnikov preizkusili 
kar učenci sami, dramska skupina iz PŠ 
Sovodenj pa je za popestritev pripravila 
skeč na temo »kontrabanta« oziroma 
tihotapljenja. Ob mejniku na meji med 
Gorenjsko in Primorsko so odigrali prizor 

iz igre Mica na konfinu. »Omenjeno igro 
smo že leta 2005 pripravili po pesmi 
Tomaža Pavšiča, ki nam je podaril tudi 
klobuk za vojaka še iz tistih časov.« Z 
omenjeno igro so se prvo leto predstavili 
tudi na festivalu Turizmu pomaga lastna 

glava in jo vse od takrat ohranjali »živo«, 
tako da so se nove generacije učile od 
starejših. »Potem pa je korona to za dve 
leti ustavila, tako da smo morali letos 
začeti povsem na novo,« je še dodala 
Milka Burnik.

Pohodi, oviti v zgodbe

Na podružnični šoli Sovodenj so oktobra na športnem dnevu gostili še šest podružničnih šol – Lučine, 
Javorje, Ledine, Šentjošt, Vrh Svetih Treh Kraljev in Črni Vrh nad Polhovim Gradcem.

Mateja Rant

Na podružnični šoli Sovodenj so oktobra na športnem dnevu gostili učence in učitelje 
iz šestih okoliških podružničnih šol. FOTO: MATEJA RANT

Župnija v Žireh je v začetku dvajsetega stoletja izvedla več 
velikopoteznih projektov. V letih 1906 do 1912 so zgradili novo 
cerkev, ki spada med največje v Sloveniji. Župnija je izvedla tudi 
nakup stavbe v bližini te cerkve za novo župnišče, kar pa ji je 
prineslo precejšnje dolgove.
Zaradi tega so leta 1925 celo prodali starodavno bivšo 
župnijsko cerkev svetega Martina v Starih Žireh, za ohrani-
tev katere si je prizadeval arhitekt Jože Plečnik. Kupil jo je 
zasebnik, ki je v njej naredil žago, po propadu podjetja čez 
nekaj let pa so jo v večji meri porušili. Ohranili so se le zidovi 
prezbiterija, v katerem zadnja leta Muzejsko društvo Žiri prip-
ravlja kulturne prireditve, ta čas pa se v njem izvajajo arheo-
loške raziskave. Za poplačilo dolgov je leta 1925 Župni urad 
v Žireh organiziral loterijo v korist župnijske cerkve v Žireh. 
Zanjo so morali pridobiti dovoljenje takratnega ministrstva 
za kmetijstvo. Dobitkov je bilo kar 10.000 v skupni vrednosti 
350.000 dinarjev, natisnili pa so 400.000 srečk. Glavni do-
bitek so bili konji z vozom. Žrebanje so opravili 31. avgusta 
1925 pod državnim nadzorstvom. Pravila loterije so bila ob-

javljena v tako imenovanem igralnem načrtu. Srečke so stale 
10 dinarjev. Loterija pa ni dosegla svojega namena, saj je bila 
prodana le petina vseh srečk, dodatni problem pa je predsta-
vljalo dejstvo, da so prodali ravno tiste z večjimi dobitki. Še 
dolga leta zatem so po Žireh uporabljali nerabljene srečke 
kot papir za zapiske. Ena izmed njih se je ohranila tudi v stari 
Felkovi hiši v Gorenji vasi. Glede na številko 043054 je bila 
verjetno prodana, kar dokazuje, da so tudi Poljanci podprli 
žirovska prizadevanja.

Žirovska loterija
Leta 1925 je Župni urad v Žireh organiziral loterijo v 
korist župnijske cerkve v Žireh.

Jure Ferlan

Srečko s številko 043054 hrani Dušan Škrlep iz Gorenje  
vasi, ki jo je našel v Felkovi hiši pred njenim rušenjem.  
FOTO: JURE FERLAN
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Izleti oziroma pohodi so bili sprva organizirani v okviru Društva 
upokojencev Škofja Loka, kasneje pa pod okriljem Planinskega 
društva Škofja Loka. »Ljudje bi radi hodili, če bi nekdo poskrbel 
za organizacijo.« Tako je pod vodstvom Nežke Trampuš nastala 
skupina, ki danes šteje približno dvesto pohodnikov.
Pri 68 letih je opravila tudi vodniški izpit kategorije A in tako 
vodila vse pohode po Sloveniji. Trenutno se na pohod odpravi 
poln avtobus, v časih pred epidemijo covida sta bila polna dva. 
»Priznanje je bilo zame presenečenje, nisem ga pričakovala, saj 
nikoli nisem mislila, da bi morala za to, kar sem rada počela, kaj 
prejeti,« pove Nežka Trampuš in poudari, da je zanjo največje 
priznanje to, da se je skupina tako »prijela«, obstala in privabila 
vedno več članov. Tu ne gre zgolj za rekreacijo in pohode, gre 
za druženje ljudi – nekateri izmed njih se pohodov udeležujejo 
že več kot 15 ali 20 let. V vsem tem času so se spletla tudi 
pristna prijateljstva. Leta 2007 je prejela tudi bronasto plaketo 
za svoje športno-rekreativno udejstvovanje. V 27 letih je orga-
nizirala več kot 450 pohodov, na katerih se ji je pridružilo več 

kot 21.200 planincev. Z letošnjim letom je vodenje »četrtkovih« 
pohodov predala mlajšima vodnicama, sama pa se z veseljem 
udeleži lažjih pohodov, če ji le dopušča zdravje.

Lidija Razložnik

Nežka Trampuš je za svoje športno udejstvovanje prejela 
srebrno plaketo. FOTO: FOTO ŠTURM

Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta konec septembra že tradicionalno podelila priznanja 
športnikom, športno-rekreativnim delavcem in organizacijam iz Škofje Loke. Med prejemniki srebrne plakete je 
tudi 83-letna Nežka Trampuš iz Poljan, ki je 27 let nepretrgoma organizirala »četrtkove« pohode.

Več kot četrt stoletja »četrtkovih« pohodov

Ni preteklo dolgo časa, ko so začele tudi glasbeno ustvarjati in 
si nadele ime Šefle, saj življenje živijo polno – ne zajemajo ga 
zgolj z žlico, temveč s "šeflo" oziroma zajemalko. Nastopajo 
v lokalnem okolju, na porokah, različnih prireditvah in rojstnih 
dnevih. Z veseljem sprejmejo vsako povabilo na dogodek, kjer 
lahko s svojimi glasovi popestrijo dogajanje.
Izpeljale so tudi že dva samostojna koncerta. Letošnji je bil junija, 
v kulturni dvorani na Trebiji. »Priprav na koncert je bilo veliko, 
saj smo se maksimalno potrudile, da je bi bil naš nastop dobro 
izveden. Prav za to priložnost smo pripravile nove pesmi in same 
poskrbele za vso organizacijo (oglaševanje, pogostitev, ozvočenje 
…) V goste smo povabile glasbene kolege, zasedbo Štedientje, s 
katerimi smo za konec tudi skupaj zapeli,« pojasnjujejo dekleta, 
ki so bile tako z izvedbo kot obiskom koncerta več kot zadovolj-
ne. »Iskreno, takega odziva nismo pričakovale. Pohvale s strani 
obiskovalcev so kar deževale, zadovoljna publika, zadovoljne 
me.« Nastopajo večinoma samostojno. Večkrat se jim pridruži 
Rok Šolar (mož Brigite Šolar), ki je odličen basist, kitarist in njihov 
zvesti podpornik. Izvajajo slovensko in tujo zabavno glasbo 
od popevk, popa do roka. »Igramo na kitaro, cajon, ropotuljo in 
kazoo. Melodijo obogatimo tudi z večglasnim petjem.« Vse tri so 

glasbeno aktivne tudi izven zasedbe: Brigita Šolar je glavni vokal 
rokovske skupine Crazy Neighbours, Tanja Štibelj igra na klarinet, 
Ana Potočnik pa na harmoniko. Trenutno so zaradi porodniškega 
dopusta na nekoliko daljši pavzi, a ne glede na to, že imajo izdela-
ne načrte za prihodnje leto ter dogovorjene nekatere nastope.

Lidija Razložnik

Šefle (od leve proti desni): Ana Potočnik, Tanja Štibelj in Brigita 
Šolar. Poleg glasbe jih družijo tudi isti poklic, skupni hobiji in 
dobra volja. FOTO: ARHIV ANE POTOČNIK

Šolsko leto 2016/2017 so Brigita Šolar, Tanja Štibelj in Ana Potočnik kot vzgojiteljice predšolskih otrok 
začele v vrtcu Zala, enota Dobrava. Takrat še niso slutile, da se bodo njihove vezi prepletle tudi zasebno, da 
bodo postale dobre prijateljice, ki jih bo poleg ljubezni do otrok družila tudi ljubezen do glasbe.

Šefle – pojoče vzgojiteljice
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»Že od nekdaj sem si želela rezbariti, a 
žal nisem poznala nikogar, ki bi se s tem 
ukvarjal. Nakar sem prišla na idejo, da 
si dleta kupim za rojstni dan. A je nekaj 
prišlo vmes, da si jih nisem,« o svojih za-
četkih pripoveduje rezbarka Tanja Oblak, 
ki je osnovni komplet treh dlet z nožkom 
nato prejela kot darilo za rojstni dan. 
Bila ga je vesela, a jo je hkrati tudi malce 
skrbelo, da morda iz tega ne bo nič. Prvo 
rezbarijo je izdelala leta 2010. Udeležila 
se je rezbarskega tečaja pod vodstvom 
Petre Plestenjak Podlogar, mojstrice 
izdelovanja modelov za loške kruhke. Na 
tečaju pod mentorstvom mojstra Erika 
Curka pa so v Šubičevi hiši izdelovali 
reliefe, kar jo je takrat najbolj zanimalo.
Rezbariti je začela z ročnimi dleti. »Zdaj 
uporabljam tudi katerega izmed električ-
nih orodij, kot npr. kotni brusilnik z ustre-
znim nastavkom. Z dletom pri velikih 
skulpturah nikamor ne prideš. Pridejo pa 
prav pri detajlih. V mislih se spogledujem 
tudi z motorno žago, a se mi zdi, da je to 
bolj "moško" orodje!« Uporablja različne 
vrste lesa. Najlažje se rezbari v lipov 
les, saj je mehak in nima izrazitih letnic. 
Včasih uporabi tudi češnjo, javor, oreh ali 
kak drug lokalen les. »Vrste lesa se med 
seboj razlikujejo in vsak kos je po svoje 
edinstven.«

Dela predvsem po naročilu
Delo po naročilu ji predstavlja poseben 
izziv. Včasih si stranke zaželijo rezbarijo s 
posvetilom in ti izdelki so res unikatni. Ko 
ji čas dopušča, izdeluje izdelke na zalogo. 
Ideje pridejo same od sebe: ob preživlja-
nju prostega časa v naravi, brskanju po 
spletu, v postelji … »Včasih pred spa-
njem izdelam "celo reč". Potem vzamem 
svinčnik in realiziram. Se zgodi, da sem 
razmišljala zaman. Potem pa naenkrat 

pridem do čisto enostavne rešitve,« 
smeje razlaga Tanja Oblak, ki z družino 
živi na Fužinah. Navdušujejo jo tudi stare 
rezbarije. »Rada si ogledam, kaj in kako 
so rezbarili naši pradedje, in tudi od tam 
vzamem kakšen detajl.«
Včasih izdela tudi kaj mizarskega in je 
izjemno vesela, ko je izdelek takšen, kot 
si ga je zamislila. »Pred časom sem izde-
lala okvir za veliko ogledalo v obliki lista 
s poličko. Na tega sem še zdaj ponosna.« 
Veliko rezbari za družino, prijatelje in 
znance. Stranke jo kontaktirajo po pripo-
ročilih drugih ali po socialnih omrežjih.
Do zdaj še ni imela samostojne razsta-
ve oziroma še ni razstavila nobenega 
od svojih izdelkov. Je pa leta 2018 širši 
javnosti predstavila rezbarsko obrt v Šubi-
čevi hiši. »Veseli me, da se najdejo ljudje, 
ki jih tovrstna obrt (še) zanima. Kdor je 
želel, se je lahko preizkusil v delu z dleti. 
Tako otroci kot starejši so to možnost 
z veseljem izkoristili. Letos sem obrt 
predstavila tudi najmlajšim v vrtcu Zala. 
Kar nisem se mogla načudit, kako spretni 
so otroci!«
Njeni izdelki so del različnih tematskih 
poti po Sloveniji. Prvi takšen primer je 
tematsko-orientacijski park pri zgornji 
postaji sedežnice Vitranc na smučišču 
Kranjska Gora. »Pred meseci sem obno-
vila vseh pet skulptur Kekca in njegove 

druščine, ki sem jih rezbarila že leta 2015. 
Ko so se ponovno znašli v moji delavnici, 
sem jih bila prav vesela!« Najbolj ponosna 
je na rezbarije, ki so postavljene v Radljah 
ob Dravi. Tam stoji več velikih rezbarjenjih 
skulptur v okviru tematske poti Zelena 
doživetja graščaka Mareburškega, ki nas 
popelje skozi kraj. »To je bil projekt, pri 
katerem sem z veseljem sodelovala in 
zanj tudi prvič izdelala klop z rezbarjenim 
konjem in ribo.« Preteklo leto je sodelo-
vala pri zagonu tematske poti Skrivnosti 
preddvorskih štorkelj v Predvoru. »Tu 
je sodelovalo več umetnikov, jaz sem 
prispevala vrhove tematskih piramid, ki so 
postavljene na posameznih točkah poti,« 
pojasni Tanja Oblak, ki se edina v družini 
ukvarja z rezbarjenjem, a ima veliko 
podpore in pomoči, ko jo potrebuje. Kot 
poudari, je včasih rezbarska obrt veljala 
kot nekaj dobrega, cenjenega, veličastne-
ga. V cerkvah še danes občudujemo lepo 
izrezbarjene in pozlačene oltarje. Vse to 
so delali ročno. »Z dleti se čas ustavi, 
saj je delo zamudno in je potreben čas. 
Podobno kot pri klekljanju ali kvačkanju. 
Danes obstajajo stroji, ki izdelajo name-
sto tebe. Kljub temu menim, da so izdelki, 
izdelani z dletom, pristnejši. Ročni izdelki 
imajo vedno tisto nekaj več. Žal je rez-
barjev vedno manj. Tisti, ki pa vztrajajo, 
delajo to z iskrenim veseljem.«

Lidija Razložnik

Tanja Oblak med obnovo Kekčeve druščine FOTO: OSEBNI ARHIV

Tanja Oblak se z rezbarsko obrtjo, ki je obenem njen konjiček in služba, ukvarja od leta 2010. Njena dela 
krasijo številne domove in so med drugim tudi del nekaterih tematskih poti po Sloveniji.

Rezbarji, ki še vztrajajo, delajo z iskrenim veseljem

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-

vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 

naprej. 

KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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pooblaščeni serviser 
za traktorje in priključke  

New Holland, Lindner ter Sip

Z vami ze 32 let

www.avtoerzen.si  I  041 721 706

NEODVISNI SERVIS ZA VOZILA  

                                   in

POPRAVILO SISTEMOV AdBlue  

NA VOZILIH PSA

Diagnostika  

in zamenjava  

elementov

Popravilo  

rezervoarjev 
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Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,0–6,4 l/100 km, izpusti CO
2
 : 107–146 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NO

X
): 0,0116–0,0582 g/km. Trdi delci: 

0,0003-0,0010 g/km in število delcev 0,04 -0,90 * 1011 pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 

prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM
10

 in PM
2,5

 ter dušikovih oksidov. 
PRAZNIČNI BONUS velja za modele: Corsa, Crossland, Mokka, Astra, Grandland ter Combo Life z motorjem z notranjim zgorevanjem in iz zaloge- odvisno od modela in stopnje opreme vozila. Opel 
financiranje je na voljo s fiksno obrestno mero. Kupcem pa je na voljo tudi financiranje s spremenljivo obrestno mero.
*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). Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Slika
je simbolna. Na sliki je lahko prikazana oprema za doplačilo. Več informacij je na voljo na www.opel.avtotehna-vis.si in v salonih Opel Avtotehne VIS.

EKSKLUZIVNO: BIG DEAL JAMSTVO AVTOTEHNE VIS ZA NOVA VOZILA! 
Paket Big Deal vključuje 7-letno jamstvo Avtotehne VIS in 3 brezplačne servisne preglede*.

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

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

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

RAZLIČNE ŽELJE, 
ENO VESELJE
VOZILA OPEL S HITRO DOBAVO IN PRAZNIČNIM BONUSOM.


