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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: 21. aprila 2023
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 3. aprila 2023 po elek-
tronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih organizirate, 
pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem da-
tumu, ne bo mogoče objaviti!

 `  2. 2. I Na rednem letnem srečanju sem gostil 
občinsko gasilsko poveljstvo.

 `  3. 2. I Na slavnostni seji Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva Jelovica ob 
njegovi 70-letnici

 `  5. 2. I Na občinski prireditvi ob slovenskem 
kulturnem prazniku, ki so jo tokrat pripravili v 
KD Ivan Tavčar iz Poljan

 `  7. 2. I Na občnem zboru Kulturnega društva 
Ivan Tavčar Poljane

 `  11. 2. I Na koncertu Pihalnega orkestra Alpina 
iz Žirov. Potrudili se bomo, da bi koncert ob 
kulturnem prazniku postal tradicionalen.

 `  14. 2. I Sestanek na DRSI za ceste. Ugotovil 
sem, da je bistveno manj sredstev za obnovo 
cest. Potrudili se bomo za vsak odsek 
posebej.

 `  15. 2. I Na povabilo vodstva Skupnosti občin 
Slovenije sem se udeležil sestanka, kjer je 
bila obravnavana aktualna tematika občin. 
Zaključili smo, da le skupni nastop združenj 
lahko prinese uspeh za skupno dobro.

 `  16. 2. I Na sejmu Alpe-Adria, kjer so se 
predstavili različni turistični ponudniki tudi iz 
naše občine

 `  19. 2. I Na odprtju in ogledu državnega 
prvenstva v JKA karateju za vse starostne 
kategorije v posamičnih in ekipnih nastopih v 
Športni dvorani v Gorenji vasi. Čestitke Karate 
klubu Ronin Poljane za organizacijo tega 
lepega športnega dogodka.

 `  21. 2. I Na povabilo državnega sveta sem 
se udeležil razprave o zaščiti zveri na 
Slovenskem. Nasprotoval sem temu in 
predlagal dialog med upravljavci z zvermi in 
podeželskim okoljem, ki ne more prenesti teh 
obremenitev.

 `  25. 2. I Na občnem zboru PGD Gorenja vas

 `  28. 2. I Na delovnem kosilu sem gostil 
legendarno slovensko igralko, ki je hkrati 
tudi ambasadorka Tavčarjevega leta, gospo 
Mileno Zupančič.

Iz
županovega 
dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega 
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov

Kolofon: Podblegaške novice (ISSN 1408 – 3086) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, pravice 
izdajatelja opravlja: Gorenjski glas, časopisno podjetje, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, elektronski naslov: info@g-glas.si, telefon: 04/201 42 
10. Odgovorna urednica: Mateja Rant, mateja.rant@g-glas.si, oglasno trženje: Robert Aleksić, robert.aleksic@g-glas.si, telefon: 040/508 891. Oblikovna 
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RS vpisane pod zaporedno številko 102. Na naslovnici: Milan Čadež, Urška Perenič in Matevž Čelik Vidmar ob predstavitvi programa Tavčarjevega leta. 
Foto: Tina Dokl
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V primerjavi s prvim predlogom proračuna, ki so ga obravnavali 
konec lanskega decembra, je pri sprejetem proračunu največja 
sprememba nastala pri financiranju gradnje novega kulturnega 
doma v Poljanah. Računali so, da jim bo ministrstvo za kulturo 
654 tisoč evrov za sofinanciranje gradnje nakazalo že lani, a jih 
bodo prejeli šele letos, zato so se za toliko povišali transferni 
prihodki. Za kulturni dom načrtujejo tudi zadolževanje v višini 
100 tisoč evrov. Za tekoče odhodke sicer v proračunu namenja-
jo slabih 47 odstotkov proračunskih sredstev, za investicijske 
odhodke 51 odstotkov, razlika pa je namenjena poplačilu dolga, 
je razložila Katarina Dolenc, ki je na občini pristojna za prora-
čun in finance.
V zvezi s kulturnim domom v Poljanah je v proračunu nastala 
še ena sprememba, in sicer so za 584 tisoč evrov zmanjšali 
sredstva, ki naj bi jih za kulturni dom prejeli od Eko sklada, saj 
jih po novem načrtujejo v prihodnjem letu. Za 109 tisoč evrov 
pa so povišali prihodke od prodaje stanovanjskih objektov, sta-
novanj in stavbnih zemljišč. Pri odhodkih so se najbolj povečala 
sredstva za obnovo lokalnih cest in javnih poti v krajevni sku-
pnosti Gorenja vas, in sicer za skoraj 100 tisoč evrov, 76 tisoč 
evrov več so namenili še za nadzidek Osnovne šole Jela Jane-
žiča. Med tekočimi odhodki in transferji po besedah Katarine 
Dolenc še vedno največ sredstev namenjajo za dnevno varstvo, 
zimsko službo in prevoze otrok v šolo, med največjimi investici-
jami pa je naštela že prej omenjeno gradnjo kulturnega doma v 
Poljanah, poleg tega pa še vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–
Brda ter sanacijo plazov na odseku Stara Oselica–Ermanovec. 
Na novo so v proračun uvrstili ureditev vaškega jedra na Trebiji, 
ureditev ceste od Hiše generacij do pokopališča v Gorenji vasi, 
urejanje nove soseske Praprotnica in Zavod STC.

Mateja Rant

»Zdravje ni le odsotnost bolezni in poškodb, ampak stanje po-
polne telesne, duševne in socialne blaginje.« Definicija zdravja je 
vame vklesana že iz najstniških let, a jo z vsakim sebi dodanim le-
tom bolj spoštljivo ozaveščam tako pri sebi kot ljudeh, s katerimi 
se dnevno srečujem v ambulanti.
O zdravju in boleznih se veliko piše, socialna omrežja so polna ko-
ristnih, nekoristnih in nasprotujočih si informacij. Veliko govorimo 
o pravicah, o vsem, kar nam pripada, mnogo manj o dolžnostih 
in odgovornostih vsakogar od nas. Bojimo se vsega zunaj nas, 
kar nas tako ali drugače zastruplja, nezavedajoč se, da se slabi 
odnosi z ljudmi, ki so del našega vsakdana, zarežejo še globlje. 
Verjamem, da ljudje, ki jim je narava učitelj, ogledalo, navdih in so 
z njo bolj povezani, lažje razumejo tako rast kot minevanje. Zdrav-
je se začne doma, v domači kuhinji, na domačem vrtu pri odnosih 
s sebi najbližjimi. Vsakdanje navade lahko naredijo spremembo, 
pa naj bo to jutranja telovadba, hoja v bližnji hrib ali tih sprehod 
skozi gozd. Kot ambasador gibanja s poklicem, ki me zazna-
muje, verjamem, da je človek narejen za gibanje v okvirih svojih 
zmožnosti s sebi lastnimi občutki. Nekdo potrebuje telovadnico 
in družbo, spet drugi osamljene stezice in samoto, morda nekdo 
zmore le še vsakdanjih deset korakov iz postelje do mize. Hoja 
sprošča in osvobaja in bližnji griči so neskončni poligon v vseh le-
tnih časih. Če v tem pogledu potrebujete sogovornika, ki vas za to 
navduši, to storim z lahkoto. Na pol v šali, na pol zares bi včasih 
na napotnico ali brez nje vsakdo od nas potreboval svoj »camino« 
z neskončno hojo in vztrajnostjo ter druženje s samim seboj, da 
najde v sebi spet vse, kar ga zdravi, navdušuje in osrečuje in vsa-
ke toliko postavi življenjske prioritete na svoje in pravo mesto.
Mogoče je v obdobju, ki ga živimo, pred nami čarobna beseda 
strpnost – za paciente na drugi strani vrat in nas, terapevte v 
ambulanti. Vsaka poškodba, bolečina zahteva in vzame svoj 
čas, včasih tistega, ki ga prej nismo imeli. Biti zavesten v svojem 
telesu je težka naloga, pogosto nekaj velja, kar je hitro, intenzivno, 
na moč. Telo je naše zrcalo, ki v svoji drži, govoru, kretnjah odrazi 
še tisto, kar bi najraje skrili pred očmi opazovalcev in terapevtov. 
Pogosto me v ambulanti kdo vpraša: »Pa vi nikoli ne zbolite? Ali 
vi tudi telovadite?« Tudi mi, terapevti, smo samo ljudje in tudi na 
naših telesih in obrazih se izriše naše življenje, doživljanje, slab 
dan. Je pa res, da živim to, kar prenašam na druge, in tudi dobro 
vem, kako težko se je včasih prepričati za kakšno koristno vajo 
ali dve, pa čeprav gre za nas. Mogoče je prav v tem prostor in mo-
žnost, da vsakdo doda svoj del in doprinos k lastnemu zdravju in 
se iskreno vpraša, ali je res storil zase vse, kar je v njegovi moči. 
In je že tako, da je, kakorkoli že, del odgovornosti za terapijo naš, 
spet drugi, ki se nadaljuje, ko se naše delo zaključi, pa na strani 
pacienta, njegove volje, vztrajnosti in navad.
In ne nazadnje so zdravje vsi naši odnosi, vsa veselja in misli, ki 
nas bogatijo, vrednote, ki jih ne le govorimo, ampak vedno znova 
spravimo v življenje. Ja, zdravje je tudi biti človek, kakršnega si 
želimo imeti za sogovornika, partnerja, soseda, in ustaviti čas v 
sebi tudi v svetu, ki daje vtis, da nenehno hiti.

Človek je narejen za gibanje

Lea Oblak
Občinski svetniki so na februarski seji sprejeli tudi 
letošnji proračun, v katerem načrtujejo dobrih 13 
milijonov evrov prihodkov in 14,7 milijona odhodkov.

Proračun pod streho

Na zadnji seji občinskega sveta so potrdili tudi predlog 
spremembe cen programov vrtca. Po besedah Anje Hren 
z občine so bile dosedanje cene v veljavi od decembra 
2021. »Letos pa je prišlo do sprememb na področju plač in 
prav stroški dela predstavljajo več kot 80 odstotkov cene 
programov vrtca, zato je povišanje cen programov nujno. 
Poleg tega so višji tudi stroški materiala, storitev in živil.« 
Cene so se povišale različno glede na program, v povpre-
čju za dobrih 14 odstotkov. Nova cena za prvo starostno 
obdobje znaša 584,60 evra, za drugo starostno obdobje 
438,82 evra in za kombinirani oddelek 466,20 evra. Nove 
cene veljajo od 1. februarja dalje, v rebalansu proračuna 
pa bo po besedah Anje Hren treba zagotoviti še dodatna 
sredstva, po sedanjih ocenah okrog 30 tisoč evrov. Lani je 
sicer občina za sofinanciranje predšolske vzgoje namenila 
približno 1,4 milijona evrov .

Povišanje cen programov vrtca
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Ob stoti obletnici smrti pisatelja Ivana Tavčarja je ministrstvo 
za kulturo letošnje leto razglasilo za Tavčarjevo leto, in sicer na 
pobudo Občine Gorenja vas - Poljane, ki bo gostila tudi večino 
dogodkov, s katerimi bodo zaznamovali spomin na vsestransko 
aktivnega rojaka. »»Spominjamo se ga kot pravnika, gospodar-
stvenika, politika, a v prvi vrsti je bil literat, besedni umetnik,« je 
poudarila predsednica programskega odbora vseslovenskega 
Tavčarjevega leta Urška Perenič, ki bo jeseni izdala novo knjigo 
o Tavčarju z naslovom Na valovih življenja. Obletnica je po 
besedah župana Občine Gorenja vas - Poljane Milana Čadeža 
priložnost, da velikega rojaka znova predstavijo širši javnosti, 
obenem pa bo to tudi promocija Poljanske doline, kjer se je 
Tavčar rodil in tudi največ ustvarjal.
Kot opaža Urška Perenič, na lokalni ravni do Tavčarja pristopa-
jo s posebno spoštljivostjo, s posebnim odnosom in strastjo, 
letošnje praznovanje pa se ji zdi dobra priložnost, da mu dajo 
pečat tudi na višji, državni ravni. Tako v sklopu praznovanja 
novembra med drugim pripravljajo simpozij, na katerem bodo 
osvetlili Tavčarjevo zapuščino, segli pa bodo tudi preko meja 
naše države, in sicer z dogodkom v dunajskem parlamentu, 
kjer je deloval kot poslanec. Osrednjo slovesnost bodo gostili v 
Gorenji vasi, in sicer 28. maja v Sokolskem domu, ki prav tako 
praznuje stoletnico in so ga ob odprtju poimenovali po dr. Ivanu 
Tavčarju, saj je bil Tavčar med drugim tudi starosta telovadne-
ga društva Sokol. Vse dogodke, s katerimi bodo zaznamovali Tavčarjevo leto, so zbrali v knjižici Poklon visoškemu gospodu. 

Med drugim pripravljajo literarni in likovni natečaj, Tavčarja in 
njegovih del pa se bodo spomnili še na različnih predavanjih, 
literarnih in filmskih večerih ter vodenih ogledih zbirke Ivana 
in Franje Tavčar v Loškem muzeju. Župan je ob tem dodal, da 
so se z organizatorji Maratona Franja dogovorili tudi, da bo 
nasproti dvorca na Visokem tudi eden od etapnih ciljev mara-
tona, saj je bil Tavčar med drugim prvi predsednik slovenskega 
biciklističnega društva.
Že sredi marca sta stekla dva natečaja, in sicer literarni nate-
čaj z naslovom Zemlja domača ni prazna beseda, na katerem 
lahko sodelujejo posamezniki s škofjeloškega območja, in li-
kovni natečaj z naslovom Tavčarjevo leto, pri katerem sodelu-
jejo vse slovenske osnovne šole. V Krajevni knjižnici Gorenja 
vas si je mogoče ogledati domoznansko razstavo ob 100. 
obletnici smrti Ivana Tavčarja, na kateri sodelujejo tri slikar-
ske skupine, ki delujejo na področju Škofje Loke in Poljanske 
doline: KUD Gorenja vas - Trata, DPŽ – likovna sekcija Mavrica 
in Akvarelistke. Slikarji so na papir in platno prenesli kraje, 
kjer se je Tavčar rodil, veliko časa živel in je tudi pokopan, 
so zapisali ob razstavi, v navdih pa so jim bila tudi njegova 
književna dela in njegova osebnost. »Na razstavi je obenem 
opisana Tavčarjeva življenjska pot, ki smo jo popestrili z 
razglednicami Ivana Tavčarja in začinili s citati sodobnikov 
o njem.« V Dvorcu Visoko pa si je mogoče ogledati razstavo 
fotografij Toneta Mlakarja z naslovom Odtisi časa. V sredo, 
5. aprila, ob 19. uri bo mogoče v Šubičevi hiši v Poljanah pri-
sluhniti tudi predavanju Gorana Šušnjarja o Ivanu Tavčarju in 
njegovih poljanskih sodobnikih.

Mateja Rant

V Dvorcu Visoko so predstavili vrsto dogodkov, posvečenih 
pisatelju Ivanu Tavčarju, ki se bodo odvijali ob letošnjem 
Tavčarjevem letu. FOTO: TINA DOKL

V Dvorcu Visoko so v začetku marca predstavili vrsto dogodkov, posvečenih pisatelju Ivanu Tavčarju, ki se 
bodo ob letošnjem Tavčarjevem letu odvijali predvsem v Poljanski dolini.

Pestro dogajanje v Tavčarjevem letu

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA  RAZPISA 
ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DEJAVNOSTI DRUŠTEV 

NA OBMOČJU OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2023

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

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

Celotno besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta 
objavljena na spletni strani www.obcina-gvp.si, pod rubriko  
Razpisi in objave. 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 14. aprila 2023.

Prijavitelji vlogo pošljejo ali dostavijo na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje  
14. aprila 2023 oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo na pošti 
kot priporočeno pošiljko.

Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini 
Gorenja vas - Poljane, pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali 
e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
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Občina zdravja je med 212 občinami sicer postala Občina 
Velenje, a nominacija je posebne vrste potrditev tudi za našo 
občino. »Sodelovali smo na sklepni okrogli mizi, kjer so nas 
predstavili kot primer dobre prakse, ki je rezultat dolgoletnega 
kontinuiranega dela na področju pogajanj za dodatne programe 
kot tudi zagotavljanja in urejanja dodatnih prostorov za njihovo 
izvajanje,« je po dogodku povedala direktorica Občinske uprave 
Elizabeta Rakovec in zatrdila, da je zdravje v občini prepoznano 
kot pomembna vrednota.
To potrjuje dejstvo, da je bila ob ustanovitvi občine oskrba 
občanov v le štirih ambulantah in s patronažno službo v zdra-
vstvenem domu skromna. Dandanes je ambulant že deset, 
ob patronaži pa deluje tudi laboratorij za odvzem krvi, kar je 
posledica premišljenega investiranja v zdravstveni dom. »S 
tem nam je postopoma v Gorenji vasi uspelo razviti sodoben 
zdravstveni center vrhunskih strokovnjakov, ki dobro sodelu-
jejo, se medsebojno dopolnjujejo in skrbijo tako za kurativno 
kot preventivno zdravstveno dejavnost in izobraževanje naših 
občanov,« je pojasnila Rakovčeva. Na občini še poudarjajo, da 
je pomembno, da vse vodstvene strukture lokalne skupnosti 
z drugimi deležniki prepoznavajo ključen pomen nenehnega 

razvoja zdravstvene oskrbe. Izpostavljajo več kot 20 društev 
in organizacij, ki skrbijo za zdravje občanov, 17 društev spod-
buja gibanje vseh generacij na osnovi vsako leto sprejetega 
letnega programa športa. Razvijati so začeli rekreacijsko 
središče s telovadnico na prostem tik ob občinskem središču 
Gorenja vas.
Poleg tega spodbujajo vrsto drugih dejavnosti: podpirajo delo-
vanje krajevne enote Rdečega križa, preventivne programe CSD 
Škofja Loka, kot so socialno vključevanje posebej ranljivih sku-
pin, programe Sožitja (društva za pomoč osebam z motnjami v 
razvoju), sofinancirajo zdravstveno letovanje otrok na Debelem 
rtiču, programe na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, 
programa pomoč na domu in družinski pomočnik ter izvajajo 
prostovoljski projekt Prostofer. Ker zdravje sodi med najpo-
membnejše prvine kakovosti življenja v nekem okolju, pa so 
na občini ponosni tudi na prizadevanja obeh osnovnih šol za 
športno udejstvovanje in skrb za boljše zdravje in počutje otrok 
in mladostnikov.

Damjana Peternelj

V Gorenji vasi jim je uspelo razviti sodoben zdravstveni center 
vrhunskih strokovnjakov. FOTO: ROBERT PETERNELJ

Konec februarja so v Ljubljani podelili nagrado občina zdravja, ki jo NIJZ od leta 2018 podeljuje občinam, 
ki prepoznavajo zdravje kot pomembno vrednoto in izstopajo po aktivnostih za izboljšanje zdravja svojih 
prebivalcev. Med štirimi nominirankami na ravni države je bila tudi naša občina.

Med nominirankami za priznanje občina zdravja

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE  

IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN 
PODEŽELJA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE V LETU 2023

Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 
96.500 evrov je namenjena ukrepom za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja, in sicer: 
•  Ukrep št. 1 : Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kme-

tijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo  
•  Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 

in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji – dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

•  Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na podro-
čju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva 

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

kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 

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

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 17. aprila 2023. 

Prijavitelji vlogo vložijo v nabiralnik občine pred vhodom v Sokol-
ski dom Gorenja vas ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas 
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 17. 
aprila 2023 oziroma najpozneje ta dan vlogo oddajo na pošti kot 
priporočeno pošiljko. 

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

Dandanes je ambulant že deset, ob patronaži 
pa deluje tudi laboratorij za odvzem krvi, kar 
je posledica premišljenega investiranja v 
zdravstveni dom. »S tem nam je postopoma v 
Gorenji vasi uspelo razviti sodoben zdravstveni 
center vrhunskih strokovnjakov, ki dobro 
sodelujejo, se medsebojno dopolnjujejo in skrbijo 
tako za kurativno kot preventivno zdravstveno 
dejavnost in izobraževanje naših občanov,« je 
pojasnila Rakovčeva.
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Čeprav je bila prenova ceste Murave–Žetina zaključena že v 
letu 2021, smo slovesno predajo namenu uspeli izpeljati šele v 
letu 2022. Pomembnost prenove te ceste so na slovesnosti s 
številnimi prisotnimi potrdili številni domačini, izvajalci in gosti. 
Trud in iznajdljivosti, ki sta ju v ta projekt vložila poslanec Žan 
Mahnič in župan Milan Čadež, nista bila zaman.
Aktivnosti na področju komunalnih dejavnosti so bile pri gra-
dnji cest namenjene dokončanju del iz preteklega leta, na vrsto 
pa je prišlo tudi nekaj že dalj časa planiranih krajših odsekov. 
Večja vzdrževalna dela oziroma obnove na cestnih odsekih 
Suša–Dolenja Žetina, odcep Kolavž in povezava Gorenja 
Žetina–Dolenja Žetina bi morali biti končani že v letu 2021. 
Ker ti odseki ležijo na nadmorski višini blizu tisoč metrov, je 
izvajalce asfaltiranja prehitela zima, zato so bila dela na zgoraj 
navedenih odsekih zaključena šele lani. Asfaltirani so bili tudi 
krajši odseki na cestah Murave–Griče, Javorje–Predole, obvoz 

Murave in odcep na Kovnike. Letos je bila izvedena tudi nujno 
potrebna rekonstrukcija ceste križišče Zapreval–občinska 
meja. Če povzamem, smo bili tudi v tem letu kar uspešni pri 
obnovah, saj je bila v KS Javorje zaključena prenova oziroma 
izvedena nova asfaltna prevleka na 1500 metrih javnih poti in 
cest. Na cesti Dolenčice–Podobeno je bil na novo zgrajen ob-
voz mimo domačije Poklar ter saniranih nekaj plazovitih mest. 
Med drugimi vzdrževalnimi deli sta bila na cesti Javorje–Mlaka 
urejena dva prepusta, manjša vzdrževalna dela na cestnem 
odseku Gorenja Žetina–Črni Kal, na nekaterih odsekih cest pa 
so vzdrževalna dela opravili tudi krajani sami s prostovoljnim 
delom.
KS skrbi tudi za redno vzdrževanje pokopališča v Javorjah. Za 
še lepši videz smo letos poskrbeli tudi z opleskom za zaščito 
obzidja. Večjih vzdrževalnih in obnovitvenih del, od katerih je 
najnujnejša sanacija spodnjega obzidja, pa samo s prihodki od 
grobarin ni bilo možno izvesti. Načrtovani kataster grobov je 
obtičal v fazi razgovorov. Nekaj dela smo imeli tudi z zastavo. 
Neurje nam je na njej povzročilo take poškodbe, da smo morali 
celo dvakrat podreti drog.
Mandata je konec, zaključil sem predsedovanje v KS Javorje, 
izkoristil bom to priložnost in se zahvalil vsem, ki ste mi v 
preteklih letih pomagali ali vsaj z razumevanjem prenašali 
nevšečnosti v času gradenj. Ker pa posameznik ne pomeni 
veliko, gredo v tem obdobju pri tako velikih in uspešno izvede-
nih projektih oziroma pridobitvah za našo krajevno skupnost 
zasluge mnogim, tako krajanom kot svetu KS, občinski upravi 
in ne nazadnje županu Milanu Čadežu in poslancu Žanu Mah-
niču. Vestnemu gospodarju pokopališča Simonu Dolinarju iz 
Javorij se zahvaljujem za skrb za lepo urejeno pokopališče. 
Še posebno pa se zahvaljujem za odlično sodelovanje tistim 
sodelavcem v občinski upravi, ki so s svojim delom prispevali 
k tekočemu izvajanju del v krajevni skupnosti.

Ciril Alič

Lahko bi rekel, da je bilo lansko leto v naši krajevni skupnosti spet običajno leto s postopnim vračanjem 
družabnega življenja. Bilo je tudi leto številnih volitev, ki so še malo bolj razgibale prebivalce in pospešile 
bledenje spomina na »kovidna« leta.

Uspešni pri obnovah cest

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča o objavi

JAVNEGA RAZPISA
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV NA PODROČJU  

SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 
V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE V LETU 2023

Na razpis za dodelitev sredstev v višini 8.500,00 EUR se lahko 
prijavijo: organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrira-
ne za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti, javni socialno-
-varstveni zavodi, dobrodelne organizacije kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne 
stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zako-
nom, organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne 
organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, da 
v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve z namenom 
skupnega reševanja socialnih problemov občanov, invalidske 
organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v 
njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah.

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

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 5. maja 2023. 

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

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

Občina Gorenja vas - Poljane prodaja stanovanje št. 5 v 
večstanovanjski stavbi na naslovu Sestranska vas 54 v 
Gorenji vasi. Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim 
zbiranjem ponudb so objavili na spletni strani občine pod 
zavihkom Razpisi in objave.

Prodaja stanovanja

V Hiši generacij v Gorenji vasi bodo danes od 14. do 18. 
ure pripravili dan odprtih vrat. Hiša generacij je namenjena 
dnevnemu varstvu in začasni namestitvi starejših nad 65 
let ter bo delovala v sklopu Centra slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka.

Dan odprtih vrat Hiše generacij
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Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kra-
nju je pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz 
javnih vodovodov v upravljanju Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2022. Oskrba s pitno vodo je bila po njihovi oceni pri veči-
ni vodovodov varna, le za pitno vodo iz javnega vodovoda Stara 
Oselica - Slajka so rezultati mikrobioloških in fizikalno-kemijskih 
preskušanj pokazali fekalno onesnaženje, zato je upravljavec za-
gotovil začasno dezinfekcijo pitne vode z natrijevim hipokloritom.
Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne vode obvešča enkrat 
letno, zajema osem vodovodov. V njem so obravnavani vzorci, 
odvzeti v okviru notranjega nadzora pitne vode in v okviru dr-
žavnega monitoringa. Lani je bilo v okviru notranjega nadzora za 
mikrobiološke preiskave odvzetih 77 vzorcev, od tega jih je bilo 
14 neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, in 12 vzorcev za fizikalno-
-kemijske analize, ki so bili vsi skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Na vodooskrbnem sistemu Delnice–Podpreval, ki s pitno vodo 
oskrbuje 104 prebivalce in se voda dezinficira z UV-napravo, se je 
lani v omrežje distribuiralo 4500 kubičnih metrov vode. V notra-
njem nadzoru za mikrobiološke preiskave je bilo odvzetih osem 
vzorcev, dva sta bila neskladna s pravilnikom, saj so v njima našli 
bakterije Escherichia coli in koliformne bakterije. Odvzeti vzorec 
za fizikalno-kemijske analize je bil skladen s pravilnikom. V sklopu 
državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzorca, oba sta bila 
skladna z določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Fužine s pitno vodo oskrbuje 47 prebival-
cev v naselju Fužine in delu Trebije. V vodohranu Fužine se pitna 
voda zbira iz zajetja, ki se pred distribucijo do uporabnikov obdela 
z UV-dezinfekcijo, in pitna voda iz vodooskrbnega sistema Trebija–
Gorenja vas–Todraž (dezinfekcija z natrijevim hipokloritom). Lani 
se je v omrežje distribuiralo 1868 kubičnih metrov pitne vode. Za 
mikrobiološke preiskave so bili odvzeti štirje vzorci pitne vode, ki 
so bili vsi skladni s pravilnikom. Prav tako sta bila skladna s pravil-
nikom dva vzorca pitne vode, ki so ju odvzeli za fizikalno-kemijske 
analize. V sklopu državnega monitoringa sta bila odvzeta dva vzor-
ca, oba sta bila skladna z določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Lučine s pitno vodo oskrbuje 232 prebival-
cev na območju Lučin, Dolgih Njiv in dela naselja Prelesje. Voda se 
pred distribucijo v omrežje dezinficira z UV-napravo. Lani se je v 
omrežje distribuiralo dobrih 12.458 kubičnih metrov pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzorcev pitne 
vode, od katerih sta bila dva neskladna s pravilnikom. Pri enem 
je bila presežena mejna vrednost skupnega števila mikroorganiz-
mov pri 22 stopinjah Celzija, v drugem pa so bile prisotne bakterije 
Escherichia coli in koliformne bakterije. Za fizikalno-kemijske ana-
lize so odvzeli en vzorec pitne vode, ki je bil skladen s pravilnikom. 
Za potrebe državnega monitoringa so odvzeli dva vzorca, oba sta 
bila skladna z določili pravilnika.

Vodooskrbni sistem Podvrh–Zapreval oskrbuje s pitno vodo 
117 prebivalcev na območjih Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. 
Lani se je v omrežje distribuiralo slabih 5500 kubičnih metrov pi-
tne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 10 vzorcev 
pitne vode, od katerih so bili štirje neskladni s pravilnikom zaradi 
prisotnosti koliformnih bakterij. Za fizikalno-kemijske analize so 

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

Vodooskrbni sistem Poljane s pitno vodo oskrbuje 1023 prebi-
valcev na območju Poljan, Dobja, Predmosta ter del Hotovlje. Pitna 
voda se v klorinatorski postaji obdela z natrijevim hipokloritom. 
Vir pitne vode je zajetje Milostovka. Pitna voda se pred distribucijo 
do uporabnikov dezinficira z natrijevim hipokloritom. Lani se je v 
omrežje distribuiralo 46.677 kubičnih metrov pitne vode. Odvze-
tih in mikrobiološko preiskanih je bilo osem vzorcev pitne vode, 
vsi so bili skladni s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize sta 
bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila oba ustrezna. V okvi-
ru državnega monitoringa so bili odvzeti štirje vzorci in vsi so bili 
skladni s pravilnikom.

Vodooskrbni sistem Stara Oselica–Slajka s pitno vodo oskrbu-
je 44 prebivalcev na območju dela Stare Oselice, dela Hotavelj in 
dela Trebije. Vir pitne vode je zajetje Stara Oselica. Pitna voda se ne 
dezinficira. Lani se je v omrežje distribuiralo 2153 kubičnih metrov 
pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo enajst 
vzorcev pitne vode, od katerih jih je bilo šest neskladnih s pravil-
nikom zaradi prisotnosti bakterije Escherichia coli in  koliformnih 
bakterij. Za fizikalno-kemijske analize je bil odvzet en vzorec pitne 
vode, ki je bil skladen s pravilnikom. Z namenom zaščite zdravja 
uporabnikov je upravljavec zagotovil začasno dezinfekcijo pitne 
vode z natrijevim hipokloritom, in sicer do vzpostavitve trajne re-
šitve za zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode z UV-dezin-
fekcijo, ki jo načrtujejo letos.

Vodooskrbni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž s pitno vodo 
oskrbuje 1934 prebivalcev na naslednjih območjih: del Trebije, 
Podgore, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja Do-
brava, Todraž, Dobravšce, del Bačen. Vir pitne vode je zajetje Tre-
bija spodaj. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje dezinficira 
z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija poteka na viru – zajetju 
Trebija ter v vodohranih Trebija, Gorenja vas in Todraž. Lani se je v 
omrežje distribuiralo skoraj 130 tisoč kubičnih metrov pitne vode. 
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo 22 vzorcev pitne 
vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom, prav tako so bili skladni 
s pravilnikom trije vzorci za fizikalno-kemijske analize. V okviru dr-
žavnega monitoringa so bili štirje preiskani vzorci skladni z določili 
pravilnika.

Vodooskrbni sistem Zarobar–Hlavče Njive–Brda s pitno vodo 
oskrbuje 304 prebivalce v naseljih Hlavče Njive, Gorenje Brdo, 
Dolenje Brdo, v delu Malenskega Vrha, delu Suše in delu Srednje 
vasi. Vir pitne vode so zajetja Zarobar 1, 2 in 3. Pitna voda se pred 
distribucijo do uporabnikov dezinficira z UV-napravo. Lani se je v 
omrežje distribuiralo 15 tisoč kubičnih metrov pitne vode. Odvze-
tih in mikrobiološko preiskanih je bilo sedem vzorcev, vsi so bili 
skladni s pravilnikom, prav tako pa tudi odvzeti vzorec za fizikalno-
-kemijske analize. V okviru državnega monitoringa pitne vode sta 
bila odvzeta dva vzorca, oba sta bila skladna z določili pravilnika.

Povzeto po poročilu NLZOH Kranj

Oskrba z vodo pri večini vodovodov varna
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Uvodoma je zbrane nagovoril župan 
Milan Čadež, ki se je vprašal, ali smo nje-
govi rojaki v teh sto letih po njegovi smrti 
opravili svoje delo. Temu je pritrdil, »saj 
nas Tavčar in njegova dela delajo prepo-
znavne širše«, in poudaril, da je vodilno 
vlogo odigralo prav poljansko društvo z 
vsemi svojimi predstavami in izdajami 
knjig Andreja Šubica. Na občini so svoj 
delež primaknili z obnovitvijo Dvorca 
Visoko, ob 100. obletnici smrti pisatelja 
in politika pa se pod njegovo rojstno hišo 
v Poljanah gradi nov kulturni dom, ki bo 
novo domovanje kulturnega ustvarjanja 
v Poljanah in Poljanski dolini. Fotografije 
s ključnimi fazami v življenju starega 
in novega doma v izgradnji so bile ob 
tej priložnosti razstavljene na stenah 
dvorane Sokolskega doma v Gorenji vasi, 
v katerem je prireditev potekala.
Slavnostni govornik, predsednik društva 
Goran Šušnjar, je spregovoril o ljubiteljski 
amaterski kulturi, ki jo že vseskozi gojijo 
v Poljanah in ni nikomur od vključenih 
primarni vir preživljanja. »Vendarle 
smo zanjo kot prostovoljci pripravljeni 
žrtvovati celo svoj prosti čas in denar. 
Sodelovanje v konkretni dejavnosti nam 
prinaša zadovoljstvo ob lastnem napred-
ku, občutke pripadnosti in povezanosti 
z drugimi posamezniki v skupini, veselje 
ob izpeljanem dogodku, prepoznavnost v 
okolju, v katerem delujemo. Lahko pa je 
za mlade celo začetni korak pri iskanju 
življenjskega poklica. Ljudska kultura 
pomeni v veliki meri služenje skupnosti,« 
je poudaril in dodal, da je še posebno v 
Poljanski dolini močno povezana s Tav-

čarjem, saj je za ohranjanje spomina na 
Tavčarja in njegovo delo naredila največ, 
»veliko več kot država in visoka kultura«. 
»Leta 1951 je Poljane in Visoko obiskala 
močna državna delegacija. Šele po 72 
letih bodo državni uradniki spet prihajali 
v Poljansko dolino ob obletnici njegove 
smrti. Visoka kultura je res vključila Tav-
čarja v šolske programe, v film, muzikal 
ter novo dramatizacijo Visoške kronike, 
vmes so ljubiteljski ustvarjalci po Slove-
niji in v Poljanski dolini uprizarjali njego-
va dela, v ospredju so bila prizadevanja 
poljanskega kulturnega društva, pod 
čigar okriljem je bilo izdanih nekaj del z 
besedili v poljanskem narečju, narejeni 
dramatizaciji Visoške kronike in Šarevče-
ve slive, večkrat organizirani Tavčarjevi 
dnevi, okrogle mize itd. V Poljanah so 
že najmanj 75 let prisotna dejanja, ki so 
vtisnila Tavčarja v kulturno zavest lokal-
nega prebivalstva in širše,« je poudaril in 
obljubil, da si bodo s predstavniki drugih 

društev prizadevali, da bo Tavčarjevo leto 
bogato in zanimivo.
Ključni del slovesnosti so pripravili poljan-
ski gledališčniki in glasbeniki s predstavo 
Ljubezen po Tavčarju, za katero je sce-
narij in režijo pripravil Andrej Šubic. Med 
preplet Tavčarjevih besedil, ki govorijo o 
ljubezni, ženitvi, družini in tudi o tem, da z 
ljubeznijo ohranjamo tako rod kot narod, 
je umetelno vpletel skladbe iz muzikala in 
filma Cvetje v jeseni ob spremljavi dveh 
izjemno pretanjeno izbranih glasbil – 
orglic in citer.

Mika nas mika zven slovenskega jezika
Slovenski kulturni praznik smo Sovodenj-
čani ponovno lahko praznovali sprošče-
no, družno in ponosno v dvorani. Spet 
so oživele aktivnosti različnih kulturnih 
skupin, ki so rezultate dela in truda ponu-
dile kar številnemu občinstvu v dvorani. 
Zapel je mešani cerkveni pevski zbor in 
pevke Grabljice. Dva venčka je zaplesala 
folklorna skupina turističnega društva, ki 
se intenzivno pripravlja na plesno gosto-
vanje v Ameriki. Z rimanimi besedami so 
se spoprijeli član kulturnega društva in 
učenci podružnične šole. Slednji so zatr-
dili, da »z abecedo našo ves svet se nam 
naslika, da med tabo in mano, med nami, 
med vami je tisoč besed in zato nismo 
sami«. Tudi ritem jih je peljal po zvočnih 
poteh, saj so abecedne deklamacije z 
zvoki obogatili še učenci pevci in zvočna 
Orffova kulisa. Ves program so dopol-
njevale in povezovale skrbno izbrane ter 
v poduk podane besede in misli o delu 
pesnika Prešerna v izvedbi Štefke Eržen.

Osrednjo slovesnost ob letošnjem kulturnem prazniku so pripravili v KD dr. Ivan Tavčar Poljane in z njo 
naznanili slovesno Tavčarjevo leto 2023, v katerem mineva sto let od smrti našega poljanskega rojaka.

Damjana Peternelj, Milka Burnik

Ljubezen po Tavčarju na odru Sokolskega doma ob kulturnem prazniku FOTO: DARJAN 
KACIN

Abeceda učencev Podružnične šole Sovodenj FOTO: MILKA BURNIK

Kulturni praznik z Ljubeznijo po Tavčarju
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Letošnje zimske temperature so bile v 
januarju tako visoke, da smo lahko celo 
pozimi srečevali močerade. Prve, po 
navadi že v februarju, se na selitveno pot 
do vode odpravijo rjave žabe in krastače, 
nato še pupki, zelene žabe in zelene rege. 
Verjetno je vsem znano, da dvoživke 
živijo v dveh življenjskih prostorih, v vodi 
in na kopnem. Vendar so na vodo vezane 
predvsem v času razvoja iz jajc v odrasle 
živali. Odrasli osebki večine vrst dvoživk 
namreč sploh ne živijo v vodi, temveč se 
tam zberejo le v času razmnoževanja.
V občini Gorenja vas - Poljane je nekaj 
vodnih teles, ki so mrestišča za dvoživke, 
na primer toplotni izvir v dolini Kopačni-
ce, pritoki Poljanske Sore, jarki potoka 
Mihevk in mlaka v Žabji vasi. Žabja vas 
nima takšnega imena brez razloga. 
Sredi vasi je mlaka, v katero vsako leto 
pride odlagat jajca več kot sto osebkov 
sekulj. Sekulje spadajo med rjave žabe, 
ki imajo hrbet rjave, rdečkaste do olivno 
zelene barve z vzorcem temnejših lis, 
trebuh je svetlejše barve. Čez oči imajo 
temno rjavo masko. Od podobne rosnice 

se ločijo po krajših nogah. Rjave žabe 
lahko prehodijo tudi do dva kilometra 
dolgo razdaljo, da pridejo do vode. Pred 
leti je bila mlaka zanemarjena in se jo je 
zasipavalo, zdaj pa za mlako lepo skrbijo 
krajani in je ograjena z leseno ograjo. 
Mlako redno obiskujejo tudi otroci iz bli-
žnjega vrtca. Tako mlaka ni pomembna 

samo za dvoživke, ampak je tudi učilnica 
v naravi za naše najmlajše. Lansko jesen 
smo mlako obiskali skupaj s predstav-
niki občine in jih seznanili tudi z drugimi 
lokacijami na območju občine, ki so 
pomembne za dvoživke. Občina bo tako 
lahko pripomogla k varovanju dvoživk in 
mokrišč v tem prostoru.

Pazimo na dvoživke na cestah in drugih javnih površinah. FOTO: JURE FERLAN

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča 
uporabnike storitev zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki mešane komunalne odpad-
ke in/ali embalažo oddajajo v tipiziranih 
vrečah, da se letos rok za prevzem vreč 
izteče 31. maja. Vreče je mogoče prevze-
ti na sedežih krajevnih skupnosti v času 
uradnih ur.
Na ekološke otoke je treba odpadke v vre-
čah oddati dan pred odvozom ali na dan 
odvoza do 6. ure zjutraj. Na občini namreč 
opozarjajo, da ekološki otok ni smetišče, 
saj opažajo, da se odpadki v vrečah na 
otoku pogosto pojavijo že dan ali dva 

po odvozu, čeprav vsa gospodinjstva od 
občine enkrat na leto po pošti prejmejo 
razpored mesečnega odvoza posameznih 
odpadkov, ki že več let poteka po usta-
ljenem urniku. »Zato bi pričakovali, da bi 
vsak že brez prejetega obvestila poznal 
oddajni dan v določenem tednu meseca 
za embalažo ali ostanek komunalnih 
odpadkov.« Prepričani so, da pri odlaganju 
vreč v dneh, ko ni predviden odvoz, torej 
ne gre več za pomoto, temveč načrtno 
neodgovornost uporabnikov ekološkega 
otoka. »Otoki niso namenjeni skladiščenju 
občutljivih vreč za daljši čas, saj jih trgajo 
živali, ki raztresejo in razvlečejo vsebino,« 
še opozarjajo na občini.

Tipizirane vreče je mogoče 
prevzeti do konca maja

Dvoživke pozimi otrpnejo in zimo preživijo skrite v gozdu pod koreninami dreves, v luknjah ali celo jamah. 
Ko je ponoči več dni zapored temperatura nad pet stopinj Celzija in ob primerni zračni vlažnosti, dvoživke 
prilezejo iz svojih skrivališč in začnejo selitveno pot do vodnih teles oziroma mrestišč.

Žabja svatba v Žabji vasi

Nika Hrabar,  
Zavod RS za varstvo narave,  
Območna enota Ljubljana 

Mateja Rant

V okviru projekta Crngrob naokrog, 
ki ga Razvojna agencija Sora izvaja 
s škofjeloško izpostavo JSKD, 
društvom Lonka Stara Loka, Loškim 
muzejem, Župnijo Stara Loka in 
Občino Škofja Loka, so lani v štirih 
cerkvah na Škofjeloškem, med dru-
gim v cerkvi na Gori, izvedli različne 
vsebine. Letošnje aktivnosti pa so 
po besedah vodje projekta Kristine 
Miklavčič usmerjene predvsem v dve 
tematski poti. »Pot v Crngrob bomo 
z digitalizacijo približali sodobnim 
uporabnikom, na Poti na Goro pa 
preverili vse trase poti iz različnih 
izhodišč in vključene deležnike ob 
teh trasah ter jo vsebinsko nadgradi-
li. Vse, ki lahko prispevate k ponudbi 
ob/na poti, vabimo k sodelovanju.«

Oživitev Poti na Goro
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Žal na ceno električne energije posame-
znik nima vpliva. Lahko pa skuša zmanj-
šati porabo električne energije. Prav 
posameznik je velik porabnik električne 
energije in naš odnos do porabe lahko 
močno vpliva na njeno zmanjšanje.
Električno energijo uporabljamo skoraj 
na vseh področjih življenja. V večini 
stanovanj jo uporabljamo za pripravo 
sanitarne tople vode za umivanje. Treba 
se je zavedati, da tudi pri uporabi sanitar-
ne tople vode potrošimo veliko energije. 
Najprej porabimo nekaj energije za to, 
da voda pride do naših pip, še veliko več 
pa za to, da vodo segrejemo. Porabo 
energije lahko tako zmanjšamo z manjšo 
uporabe vode in pa uporabo hladne vode, 
se pravi čim manjšo porabo tople vode. 
Tako si lahko roke umivamo s hladno ali 
pa vsaj mlačno vodo.

Veliko električne energije porabimo tudi 
za razsvetljavo – in tudi tu je mogoče 
občutno prihraniti. Zato je smiselno, da 
luči za seboj ugašamo in jih uporablja-
mo le takrat, ko jih zares potrebujemo, 
torej ko naravna svetloba ni na voljo. 
Poleg tega pa je smiselno vsaj v pro-
store, ki jih več uporabljamo, namestiti 
energetsko varčne sijalke, kot so na 
primer LED-sijalke. V stanovanjih imamo 
tudi veliko manjših naprav, ki so veliko-
krat priključene na omrežje in »v stanju 
pripravljenosti«. Računalnik v pripravlje-
nosti ima lahko moč tudi 15 W. V enem 
mesecu porabi za 5,5 kWh energije. To-
liko energije na primer vsebuje 0,5 litra 
kurilnega olja. Tudi priklopljen polnilnik 
za telefon porablja energijo. V enem 
mesecu lahko porabi 0,7 kWh. Priporo-
čamo, da so take naprave ugasnjene in 
izklopljene iz omrežja, ko jih dalj časa 
ne uporabljamo.

Če uporabljamo električno kuhalno 
ploščo, tudi v kuhinji porabimo veliko 
električne energije. Trošimo jo tudi za 
pomivanje posode, pripravo hrane, hla-
jenje hrane ... Zato je si smiselno tudi tu 
prizadevati za čim manjšo porabo. Nekaj 
nasvetov:
– Med kuhanjem uporabite pokrovko 
in kuhalno ploščo, ki ustreza velikosti 
lonca.
– Ko tekočina vre, zmanjšate ogenj. Ko 
tekočina doseže temperaturo vrelišča, se 
namreč naraščanje temperature ustavi. 
Tako hrana ne bo nič prej kuhana, poveča 
se le hitrost izhlapevanja tekočine.
– Zamrzovalnik postavite v prostor z 
nižjo temperaturo (neogrevan prostor).
– Pečico izključite 15 minut pred koncem 
peke in jo čim manj odpirajte. Tako lahko 
prihranite do 20 odstotkov energije.
– Zamenjajte stare in energetsko neučin-
kovite naprave.

Organizatorji so dosegljivi na elektron-
skem naslovu info@solazdravja.si ali po 
telefonu 059 932 066. Če se vas bo zbralo 
dovolj, bodo organizirali poskusne vadbe 
v vašem kraju in tako spodbudili vaše 
lokalno okolje k rekreaciji, ki postaja vse 
bolj priljubljena med starejšimi. Vadi na-
mreč že več kot štiri tisoč članov društva 
na več kot 250 lokacijah po Sloveniji.
Jutranja vadba 1000 gibov poteka na 
prostem, v parkih, na zelenicah in igri-
ščih. Vsako jutro ob 7.30 ali 8. uri zjutraj 
se vadeči zberejo na 30-minutni vadbi, 
sestavljeni iz stoječih vaj, s katerimi 
lahko razgibate in ogrejete celo telo, od 
dlani do stopal. Vadba je primerna za vse 
generacije, vsak si jo prilagodi glede na 
svoje zmožnosti. Vse, kar potrebujete, so 
udobna oblačila in športni copati.
Društvo šola zdravja je humanitarna or-
ganizacija, ki skrbi za promocijo gibanja 

za zdravje. Njihov projekt Jutranja telo-
vadba 1000 gibov podpirajo: Ministrstvo 
za zdravje, FIHO – fundacija za financira-
nje invalidskih in humanitarnih organi-
zacij, Fundacija za šport, Športna unija 
Slovenije in 31 občin. Uspešno spodbuja-
nje prebivalstva h gibanju so prepoznali 

tudi pri Mednarodnem združenju za šport 
in kulturo, ki so Društvo Šola zdravja in 
njihov projekt jutranja telovadba 1000 gi-
bov izbrali kot primer dobre prakse, ki ga 
prikazujejo na mednarodnem področju. 
Vljudno vabljeni tudi na obisk spletne 
strani www.solazdravja.com.

Anton Marc, LEAG

Ana Pirih 

Električna energija je dobrina, ki jo za sodobno življenje nujno potrebujemo. Velikokrat se tega niti ne 
zavedamo. V času, ko stroški zanjo naraščajo, pa je to zavedanje seveda bolj prisotno.

Kako varčevati z električno energijo

Društvo Šola zdravja vabi prostovoljce in vse, ki želite imeti brezplačno jutranjo telovadbo 1000 gibov tudi v 
svoji občini, da se javite organizatorjem vadb.

S prijatelji in sosedi na vsakodnevno telovadbo

Jutranja vadba 1000 gibov FOTO: ARHIV DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA



Zavod Poljanska dolina I 11 

Podblegaške novice št.2 | marec 2023

V februarju se je odvilo kar nekaj dogod-
kov – različne delavnice v sodelovanju z 
Razvojno agencijo Sora in Ljudsko univer-
zo Škofja Loka. Organizirali smo poto-
pisno predavanje o slovenski Jakobovi 
poti, ki jo je predstavila Petra Nastran, 
pisateljica, pohodnica, popotnica in ljubi-
teljica narave. Nekje je zapisala, da bolj 
kot hrano potrebuje goro, mehko travo in 
vonj jutra. Ob mednarodnem dnevu turi-
stičnih vodnikov v februarju so si Dvorec 
in zbirke ogledali tudi naši lokalni vodniki, 
po koncu pa se okrepčali s terjakom.
Marec je mesec žensk in znanilec po-
mladi. V začetku marca smo gostili Majo 
Tajnšek, pianistko, profesorico, vodjo 
Glasbene šole Ad libidum in gonilno silo 
KUD Glasbene muze iz Idrije. Dogodek 
smo naslovili Spoj glasbe, čipke in poezi-
je. Nastopili so še mladi glasbeni virtuo-
zi, vsestranska ustvarjalka Ana Balantič 
in violinist Branko Brezavšček. Koncert 
se je odvil v poročni dvorani in glasba z 
akustiko dvorane je res pobožala dušo. 
Za še bolj dišečo pomlad smo v marcu 
organizirali delavnico izdelave parfumov 
v sodelovanju z Irmo Dolinar, lastnico 
blagovne znamke Sevilla. Na delavnici 
so se udeleženci seznanili z naravnimi 

eteričnimi olji vseh vrst in vonjav. Na 
podlagi svojih zaznav so si sestavili vsak 
svojo dišavo na oljni osnovi. Za prvo 
aprilsko soboto, torej 1. aprila, pa napo-
vedujemo velikonočni sejem z lokalnimi 
ponudniki in spremljevalnim progra-
mom. Na voljo bosta dve delavnici, ena 
na temo izdelave velikonočne butare, 
druga pa bo namenjena barvanju pirhov, 
pisanic z različnimi tehnikami poslikave. 
Lepo vabljeni, da se na delavnici prijavite, 
in sicer na elektronski naslov  

dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali 
pokličete na telefon 030/489-177.

S pomladjo se začenja tudi sezona porok.
Poroka na Visokem je v poročni dvorani 
Dvorca Visoko možna skozi vse leto, v 
topli polovici leta pa tudi pod visoškim ko-
zolcem in ob lepem vremenu na prostem 
pod paviljonom. Vabimo vaju, da najlepši 
dan zaznamujeta s čarobnostjo Dvorca 
Visoko v objemu neokrnjene narave Po-
ljanske doline.

Dvorec Visoko privablja goste tudi v zimskem času
Preplet raznovrstnih aktivnosti je pripomogel, da je Dvorec Visoko s kavarno lepo obiskan tudi v zimskem času.

Martina Ambrožič Tušar

Delavnica izdelave nakita FOTO: ARHIV ZPD

Na letošnjem sejmu turizma, kampinga in karavaninga je bilo 
ponovno zelo živahno. Na stojnici, kjer se je predstavljala 
Poljanska dolina, so se predstavitvi pridružila Polanska dekleta, 
Lovska koča Javorč, Folklorna skupina Zala in klekljarice Klek-
ljarskega društva Zala.
Na štiridnevni sejemski predstavitvi ni manjkalo obiskovalcev. 
Zanimali so se predvsem za pohodne in kolesarske poti, vedno 
več je povpraševanja po postajališčih za avtodome. Obiskovalci 
so iskali ideje za enodnevne izlete in podaljšane konce tedna, 
zanimali so se za kulinarično ponudbo in nastanitve. Precej pov-
praševanja smo zaznali za obisk utrdbe Rupnikove linije, Dvorec 
Visoko in za dogodke v sklopu Tavčarjevega leta. Kljub vsemu pa 
je jasno, da prihodnje obiskovalce in tiste, ki se vračajo, za zdaj 
pritegneta predvsem narava in možnost aktivnega preživljanja 
prostega časa v ne preveč obljudenih kotičkih Poljanske doline.

Poljanska dolina kot destinacija za aktivni oddih
V sredini marca je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal že 33. sejem Alpe-Adria, ki se ga je v 
sodelovanju s Turističnim društvom Žirovski vrh ponovno udeležil tudi Zavod Poljanska dolina.

Jera Miklavčič

Na sejmu Alpe-Adria se je predstavil tudi Zavod Poljanska 
dolina. FOTO: ARHIV ZPD
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Skupina, ki združuje pevce iz celotne 
občine, je nastopila pod vodstvom Janeza 
Čadeža, ki je zasedbo prevzel leta 2017, 
po odhodu prvega zborovodje, glasbenega 
pedagoga iz Cerknega Pavla Magajneta. 
Ob tokratni posebni priložnosti so se 
pevci predstavili z raznolikim naborom 
pesmi, ki so jih najbolj zaznamovale skozi 
dosedanje delo – od ljudskih z različnih 
koncev Slovenije v različnih priredbah, 
domoljubnih in ljubezenskih napevov do 
pesmi z versko vsebino. V goste so tokrat 
povabili Vokalno skupino Lira, zasedbo 
šestih deklet z zborovodkinjo Vojko Sveti-
čič iz Cerknega, s katero so že sodelovali 
na njihovi 25-letnici ter so čutnim moškim 
glasovom dodale ženske nežnosti v štirih 
ljudskih in razigranosti z dvema skladba-
ma Franeta Milčinskega - Ježka.
Nekaterim pevcem, ki so ob 10-letnici 
zasedbe tudi sami praznovali jubileje pev-
skega udejstvovanja, se je zahvalila Jana 
Rojc, članica sveta območne izpostave 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Škofja Loka, vodja izpostave Janez Jocif 
pa je pevcem podelil Gallusove značke. 
Za deset let prepevanja sta bronasto 
Gallusovo značko prejela Janez Rupnik in 

Uroš Alič, za 20 let srebrno Boštjan Pintar 
in Maks Rupnik, za 30 let udejstvovanja in 
prepevanja v različnih zasedbah pa zlato 
Franc Debeljak.
Zborovodja Janez Čadež se je zahvalil 
vsem pevcem, ki so vztrajali do jubileja, in 
tistim, ki so bili del zasedbe le krajši čas, 
ter napovedal nekaj počitka, med katerim 
bo, tako upa, skupina našla moč za nada-
ljevanje svojega kulturnega ustvarjanja, 
čeprav morda v drugačni obliki. Škoda 
bi bilo, da se moški sestav – »včasih je 
takega imela vsaka fara v občini, Pozdrav 
pa smo komaj sestavili iz pevcev iz šestih 

far« kot se je izrazil Čadež – ne bi ohranil, 
saj bi dolina tako veliko izgubila predvsem 
na področju moške pevske izraznosti.
V tradicijo zborovskega petja je v zadnjih 
letih močno posegla tudi epidemija covi-
da-19, saj je z redkimi vajami in nastopi 
pred občinstvom zarezala v dejavnost, 
ki jo ljubiteljski pevci gojijo le še zaradi 
lastnih želja in nagnjenj, mladih, ki bi bili 
pripravljeni v priprave vložiti toliko časa 
in volje, pa je vedno manj. Pozdravov-
cem zato velja iskrena zahvala za (vsaj) 
desetletno bogatitev kulturnega življenja 
v Poljanski dolini in širše!

Deset let skupine Pozdrav
V prostorih OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so sredi marca deset let delovanja praznovali pevci Moške 
vokalne skupine Pozdrav.

Damjana Peternelj

Moška vokalna skupina Pozdrav na koncertu ob desetletnici delovanja FOTO: PETER 
ČADEŽ

Župnija Poljane nad Škofjo Loko je že lani v novembru organi-
zirala zbiranje materialne pomoči za ljudi v od vojne prizadeti 
Ukrajini. Zbiranje so zaradi dobrega odziva ponovili v adven-
tnem času in je trajalo vse do praznika Svetih treh kraljev. Zbra-
no pomoč te druge akcije je v mesto Turi Remeti blizu Užgoro-
da skupaj z župljanom Marjanom Griljem in člani malteškega 
viteškega reda, ki so poskrbeli za logistično podporo, odpeljal 
poljanski župnijski upravitelj dr. Jože Plut.
Kot je pojasnil, je bilo med pomočjo največ oblačil in obutve, 
nekaj tudi spalnih vreč in higienskih pripomočkov ter hrane 
in sanitetnega materiala, oblačila so darovalci in prostovoljci 
oprali in lepo zložili, vse pa označili z napisi v slovenščini in 
angleščini. Pomoč so dostavili do humanitarnega skladišča 
malteškega viteškega reda v Ukrajini. Od tam pa bo med 
drugim šla tudi k slovenskim sestram, ki delujejo na območju 
Zakarpatja in bodo slovensko pomoč razdelile tistim, ki jo 
najbolj potrebujejo.

Pomoč iz Poljan v Ukrajino

Jure Ferlan

Pri slovenskih sestrah v Ukrajini FOTO: FRANCI BUKOVNIK
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Jelo Perme je bil rojen leta 1931 v 
Trbovljah in tam zaključil šest razredov 
takratne gimnazije. Šolanje je zaradi vojne 
prekinil in se potem zaposlil na tamkajšnji 
občini, vendar je po dveh letih dela začel 
obiskovati učiteljišče. Po prihodu v Polja-
ne je nekaj mesecev stanoval na Kupčušu 
v stavbi, kjer so bivali še nekateri drugi 
učitelji. Po odhodu družine Kus iz Poljan 
se je izpraznilo stanovanje v Kulturnem 
domu, kamor se je Jelo Perme preselil 
s soprogo. Soproga je dobila službo v 
loškem LTH.
Učitelj Perme je v Poljanah poučeval 
matematiko, biologijo, tehnični pouk in 
glasbeno vzgojo (in tudi druge predmete, 
ko je bila potreba). Z ravnateljem Žemljo 
sta si razdelila vodenje šolskih zborov 
– starejše je vodil ravnatelj, mlajše pa 
učitelj Perme. S šolskimi pevskimi zbori 
so nastopali na šolskih prireditvah, revijah 
šolskih pevskih zborov in drugih dogodkih 
v kraju. Takoj ob prihodu je sodeloval pri 
ustanovitvi in vodenju pevskega zbora 
KUD-a dr. Ivan Tavčar. Igral je tudi klavir 
in občasno učil katerega izmed otrok, ki 
so kazali zanimanje za glasbo. Bil je zelo 
priljubljen med učenci in sodelavci.
Ker se leta 1960 ni prav veliko dogajalo v 
takratnem kulturno-umetniškem društvu 
in celo vodstvo društva ni izpeljalo niti re-
dnega občnega zbora, je bil avgusta 1961 
oblikovan nov upravni odbor društva, 
katerega vodenje je prevzel Jelo Perme. 
Za tajniške posle je bila zadolžena Anica 
Berčič. Oživljena je bila tudi glasbena 
sekcija društva, ki je vključevala mešani in 
moški pevski zbor. Načrtovali so poživitev 
dramske sekcije, ki je dve leti pred tem 
uspešno uprizorila Cankarjeve Hlapce 
in potem mirovala. Predvideli so obliko-
vanje mladinskega odra v sodelovanju s 
šolo in takratno Ljudsko mladino. Poleg 
tega sta ravnatelj Žemlja in učitelj Perme 
v delo društva vključila še mladinski in 
otroški pevski zbor (obstoječa šolska 
zbora). Ljubezen do zborovskega petja 
je učitelj Perme prinesel iz Trbovelj, ki so 
bile znano zborovsko središče. Tam je 
kot pevec sodeloval v MePZ Svoboda II in 
še v zboru Slavček. Leta 1956 je trbovelj-
ski mešani pevski zbor izvedel opereto 
Planinska roža in je Perme sodeloval pri 

izvedbi. Gabrijel Žemlja in Jelo Perme 
sta kot ljubitelja zborovskega petja tudi 
sama pela v učiteljskem pevskem zboru 
Stane Žagar v Kranju, v katerega so bili 
od leta 1954 vključeni učitelji – ljubitelji 
zborovskega petja iz kranjskega okraja. 
Na začetku, ko še ni bilo rednih avtobu-
snih povezav, so na vaje v Kranj prihajali s 
kolesi, tudi iz Selške in Poljanske doline.
V maju leta 1962 je kulturno društvo 
pod vodstvom Jela Permeta organiziralo 
revijo pevskih zborov iz Poljanske doline. 
Perme je na tej reviji kot zborovodja 
sodeloval z moškim in mešanim pev-
skim zborom, katerih ustanovitelj je bil. 
Oba zbora sta na reviji zmagala oziroma 
prejela plaketi za prvo mesto. Ob dnevu 
republike istega leta je organiziral v Polja-
nah odmevno prireditev, kar so zabeležili 
v Gorenjskem glasu. V Poljanah je na 
začetku leta 1963 gostovala dramska 
skupina s Trebije z igro Vdova Rošlinka. 
V februarju istega leta je Jože Trpin, eden 
izmed nosilcev dramske dejavnosti v Po-
ljanah, za Gorenjski glas povedal: »O neki 
živahnejši dejavnosti ne smem govoriti. 

Na dnevnih redih različnih organizacij so 
v tem času letni občni zbori in seveda 
priprave na pustovanje. Ko se bo polegel 
pustni živžav, pa bo začela z delom naša 
dramska družina. Letos bomo namreč 
praznovali 40. obletnico smrti pisatelja 
Ivana Tavčarja, našega rojaka. Medtem 
ko bodo v Škofji Loki menda uprizorili 
Visoško kroniko, bomo pri nas naštu-
dirali Cvetje v jeseni. V pripravah na že 
omenjeno obletnico bo postalo življenje 
v našem kraju prav gotovo živahnejše kot 
v zimskem času.« Cvetje v jeseni so res 
uprizorili tisto leto, in to v sklopu škofjelo-
ških poletnih iger. Zaradi nekompletnega 
arhiva društva nimamo podatka o tem, ali 
je Jelo Perme zaključil vodenje društva 
na občnem zboru društva na začetku 
leta 1963 ali šele naslednje leto. Iz druge 
polovice leta 1964 (11. 11. 1964) obstaja 
dokument, ki dokazuje, da je takrat pred-
sednik društva že bil Tone Varl.
Ne glede na to, kako dolgo je Jelo Perme 
vodil poljanski KUD, njegovo delo na kul-
turnem področju je zagotovo pustilo sledi 
v Poljanah. To pa še bolj velja za delo v 
šoli. Ko je po tragični nesreči v novembru 
1964 Jelo Perme preminil, je ravnatelj 
v šolsko kroniko zapisal: »Pogreba v 
Ljubljani se je udeležilo vse učiteljstvo in 
velik del šolske mladine. Šola je z njim iz-
gubila sposobnega učitelja in požrtvoval-
nega kulturnega delavca, ki je bil posebno 
pri mladini priljubljen.«

Goran Šušnjar

Gabrijel Perme z učenci FOTO: ARHIV LJUDMILE KRIŽAJ

Učitelj Gabrijel (Jelo) Perme je kot učitelj na nižji gimnaziji v Poljanah začel poučevati v šolskem letu 1959/60. 
V Poljane je prišel iz Trbovelj, kjer je po končanem šolanju na učiteljišču v Ljubljani leta 1957 pred odhodom in 
po vrnitvi iz JLA krajši čas nadomeščal odsotne učitelje.

Poljanci za krajši čas – Gabrijel Perme

Ne glede na to, kako dolgo je 
Jelo Perme vodil poljanski 
KUD, njegovo delo na 
kulturnem področju je zagotovo 
pustilo sledi v Poljanah. To pa 
še bolj velja za delo v šoli.
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Mladi tekmovalci so se sicer pomerili v kar 11 poklicih: fri-
zerstvu, slikopleskarstvu, kuharstvu, strežbi, cvetličarstvu, 
aranžerstvu, kamnoseštvu, mehatroniki, IKT, pohištvenem in 
stavbnem mizarstvu. Zmagovalci državnega tekmovanja mla-
dih strokovnjakov v poklicnih spretnostih bodo vsi sodelovali 
na prestižnem mednarodnem tekmovanju v poklicnih spretno-
stih EuroSkills 2023.
Kot pove 19-letni Ognjen, je veselje do ustvarjanja lesenih 
izdelkov in izdelovanja notranjega pohištva pri njem že kar 
dolgo prisotno. Kot otrok je rad opazoval očeta tesarja pri delu 
in tako se je rodila ljubezen do lesa, pri 13 letih je sam že izde-
loval manjše kose pohištva. »S to razliko, da so mene vedno 
bolj privlačili bolj komplicirani izdelki ter raznorazni detajli,« 
pojasni strast do pohištvenega mizarstva. Vpisal se je na 
Srednjo lesarsko šolo v Škofji Loki, na kateri so pred časom 
organizirali predtekmovanje oziroma predizbor tekmovalca 
za SloSkills, ki naj bi predstavljal šolo iz Škofje Loke. Zmagal 
je in se uvrstil na tekmovanje v Celju septembra lani. Držav-
no tekmovanje je potekalo tako, da so mentorji ter sodniki tekmovalcem izbrali oziroma narisali izdelek že mesec pred 

tekmovanjem in jim poslali načrte, da so se lahko vsaj deloma 
pripravili. Na tekmovanju so dobili nove, delno spremenjene 
načrte ter grobo pripravljen material. »Od takrat naprej smo 
imeli na voljo 18 ur časa, razdeljenega na tri dni, za izdelavo 
tega izdelka. Pri izdelku je bilo treba obvladati izdelavo intar-
zije, vseh vrst lesnih vezi, kjer so do izraza najbolj prišli rogli. 
Treba se je bilo zelo hitro prilagoditi novim strojem ter tudi na 
to, da smo si z drugimi tekmovalci morali deliti velike mizar-
ske stroje. Najpomembnejši sta bili natančnost ter stalna 
zbranost,« pojasni potek tekmovanja, na katerem je izdelal 
omarico z masivnim predalnikom in vrati z intarzijo, vendar ni 
bil povsem prepričan, kako je opravil svoje delo. Razglasitev, 
na kateri je bil izbran za najboljšega, čeprav je bila po njegovi 
oceni konkurenca precej huda, mu je odprla pot v Gdansk, kjer 
bo tekmovanje potekalo od 5. do 9. septembra letos.
Že od februarja se na dogodek, na katerem se bo meril z vr-
stniki z vsega sveta, intenzivno pripravlja. »Potekajo psihične 
priprave, razni timbildingi, največ delam v svoji delavnici ter 
pilim veščine. Z nami na Poljsko gredo še tekmovalci iz drugih 
panog ter njihovi mentorji, člani sodništva ter člani Centra 
za poklicno izobraževanje, ki vse te priprave tudi organizira,« 
pojasni mladenič, ki ima prostega časa zelo malo, saj je letos 
že odprl svoje podjetje, razmišlja pa tudi o širitvi. Stroje si je 
kupil sam, kakšen detajl izpili v delavnicah prijateljev, znanje 
je ob izjemni učljivosti nabiral na praksi v Mizarstvu Alič. 
Sodeluje z nekaterimi vidnejšimi oblikovalci iz Ljubljane in 
izdeluje vse vrste pohištva, od kuhinj do kopalnic. Rad pa seže 
tudi po rezbarskih dletih, nad čimer ga je navdušil stric, in svoj 
čas posveti izdelavi rezbarskih umetnin – predvsem iz ore-
hovega in jesenovega lesa. Po celodnevnem delu v delavnici 
navdušeno pojasnjuje, da je svoj hobi razvil v posel, zato ga z 
veseljem opravlja.

Od prejšnjega meseca dalje se mladi Poljanec Ognjen Dević intenzivno pripravlja na 8. tekmovanje 
v poklicnih spretnostih EuroSkills, ki bo septembra v Gdansku na Poljskem. Vstopnico si je prislužil septembra 
lani na 7. tekmovanju mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022 v Celju, kjer je zmagal 
v kategoriji Pohištveno mizarstvo.

Damjana Peternelj

Ognjen Dević bo slovenske barve zastopal na tekmovanju 
EuroSkills septembra v Gdansku. FOTO: DAMJANA PETERNELJ

Ognjenov zmagovalni izdelek na tekmovanju SloveniaSkills 
FOTO: OSEBNI ARHIV

Jeseni na tekmovanje v Gdansk
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Nastajala je na pobudo okrogle obletnice, 60-letnice avtorja leta 
2020, in izšla v samozaložbi. Kot pove naslov, gre za odkruške 
in utrinke iz avtorjevega življenja, ki so spisani v kratkih zgod-
bicah, komentarjih, vtisih, spominih. »S temi zgodbicami se 
sprehodim skozi svoj dom, ožji in širši, v Poljanah, poklicno pot, 
kulturno ustvarjanje, športno aktivnost in nazadnje s poklonom 
nekaterim svojim sopotnikom. Skozi to pestrost pa upam, da je 
pokukala moja narava in odnos do ljudi in sveta,« pojasnjuje za-
snovo zadnjega svojega izdanega dela Andrej Šubic iz Poljan, 
po poklicu zdravnik, sicer pa igralec in režiser, zapisan ljubitelj-
ski kulturi že od otroštva.
Delo je nastajalo zadnjih deset let. »Zapisi so nastali v tem obdo-
bju včasih priložnostno kot kolumne, spremne besede, nekrologi 
in podobno, večina tekstov pa je nastala nazadnje za to knjigo. 
V knjigi je poleg zgodb na omenjene teme pri vsaki tudi eno 
umetniško delo, ki pa ni neposredno povezano z zgodbo. So pa 
vse slike povezane z mano, bodisi so umetniki moji prijatelji, sem 
z njimi ustvarjal ali pa sem njihova dela pridobil, ker so mi bila 
blizu,« predstavi še likovno opremo publikacije, ki obsega kar 142 
strani. Kot zapiše Miha Naglič v spremni besedi, to priča o tem, 
da ima Poljanska dolina svoj genius loci (posebnost kraja), ki 
se izraža predvsem likovno, literarno in ne nazadnje gledališko. 

Prav v slednjem se je Andrej Šubic izkazal z izjemnim prispev-
kom, s pričujočo knjigo pa »pritisnil še piko na i in si prislužil 
poljansko in tavčarjansko končno oceno: 'Hod lep je bel'«.
Naglič doda, da je knjiga, ki sodi v zvrst avtobiografske proze, 
»prav dober izdelek te vrste« in se lepo bere. Po njegovem mne-
nju je že in bo z leti še bolj dokument časa in krajev, ima pa tudi 
domoznansko vrednost, tako za domačine kot ustanove, ki take 
dokumente hranijo, vse do Slovenskega gledališkega muzeja in 
NUK-a.

Zgodba v združitvi dveh intimnosti
Za avtorja ima knjiga poseben pomen: »Včasih kaj pogledam, 
preberem in si mislim, a si res bil sposoben to napisati. Torej 
zame pomeni, da mi za vedno ostaja popisano neko obdobje 
življenja, ki bi se drugače izgubilo, pozabilo.« Na vprašanje, kaj 
knjiga prinaša v poljanski kulturni prostor in širše, odgovarja, 
da ni popolnoma nova in da jo je del bralcev prebiral že pred izi-
dom sedanjega ponatisa, zato ima kar nekaj odmevov. »Neka-
tere nagovarja, da se spomnijo svojega otroštva, duha tistega 
časa, drugi jo berejo kot preplet številnih plati življenja, ki pa se 
srečujejo eno z drugim. Bralci prepoznavajo nek slog pisanja, ki 
jih pritegne. Zanimiva mi je zgodba gospe, stare skoraj sto let, 
ki si že tedne želi, da ji hčerka znova in znova bere to knjigo. Kaj 

prinaša, pa bodo morali oceniti tudi bralci najprej v Poljanah, 
morda kakšen tudi širše,« namigne, saj so se s Knjižnico Ivana 
Tavčarja Škofja Loka že dogovorili za predstavitve v Škofji Loki, 
Gorenji vasi in Žireh.
Bralec, ki postane popotnik skozi intimno pokrajino doživete-
ga, vseskozi okuša, da imajo ne le za avtorja posebni dogodki, 
osebe in kraji, ampak tudi vsaka vejica, pika ali beseda svoje 
mesto in pomen. V polnosti zaživijo ob prebiranju, v katerem se 
neizbežno prepletejo s spomini bralca, še posebej intenzivno, 
če je ta prebivalec in poznavalec Poljan(ske doline) in Poljan-
cev. Plemenito poslanstvo (dopolniti ta kulturni prostor in čas 
z nečim tako poznanim, pa hkrati tako svežim) vse našteto iz-
polni ujeto v skupno zgodbo, ki se izčiščuje skozi vsak posame-
zen odkrušek v knjigi – bodisi v podobah, doživetjih ali slikah 
60-letnega obdobja Andreja Šubica.
 

Damjana Peternelj

Ob 60-letnici je Andrej Šubic izdal knjigo Odkruški, utrinki in 
slike: izbrana besedila.
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in slike

Na predvečer kulturnega praznika je Andrej Šubic v Dvorcu Visoko predstavil svojo zadnjo knjigo Odkruški, 
utrinki in slike: izbrana besedila.

Šestdeset let odkruškov Andreja Šubica

Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno, M: 031 643 821

C ve t l i č a r n a

vam želi lep

V ponudbi:
aranžiran cvet, šopki, lončnice, drobna darilca za materinski dan, 
srebrni nakit, naravna mila, domači čaji, ročno izdelane voščilnice,
prve trajnice, sadike zelenjave, zemlja ...

MATERINSKI DANmaterinski dan

tisk_oglas_podblegoske novice_90.5x64_marec 2023.indd   1 20/03/2023   14:14

Bralec, ki postane popotnik skozi intimno 
pokrajino doživetega, vseskozi okuša, da imajo 
ne le za avtorja posebni dogodki, osebe in kraji, 
ampak tudi vsaka vejica, pika ali beseda svoje 
mesto in pomen.
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Na tekmovanju, ki nosi ime po idrijskem 
glasbeniku, skladatelju, zborovodji, rav-
natelju glasbene šole in vsestranskem 
kulturnem delavcu Ivanu Rijavcu st. je 
tokrat sodelovalo 48 kandidatov različnih 
starosti iz sedmih držav. Tekmovanja so 

se kandidati lahko udeležili v živo ali po 
spletu.
Na tokratnem tekmovanju sta sodelovali 
tudi Manca Kržišnik in Veronika Rupnik 
s Sovodnja oziroma Stare Oselice, ki 
se učita igranja na klavir pod okriljem 
glasbene šole KUD Glasbene muze na 
oddelku Sovodenj. Obe sta prejeli visoko 

1. nagrado in zlato medaljo. Kot njuna 
mentorica, ki sem obenem idejni in 
umetniški vodja tekmovanja ter vnukinja 
pokojnega skladatelja Rijavca, sem z do-
sežki deklet zelo zadovoljna in upam, da 
bodo tako lepi rezultati obema dali nov 
zagon ter morda navdušili še koga, da se 
na novo poda v lep svet črno-belih tipk.

Uspeh mladih pianistk
Konec januarja je v veličastni kristalni dvorani Grand hotela Rogaška v Rogaški Slatini potekalo že  
12. mednarodno tekmovanje za pianiste.

Maja Tajnšek

Od lanskega decembra v Gorenji vasi izvajamo skupinske vadbe za optimalni gibalni razvoj dojenčkov in 
individualne obravnave, kjer se učimo pravilnega rokovanja z dojenčkom, spodbudnih položajev pestovanja 
ter ustreznega nameščanja v lupinico, nosilke in druge pripomočke.

Učimo se tudi vaj za krepitev trupa in 
ostalih mišičnih skupin glede na starost 
in sposobnosti ter dosežene gibalne mej-
nike posameznega dojenčka. Izvajalki 
sva Teja Kobal in Sara Vidmar (ta čas še 
na porodniškem dopustu). Sara je sicer 
dipl. kineziologinja, jaz pa univ. dipl. soci-
alna delavka in dipl. delovna terapevtka. 
Obe imava opravljena še dodatna izobra-
ževanja in tečaje s področja gibalnega ra-
zvoja dojenčkov. Storitve ta čas ponujava 
v Idriji, Tolminu in Gorenji vasi.

V Gorenji vasi se vadbe redno udeležu-
je okrog 25 mamic s svojimi dojenčki. 
Običajno se pridružijo kmalu po porodu, 
ko se mamica počuti dobro, in ostanejo 
do samostojne hoje otrok. Učinki vadbe 
so bili kmalu prepoznani tudi pri pedi-
atrinji dr. Marti Žnidaršič Eržen, ki prav 
tako od jeseni dela v ambulanti Polhek 

v Zdravstvenem domu Gorenja vas. 
Staršem z dojenčki želimo s časom po-
nuditi celostno obravnavo in eden izmed 
projektov v tej želji je ta, da izvedemo 
delavnico prve pomoči za najpogostejše 
primere – padci, opekline, zastrupitve, pik 
ose, vročinski krči – in temeljnih postop-
kov oživljanja za dojenčke, malčke in 
otroke. Izvajalki delavnice bosta mamici, 
ki obiskujeta vadbo in sta po izobrazbi 
in poklicu medicinski sestri, obe zapos-
leni na UKC Ljubljana, to sta Alja Homec 
Padovac in Anja Bogataj. Pri organizaciji 
dogodka sodeluje tudi mag. farmacije 
Maja Valter, ki je udeležencem delavnice 

s pomočjo sponzorjev priskrbela razne 
uporabne stvari za dojenčka.
Delavnica je zasnovana interaktivno, delali 
bomo po konkretnih primerih in na podlagi 
teh razčlenili, kako ukrepati in nuditi prvo 
pomoč ogroženemu dojenčku. Udeleženci 
se bodo učili oživljanja na za to namenjeni 
lutki, ki so nam jo prijazno posodili lokalni 
gasilci, videli uporabo epipena in se preiz-
kusili v pridobljenem znanju s testom. Ob 
dodatnem interesu bomo delavnico izvedli 
ponovno, saj nam je pomembno, da se 
čim več staršev in drugih, ki varujejo otro-
ke ali delajo z njimi, seznani s pravilnimi in 
učinkovitimi postopki prve pomoči.

Teja Kobal

Staršem z dojenčki želimo 
s časom ponuditi celostno 
obravnavo in eden izmed 
projektov v tej želji je ta, da 
izvedemo delavnico prve pomoči 
za najpogostejše primere – 
padci, opekline, zastrupitve, 
pik ose, vročinski krči – in 
temeljnih postopkov oživljanja 
za dojenčke, malčke in otroke.

Za optimalni gibalni razvoj dojenčkov

Z delavnice prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja za dojenčke v Gorenji vasi 
FOTO: ARHIV ORGANIZATORJA
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Dogodek se je odvil po dopoldanski 
nedeljski maši v cerkvi spreobrnitve sv. 
Pavla. Zbrane je nagovoril župnik sou-
pravitelj Marjan Lampret, ki je poudaril 
pomen ohranjanja ljudske nabožne 
kulturne dediščine, med katero spadajo 
tudi podobice in razglednice, in razstavo 
tudi blagoslovil.
Avtor je prisotnim razložil vsebino razsta-
ve in njen nastanek. Več kot sedemsto 
podobic in razglednic, na katerih so pred-
vsem motivi romarskih cerkva in milo-
stnih podob, je zbiral desetletja dolgo, od 
svojega otroštva. Najstarejše, nekatere 
segajo na začetek 20. stoletja, je podedo-
val po dveh tetah, ki sta bili vneti zbiralki 
teh drobnih verskih tiskov. Kot je pojasnil 
Filipič, sicer tudi cerkovnik župnijske cer-
kve, doma z bližnje domačije pri Lukaču, 
sta ti sorodnici redno obiskovali božjepo-
tne cerkve, nove maše in druge cerkvene 
dogodke in kraje, kjer se podobice dobijo. 
Ideja za razstavo se mu je utrnila med 
njihovim urejanjem. Panoje je izdelal 
sam, in to tako, da jih ni težko prenaša-
ti, zato razmišlja o tem, da bi razstavo 
postavil še kje drugje in jo bodo imeli 
priložnost videti tudi tisti, ki ne zaidejo v 

Oselico. Starejše podobice so postale že 
pomemben kulturnozgodovinski vir, saj 
prikazujejo nekatere danes neohranjene 
cerkve, slike, kipe in podobno, na njih pa 
so zapisani tudi podatki o posameznih 
cerkvenih dogodkih. Med zanimivejšimi v 
njegovi zbirki so podobice novomašnikov 
iz Poljanske doline iz prve polovice 20. 
stoletja. Ima tudi komplet podobic, na ka-
tere je nalepljeno suho cvetje in oljčni les 
iz Svete dežele. Kar je zanimivo pri tem, 
je to, da jih je nekaj dobil od nekdanjega 
oseliškega župnika Valentina Brganta, 
druge pa od sestre. Oba sta poromala 
v svetopisemske kraje, vendar prvi v 
začetku 70. let, druga pa pred dvema 
letoma. Podobice se niso spremenile, saj 
po pol stoletja še vedno izdelujejo enake. 
Izstopata tudi dolga podobica v obliki 
zloženke z motivi vzklikov iz lavretanskih 
litanij in tista, ki prikazuje še staro cerkev 
na Sveti Gori nad Gorico, ki je bila poruše-
na med prvo svetovno vojno.
Ivan svojo zbirko še vedno dopolnjuje. 
Od odprtja razstave so mu obiskovalci 
prinesli že okrog tristo novih podobic, 
tako da je zbirka presegla število tisoč 
različnih. Vsem se iskreno zahvaljuje. Kot 
je povedal, je presenečen, da jih toliko 
ljudi zbira. Zbiranje bo nadaljeval, zato 

vabi vse, ki imajo dvojnike podobic ali 
pa ne vejo, kam bi s svojo zbirko, da mu 
jih odstopijo. Po dogovoru z njim je do 
nadaljnjega še vedno mogoče videti raz-
stavo. Pokličete ga lahko na telefonsko 
številko 031 504 549.

V večnamenskem objektu ob župnišču v Stari Oselici so sredi februarja odprli razstavo podobic in razglednic 
z versko vsebino, ki jo je pripravil domačin Ivan Filipič.

Jure Ferlan

Avtor razstave Ivan Filipič iz Stare Oselice je zbral več kot sedemsto podobic in razglednic z versko vsebino. FOTO: JURE FERLAN

Nekatere podobice so stare več kot sto 
let. Ta na fotografiji prikazuje še staro 
cerkev na Sveti Gori pri Gorici, ki je bila 
porušena med prvo svetovno vojno. 
FOTO: JURE FERLAN

V zbirki ima že več kot tisoč podobic
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Januarja so bila za vse učence izvedena 
predavanja o zdravju, zdravem načinu 
življenja in spolnosti. Organiziralo jih je 
Osnovno zdravstvo Gorenjske, izvajala pa 
jih je Barbara Benedik. V začetku februar-
ja sta imela osmi in deveti razred športni 
dan. Izbirali so med drsanjem na Bledu in 
smučanjem na Črnem vrhu. Dvajset učen-
cev se je udeležilo planinskega izleta na 
Ermanovec. S Hotavelj so se povzpeli do 
koče na Slajki. Tam so si privoščili daljši 
počitek in malico, nato so pohod nadalje-
vali v smeri Ermanovca.
V soboto, 28. januarja, je bilo v Planici 
državno prvenstvo v tekih na smučeh. 
Nekaj učencev osmega razreda in nekaj 
učencev sedmega razreda, ki obiskujejo 
izbirni predmet šport za sprostitev, je tek-
movalo v teku na 2000 metrov. V primer-
javi s preteklim letom, ko jih je zelo zeblo, 
so imeli veliko boljše razmere. Dve učenki 
sta osvojili medalji za tretje mesto: Žana 
Drole med mlajšimi deklicami in Ajda 
Drmota med starejšimi. Drugi, ki se niso 
odločili za tekmovanje, so tekli po svoje 
ali pa odšli na pohod v Tamar.
Šolsko prvenstvo v badmintonu se je odvi-
jalo 9. januarja. Tekmovanja se je udele-
žilo 15 učencev od šestega do devetega 
razreda. Na prvih treh stopničkah so pri 

mlajših dečkih (od 1. do 3. mesta) stali: 
Nejc Tavčar, Urban Hren in Nace Bevk; pri 
starejših dečkih: Ožbej Drmota, Luka Jera-
ša in Marko Oblak; pri starejših deklicah: 
Ajda Drmota, Eva Ušeničnik in Neja Kav-
čič. V Tržiču so se 23. februarja pomerili 
še najboljši igralci na Gorenjskem. Ožbej 
in Ajda Drmota sta se uvrstila na državno 
tekmovanje.
Učenci izbirnega predmeta starinski in 
družabni plesi so si 19. januarja v Cankar-
jevem domu v Ljubljani ogledali baletno 
predstavo Giselle. Mešani mladinski pev-
ski zbor je 27. in 28. januarja vadil petje 
na pevskem taboru. V petek so takoj po 
pouku v učilnicah uredili zasilne spalnice 
in začeli intenzivno vaditi. Najboljši glas-
beniki so imeli šolsko glasbeno olimpija-
do, na kateri se je najbolje izkazala Neža 
Peternelj, ki bo šolo zastopala na držav-
nem nivoju.
Šolskega tekmovanja iz astronomije se je 
udeležilo 16 učencev sedmega, osmega 
in devetega razreda. Bronasta Dominkova 
priznanja so osvojili: Jakob Peternel, Ož-
bej Drmota, Marko Oblak, Eva Ušeničnik, 
Katka Demšar, Neža Urh, Voranc Kržišnik, 

Ožbej Slabe in Ana Urh. Na državnem 
tekmovanju sta srebrno Dominkovo 
priznanje osvojila Ožbej Drmota in Voranc 
Kržišnik, zlato Dominkovo priznanje pa 
Jakob Peternel in Neža Urh.
Konec januarja se je po ocenjevalni konfe-
renci zaključilo prvo ocenjevalno obdobje, 
zato so učenci dobili obvestila o ocenah. 
Pripravili so izvirno proslavo na čast 
kulturnega praznika, zvečer so zaplesali 
na šolskem plesu, ki ga je organiziral 9. 
b, od 6. do 10. februarja pa so uživali na 
zasluženih zimskih počitnicah.
Zavodu Varni internet in A1 Sloveniji so 
učenci od sedmega do devetega razreda 
pomagali osvojiti Guinnessov rekord, saj 
je sodelovalo 15.225 udeležencev iz sko-
raj 200 slovenskih osnovnih šol. V njihovi 
spletni učilnici so našli gradiva na teme: 
digitalno državljanstvo, digitalne sledi, di-
gitalni ugled, spletna varnost in družbena 
omrežja, prekomerna uporaba spleta in 
spletno nasilje. S pomočjo teh predstavi-
tev so se pripravili na največji spletni kviz 
na svetu. Moderator kviza, imenovanega 
Spletne brihte, je bil standup komik Sašo 
Stare. V okviru tega projekta so učenci od 
četrtega do devetega razreda sodelovali 
na brezplačnih delavnicah o (ne)varnostih 
na spletu, od prvega do devetega razreda 
pa so poslušali še predavanja. Deveto-
šolci so se seznanili tudi z bojem proti 
trgovini z ljudmi.
Učenci šestega razreda so bili od 13. do 
18. februarja v smučarski šoli v naravi. Bi-
vali so v Hotelu Cerkno in smučali na Čr-
nem vrhu. Po napornem dnevu so plavali 
v bazenu, igrali tombolo in družabne igre, 
zadnji večer pa zaplesali v disku. Ogledali 
so si Cerkljanski muzej in Cerkno. Teden 
so zaključili s smučarsko tekmo in podeli-
tvijo priznanj.
Prvošolci so na pustni torek prišli v šolo 
oblečeni v maškare. Spoznavali so ljudski 
običaj in različne maske. Kulturni dan so 
zaključili s pustnim rajanjem v telovadnici.

Prva dva meseca letošnjega leta 
sta bila prepletena s kulturnimi in 
športnimi dogodki ter aktivnostmi 
za duševno in telesno zdravje.

Nina Dolenc

V smučarski šoli na Črnem vrhu FOTO: ARHIV ŠOLE

Na kvizu za Guinnessovo knjigo rekordov FOTO: ARHIV ŠOLE

Pestra prva dva 
meseca leta
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V januarju in februarju so devetošolci 
pred pomembno in včasih težko od-
ločitvijo – kam naprej, katero srednjo 
šolo izbrati, bo dovolj točk za vpis, kaj 
bi radi počeli, kaj jih veseli … V veliko 
pomoč je mladim t. i. karierni dan, ki ga 
na naši šoli organiziramo že nekaj let. 
Izvedemo ga v okviru tehniškega dne za 
deveti razred, udeležijo pa se ga lahko 
tudi drugi – učenci sedmega in osmega 
razreda, starši … Mladim se predstavijo 
izbrane srednje šole in lokalna podjetja 
ter jim tako mogoče olajšajo odločitev za 
nadaljnje šolanje.
Letos so se nam predstavila tri podjetja 
– Polycom, LTH Casting in Marmor Hota-
vlje, kasneje pa še srednje šole: Srednja 
zdravstvena šola Ljubljana, Šolski center 
Škofja Loka; Srednja šola za strojništvo, 
Gimnazija Franceta Prešerna iz Kranja, 
Biotehniški center Naklo, Srednja šola 
za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko 
in zdravstvo Ljubljana, BIC Ljubljana, 
Gimnazija in veterinarska šola, Gimnazija 
Škofja Loka, Srednja vzgojiteljska šola in 
gimnazija Ljubljana, Šolski center Kranj, 
SESGŠ. Osmošolci so zadovoljni, da 
lahko že pred devetim razredom dobijo 
nekaj informacij o srednjih šolah, ki jih 
zanimajo. Kaj pa pravijo devetošolci?
»Za nas je tak dan koristen, saj izveš 

tudi stvari, za katere prej nisi vedel. Na 
informativni dan bom odšla na Srednjo 
vzgojiteljsko šolo Ljubljana in v BC Na-
klo.« (Anja)
»Organizacija kariernega dne se mi zdi 
zelo uporabna in pomembna, saj ti po-
maga pri težki odločitvi. Na informativnih 
dnevih si bom ogledala Gimnazijo Škofja 
Loka, Gimnazijo Kranj ter Gimnazijo Beži-
grad ali Gimnazijo Poljane.« (Tara)
»Tak dan je zelo koristen za tiste, ki še 
niso odločeni, kam bi se vpisali. Sam sem 
se že odločil za Biotehniški center Naklo.« 
(Taj)

Kulturni praznik
Slovenski kulturni praznik smo tokrat v šoli 
praznovali nekoliko prej, saj je bil ta držav-
ni praznik sredi letos zelo zgodnjih zimskih 
počitnic. Drugošolci so pred praznovanjem 
nanizali nekaj idej, kako praznovati Pre-
šernov dan. Mogoče si jih zapomnimo za 
prihodnje leto: »Izobesite zastavo. Udele-
žite se občinske proslave. Obiščite muzej, 
gledališče. Lepo se oblecite in pojdite na 
kakšno predstavo. Povabite sorodnike 
in prijatelje ter pojdite do Tavčarjevega 
dvorca. Oglejte si kakšno oddajo o kulturi. 
Obiščite Šubičevo hišo. V družini pripravite 
lutkovno predstavo. Berite Prešernove pe-
smi. Zapojte slovensko himno. Poslušajte 
glasbo in bodite veseli.«
Učenke in učenci prvega triletja so 
teden pred kulturnim praznikom potovali 

po pravljičnem zemljevidu Slovenije s 
pripovedovalkami Zavoda Divja misel iz 
Ljubljane Špelo, Nušo in Mašo. Otroke so 
z doživetim pripovedovanjem popeljale 
do slovenskih pravljičnih junakov, ki svoje 
dogodivščine živijo po različnih kotičkih 
naše domovine.
Prireditev, s katero smo se vsi učenci 
in zaposleni poklonili slovenski kulturi, 
so pripravili učenci, ki obiskujejo izbirni 
predmet gledališki klub, pevke mladinske-
ga zbora in učenci, ki obiskujejo glasbe-
no šolo. Z nami je bil tudi posebni gost, 
dramski igralec Gregor Čušin, ki nas je s 
svojim razmišljanjem o kulturi, domovini 
in medosebnih odnosih z umetniško be-
sedo popeljal še globlje v svet umetnosti.

Športni dosežki
V Sebenjah pri Tržiču so naše učenke 
in učenci od prvega do petega razre-
da uspešno nastopili na področnem 
prvenstvu v skokih z alpskimi smučmi. 
Na majhni skakalnici z dolžinami skokov 
do pet metrov so bili zelo motivirani za 
skoke. Najvišjo stopničko sta v svojih ka-
tegorijah osvojili Ajda Bogataj in Alenka 
Miklavčič, tretje mesto pa sta dosegla 
Blaž Pisk in Nejc Tavčar.
Aljaž Košir iz devetega razreda se je 
udeležil medobčinskega prvenstva v 
badmintonu in tam odlično nastopal. 
Dosegel je drugo mesto. Na področnem 
prvenstvu, ki je sledilo, pa se je uvrstil na 
četrto mesto.
Starejše deklice so se v Cerknici na 
polfinalnem turnirju v košarki srečale z 
ekipami, ki so zmagale v drugih četrt-
finalnih skupinah. Nasprotnice so bile 
zahtevne. Prvo tekmo so odigrale z ekipo 
Osnovne šole (OŠ) Matije Čopa, drugo 
pa z dekleti OŠ NO Cerknica. Obakrat so 
zmagale. Tudi v nadaljevanju jim želimo 
veliko uspeha!

Razstava
Učenci šestih razredov so pri naravoslov-
ju v okviru projektne naloge izdelali mo-
dele rastlinskih celic. Pri tem so uporabili 
znanje, ki so ga pridobili pri pouku nara-
voslovja. Na modelih so prikazali znanje 
o zgradbi rastlinske celice in inovativnost 
pri izbiri materialov. V prvem nadstropju 
šolskega hodnika je pripravljena razstava 
modelov, ki bo na ogled še nekaj časa.

V šoli je v prvih mesecih leta kar nekaj stalnic – zimska šola v naravi za šesti razred v januarju ali februarju, 
karierni dan za devetošolce, praznovanje slovenskega kulturnega praznika, različna športna tekmovanja …

Bernarda Pintar

Prireditev ob kulturnem prazniku FOTO: ARHIV ŠOLE

Pred devetošolci pomembne odločitve
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V Šmarju pri Kopru je učenec s kladivom 
udaril vrstnika. V Sežani so šestošolci in 
sedmošolci poskušali med sabo urediti 
spor z nožem. V Ljubljani je skupina naj-
stnikov pretepla 13-letnika in posnetek 
objavila na spletu. V Mariboru je 15-letnik 
zabodel 17-letnika samo zato, da bi mu 
vzel mobilni telefon … Preveč nasilja med 
otroki in mladostniki v kratkem času za 
malo Slovenijo!
Kot ugotavljajo tudi učenci gorenjeva-
ške šole, se pojavlja fizično, psihično, 
besedno in spletno nasilje. Najbolj 
opazno je fizično nasilje, npr. pretepi, ko 
se otroci ne znajo dogovoriti in pogajati, 
ampak stavijo na fizično premoč. Pozimi 
sta priljubljena kepanje in t. i. mavžanje. 
Vrsto let so se devetošolci na zadnji dan 
pouka spravljali na mlajše, jih polivali z 
vodo ali drugimi tekočinami, jih potre-
sali z moko in obmetavali z jajci. Tudi 
pozdrav, ko nekoga udariš po hrbtu, 
ni primeren. Včasih tak grob pozdrav 
preraste v fizični obračun. Na šolskih 
hodnikih spotikajo drug drugega in se 
prerivajo. Otroci teh dejanj ne uvrščajo 
med nasilje, imajo jih za prijateljske 
igrice; ne zavedajo se nevarnosti, dokler 
ne pride do poškodbe.
Bolj prikrito je psihično nasilje: izsiljeva-
nje (npr. da za sošolca kaj kupiš v trgo-
vini ali mu posodiš denar, čeprav veš, da 
ti ga ne bo vrnil), siljenje, da storiš nekaj, 
česar ne želiš (npr. da se pridružiš pri 
kajenju, vejpanju, pitju alkoholnih pijač in 
energetskih napitkov). Ena hujših oblik 
psihičnega nasilja je, da nekega otroka 
ignorirajo, ga namenoma ne opazijo – 
kot da ne obstaja. V času izven pouka, ko 
v bližini ni učitelja, šolarji uporabljajo veli-
ko kletvic, zmerljivk in drugih vulgarnih 
besed. Na mize in stene čečkajo žaljive 
grafite. V porastu je spletno nasilje, pred-
vsem objava neprimernih fotografij.
In kje vidijo mladostniki rešitve? Pre-
dlagajo, da čim prej poveš, če doživljaš 
kaj takega, in prosiš za pomoč. Če te 
kdo zmerja, mu povej, da si zaradi tega 
žalosten in prizadet; če ne odneha, se 
mu umakni in nekomu zaupaj, kaj ti 
nekdo govori. Če te kdo pretepa, zbeži in 

takoj nekomu poročaj o fizičnem nasilju. 
Če ti kdo skriva peresnico ali kaj počne 
s tvojo torbo brez tvojega dovoljenja, ga 
opozori, nato povej naprej nekomu, ki bo 
lahko ukrepal. Torej – v vseh primerih 
najprej storilcu jasno povej, da ti nje-
govo dejanje ni všeč in naj s tem takoj 
preneha, nato pa poišči pomoč učitelja, 
staršev ali drugega odraslega. Anoni-
mno lahko pokličeš na Tom telefon. Pri 
medvrstniškem nasilju gre za izrazito 
neenakost moči med tistim, ki nasilje 
izvaja, in tistim, ki ga doživlja. Žrtev je 
popolnoma nemočna, zato se ne more 
upreti in prekiniti nasilja sama. Potrebu-
je pomoč!

Postavlja se nam več vprašanj
Zelo je pomembno, kako naredimo prvi 
korak pri reševanju tega problema. Kako 
začeti reševati težave, da ne bomo nare-
dili še več škode? Poudarjamo ničelno 
toleranco do nasilja. Pa jo res izvajamo? 
Imamo skrbno napisana šolska pravila. 
Kako smiselno pa predvidimo posledice, 
kazni ali restitucijo? Na eni strani obrav-
navamo nasilneža, na drugi žrtev. Kako 
ravnati z enim in kako z drugim? Veli-
kokrat so prisotni tudi očividci. Kako jih 
vključiti v obravnavo? Veliko vedenjskih 
vzorcev otroci prinesejo od doma. Kako 
in kdaj je treba vključiti starše, kdaj pa je 

bolje obravnavati problem brez njih?
In kaj naj zaposleni v šolah storijo, da bi 
se medvrstniško nasilje zmanjšalo? Šole 
se morajo odzvati na nasilje, saj so tudi 
vzgojna, ne samo izobraževalna ustano-
va. Seveda bodo uspešne v povezavi s 
starši, svetovalnimi delavci in socialnimi 
ustanovami. Pomembno je tudi, da ljudi 
ozaveščajo, katera dejanja so nasilna ter 
kako jih preprečevati in ukrepati, če jih 
opazijo.
Najpomembnejše je preprečevati nasilna 
dejanja. Kako se lotiti preventive? V 
šolah se vsak dan zvrsti nešteto odno-
sov. V večini so prijazni, prijateljski in 
sodelovalni, le nekaj odstotkov bi jih 
označili za nasilne. Vendar je njihov 
vtis tako močan, da zasenči tiste dobre, 
»človeške« stike. V šolah sta pomembna 
takojšnje ukrepanje ob zaznavi nasilja in 
strokovna objektivna obravnava. Preven-
tivno delovanje pa se začne z ozavešča-
njem o nasilju, s krepitvijo sočutja do 
soljudi in s pojasnjevanjem dogodkov, ki 
so se že zgodili. Za to so najbolj primerni 
razredne ure in predavanja strokovnja-
kov za učence, starše ter zaposlene. 
Najpomembnejše pa je vseživljenjsko 
učenje strpnosti, sprejemanja drugačnih, 
poznavanja temeljnih načel pogovarjanja 
in drugih komunikacijskih veščin doma, v 
vrtcu, šoli, službi …

Regina Borovič, Leni Krmelj,  
Sabina Filipič in Tanaya Pilipović

Ilustracija Kaje Oblak, 7. r.

V zadnjih mesecih se je na slovenskih šolah pojavilo več primerov nasilnih dejanj. Kaj opažajo učenci 
novinarskega krožka v zvezi z vrstniškim nasiljem na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas?

Proti nasilju v šolah
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Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen način vabimo, da

sodelujejo v izboru za poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 22.7.2023 

Par bo oblečen v narodni noši, po poroki bo veselica z ansamblom. 

Ime in priimek 
naslov 
e-pošta in telefon 
rojstni datum 

Prijave se sprejemajo po e-pošti, zato nam jo pošljite na
prireditve@tdbohinj.si najkasneje do petka, 31.03.2023.
 
V prijavi zapišite naslednje podatke neveste in ženina:

 
Vsi pari bodo predstavljeni v časopisu Gorenjski glas.

Za organizacijo, glasbo, hrano in pijačo  bo poskrbljeno.
Mladoporočenca poleg enkratne izkušnje prejmeta tudi lepo darilo. 

 
Pozor! Ker bo potekala poroka po starem, se bosta morala naučiti

nekaj besedila  (a ne veliko).

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna 

prireditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično

društvo Bohinj in prikazuje stare življenjske navade

Bohinjcev.

Prijavite se na kmečko
ohcet v Bohinju!
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Na oddelku, ki deluje v prostorih Sokol-
skega doma v Gorenji vasi, so za dobro 
mero smeha in navdušenja v občinstvu 
poskrbeli s pestrim programom skladb 
za različne instrumente, ki so jih v celoto 
povezali in začinili s kuharskimi domisli-
cami.

Spomladi še novi nastopi
Po nastopu so se nastopajoči učenci 
posladkali s krofi, nato pa pustne norčije 
shranili v omare in skrinje, iz katerih jih 
bodo ponovno potegnili prihodnje leto. V 
vmesnem času bodo nadaljevali marljivo 
vadbo in spoznavanje novih skladb za iz-
brane glasbene instrumente, pri čemer jih 

bodo kot doslej vodili in podpirali učitelji 
glasbene šole, ki s svojimi učenci tudi v 
drugem polletju načrtujejo več nastopov 
v mali in veliki dvorani Sokolskega doma 
v Gorenji vasi. Po 1. Glasbenem večeru 
v Šubičevi hiši, ki so ga januarja izpeljali 

v sodelovanju s Kulturnim društvom dr. 
Ivan Tavčar Gorenja vas, bodo spomladi 
izpeljali še en nastop na tej lokaciji, z mu-
ziciranjem pa bodo učenci Glasbene šole 
Škofja Loka popestrili tudi druge lokalne 
prireditve.

Pustni nastop 
mladih  
glasbenikov
Učitelji in učenci Glasbene šole 
Škofja Loka so tudi letos pripravili 
šaljiv in razigran pustni nastop.

Luka Mlejnik Železnik

Pustni nastop učencev Glasbene šole Škofja Loka FOTO: ARHIV ŠOLE
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Lidija Razložnik

V začetku marca se je iz Estonije vrnila članica 
Strelskega društva Gorenja vas Manja Slak, kjer se je 
udeležila evropskega prvenstva v streljanju z zračno 
pištolo. V mladinski kategoriji je osvojila četrto 
mesto in s tem najboljšo slovensko uvrstitev.

Strelka Manja Slak četrta 
na evropskem prvenstvu

Člani društva, domači, prijatelji in podporniki, med njimi tudi 
župan Milan Čadež, so ji ob tej priložnosti na strelišču v Gorenji 
vasi pripravili sprejem, ki ga je bila izjemno vesela. »To je bilo 
moje prvo evropsko prvenstvo. Imela nisem nobenih pričako-
vanj glede uvrstitve, hotela sem le doseči rezultat, podoben 
osebnemu rekordu,« je po sprejemu skromno povedala Manja 
Slak.
Vse od njenih strelskih začetkov jo spremlja trener in pred-
sednik društva Aleš Košir, ki je bil uvrstitve mlade, a izjemno 
nadarjene strelke, ki niza odlične rezultate, izjemno vesel: 
»Osvojeno četrto mesto je bilo poleg Luka Lukića iz SD Trzin 
s puško, ki je prav tako osvojil četrto mesto, najboljši letošnji 
slovenski rezultat v Estoniji. V zgodovini slovenskega mladin-
skega strelstva je Manja Slak tretja, ki je osvojila četrto mesto 
na evropskem prvenstvu. V disciplini z zračno pištolo pa je to 
trenutno najvišja slovenska uvrstitev v Evropi!« Kot je še pouda-
ril Aleš Košir, je ta in vse pretekle letošnje uvrstitve tako Manje 
Slak kot ostalih članic in članov še en razlog več za prazno-
vanje. Društvo letos beleži 70-letnico delovanja in prav odlični 
rezultati so motivacija za prihodnost.

Manja Slak se konkurence 54 najboljših mladink iz Evrope ni 
bala. »Le malce me je skrbelo prvo potovanje z letalom. (smeh) 
A sem se neizmerno veselila, saj mi je prišla podporo izkazat 
tudi moja starejša sestra.« Uvrstitev v finale tekmovanja, na 
katerem jo je tokrat spremljal Damijan Klopčič, je bilo zanjo 
presenečenje. »Med finalom sem bila malo nervozna, saj me je 
zmedla tehnična napaka na elektronski tarči. A ne glede na vse 
sem s končno uvrstitvijo zadovoljna. Vso sezono sem se skozi 
priprave v Postojni in Laškem pripravljala na evropsko prven-
stvo, ki je bilo eden mojih največjih ciljev sezone.« Pred prven-
stvom so imeli tridnevne reprezentančne priprave na strelišču v 
Ljubljani, izkušnje je pridobila tudi na mednarodnih tekmah na 
Hrvaškem in v Nemčiji. Časa za počitek ne bo prav veliko. Prav 
tako nima prostega časa, saj je zaradi tekem in priprav veliko 
odsotna. »Poskušam pa čim bolj redno delati šolo.« V marcu se 
je Manja Slak udeležila dveh kol državne kadetske in članske 1. 
b lige. Aprila bo nastopila na državnem prvenstvu posamezno 
in v mešanih parih. V začetku poletja bo v Nemčiji in na Češkem 
mladinski svetovni pokal. »Julija potujem na mladinsko svetov-
no prvenstvo v Južno Korejo in to bo vrhunec sezone,« strne.

Manja Slak s trenerjem Alešem Koširjem  
FOTO: LIDIJA RAZLOŽNIK

Iz BiH z devetimi medaljami

Med 20. in 21. februarjem je na Bjelašnici 
v Bosni in Hercegovini potekalo medna-
rodno smučarsko tekmovanje FIS CUP 
Children for peace in the World – Otroci 
za mir na svetu. Udeležili so se ga tudi 
člani SK Poljane Manca Dolinar, Julija 
Strel, Lina Šoštarko, Eva Dolinar, Ajda 
Dolinar, Nace Božnar in Tadej Dolenc pod 
vodstvom trenerja Primoža Skerbinka.
Nastopili so v kategorijah U14 in U16. 
Osvojili so kar devet medalj: pet zlatih, 
dve srebrni in dve bronasti. Po vrnitvi jim 
je domači klub pripravil slavnostni spre-
jem. Poleg staršev, prijateljev in sovašča-
nov so se ga udeležili tudi predstavniki 
občine, KS Poljane, OŠ Poljane in Smu-
čarske zveze Slovenije. V poljanskem 
krožišču jih je pričakal tudi transparent z 
obešenimi imitacijami medalj.

Jure Ferlan

Uspešni mladi tekmovalci SK Poljane s trenerjem na domačem odru FOTO: JURE 
FERLAN
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Povabili so še floorballiste iz Beljaka, 
Kranjske Gore, Škofje Loke in Žirov. Na 
premierni izvedbi tekmovanja se je FBK 
Polanska banda dokazoval v obeh kate-
gorijah, v katerih so nastopale najboljše 
ekipe iz Slovenije in Avstrije. V kategoriji 
do 12 let so bili praktično brez konkuren-
ce in so zmagali na vseh tekmah v Belja-
ku 6. novembra lani in na vseh tekmah 
v Gorenji vasi 28. januarja letos ter tako 
osvojili naslov prvaka po gladki zmagi s 5 
: 1 v finalu proti VSV iz Beljaka.
Ekipa do 14 let je bila na turnirju v Celov-
cu 19. novembra lani precej bolj zadr-
žana. Izgubila je proti domači ekipi KAC 
ter remizirala proti Insportu iz Škofje 
Loke. Za preboj v polfinale so morali na 
povratnem turnirju v Žireh 25. februarja 
letos premagati ekipo Žirov ali pa ekipo 
VSV iz Beljaka. Čeprav so bili igralci Po-
lanske bande v povprečju dve leti mlajši 
od nasprotnikov, so gladko odpravili 
najprej Žirovce z rezultatom 8 : 3, nato 
pa še VSV z rezultatom 11 : 3, kar je bilo 
dovolj za uvrstitev v polfinale. Kot dru-
gouvrščena ekipa so se pomerili z ekipo 
KAC-a, ki jih je prej v Celovcu premaga-
la. Za poraz so se hoteli oddolžiti in v 
nameri tudi uspeli. Premagali so jih po 
podaljšku, ki so ga dosegli 0,16 sekunde 
pred koncem tekme. V finalu so palice 
prekrižali z ekipo VSV, ki je v polfinalu 
premagala Insport iz Škofje Loke. Prva 
tekma proti nasprotniku se je končala z 
zmago Polanske bande z 11 : 3. V finalu 
so bili že na tankem ledu, a so ohranili 

trezno glavo in nasprotnike po podalj-
šku premagali. Trener Nejc Šega, ki je 
ponosen na svoje varovance, je povedal: 
»Zelo sem zadovoljen z dejstvom, da 
smo bili pobudniki tega tekmovanja, ki je 
prineslo nekaj svežega vetra v mladinske 
kategorije. Tekmovanje bomo izvajali 
tudi v prihodnjem letu, mogoče še celo 
razširjeno s še kakšno dodatno ekipo. 
Glede otrok v obeh ekipah, ki jih vodim, 
pa lahko uporabim le besede Srečka Ka-
tanca: kapo dol. Kljub mladosti so otroci 
obdržali osredotočenost na vseh štirih 
turnirjih. Predvsem na zadnjem so po-
kazali karakter in dve tekmi v izločilnih 
bojih dobili po podaljšku. Tukaj moraš 

imeti nekaj več kot le pamet. Podobne 
igre kažemo skozi celotno sezono. Me-
nim, da je za tako talentirane ekipe meja 
le nebo. To je prva generacija otrok, ki se 
je od mojih začetkov v trenerskih vodah 
odločila za floorball kot prvi šport. Prej 
so v floorball prihajali iz drugih špor-
tov. Načrtno delo se počasi obrestuje.« 
Dodal je še, da z optimizmom pričakuje 
zaključek državnih prvenstev, kjer jim v 
vseh kategorijah kaže odlično, in upa, 
da bodo finale na domačih tleh v Gorenji 
vasi zaključili z odliko. Finalni turnirji 
kategorij do 10, 12, 14 ter 17 let bodo v 
Gorenji vasi 15. in 16. aprila v organizaci-
ji FBK Polanska banda.

Jure Ferlan

Trener Nejc Šega in ekipa do 12 let FOTO: ARHIV FBK POLANSKA BANDA

FBK Polanska banda iz Poljan kot pobudnik in KAC Floorball iz Celovca v aktualni sezoni prvič organizirata 
avstrijsko-slovensko tekmovanje za Karavanški pokal v kategorijah do 12 in do 14 let.

Vladarji Karavanškega pokala
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Čas od oddaje zadnjega prispevka je bil 
res pester z dogajanjem v krajevnih knjižni-
cah Gorenja vas in Poljane.
Sredi januarja smo gostili Andreja Štrem-
flja, ki nam je predstavil svoji dve knjigi 
Objem na vrhu sveta in Kristali sreče. Prvo 
knjigo sta napisala skupaj z ženo Marijo, 
pisala sta vsak pol in je zapis njunega ži-
vljenja: kako sta se spoznala, njuno življe-
nje, ko sta bila res veliko časa ločena, kako 
so njune odprave sprejeli domači, njuni 
otroci. V knjigi so zapisi njunih podvigov, 
med drugim: Marija je prva Slovenka, 13. 
ženska sploh in druga Evropejka na vrhu 
Everesta, zakonca Štremfelj pa sta prvi 
zakonski par, ki je stal na vrhu Everesta.
Knjigo Kristali sreče je napisal Andrej sam. 
Nastala je ob 50-letnici njegovega ukvarja-
nja z alpinizmom ter 30. obletnici prejema 
nagrade zlati cepin – najprestižnejšega 
alpinističnega priznanja. Knjiga poda od-
govor na vprašanje, zakaj so ga pritegnile 
gore, in pripoveduje, kako je o njih sanjal 
že kot mlad deček. Prva pomembna oseba 
v knjigi je njegov brat Marko, druga pa Nejc 
Zaplotnik. Piše o prijateljih in družinskih 
članih, ki jih je izgubil v gorah, kako se je 
znašel povsem na tleh in … Človek lahko 
te neustrašne ljudi, ki se podajo na tako 
nevarne podvige, le občuduje in jim z 
največjim zanimanjem prisluhne. Če ste 
zamudili predstavitev, si knjigo lahko izpo-
sodite v naših knjižnicah.
Na predvečer slovenskega kulturnega 
praznika smo v poročni dvorani Dvorca 

Visoko prisluhnili predstavitvi knjige Od-
kruški, utrinki in slike Andreja Šubica. Do-
ber teden dni kasneje pa nas je domačinka 
Kaja Slabe popeljala na potep po Jordaniji. 
Mesec dni je preživela kot mlada zdravnica 
v bolnišnici ter se učila v svoji stroki, hkrati 
pa našla ob prostih dneh tudi čas za ogled 
znamenitosti. Skupaj z njo smo popotovali 
po mestih Wadi Rum, Akaba in Petra ter 
se kopali v Mrtvem morju (slano jezero na 
meji med Izraelom in Jordanijo). Smuknili 
smo tudi v podvodni svet. Bilo je zabavno, 
poučno in zanimivo.
Ob 100. obletnici smrti Ivana Tavčarja 
smo v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja 
Loka pripravili domoznansko razstavo 
z naslovom Ivan Tavčar – vir navdiha 
domačim ustvarjalcem. Sodelovale so tri 
slikarske skupine, ki delujejo na področju 
Škofje Loke in Poljanske doline. Kraje, kjer 
se je Tavčar rodil, v njih veliko časa živel 
in kjer je tudi pokopan, so slikarji prenesli 
na papir in platno. Prav tako so jim bila v 
navdih njegova književna dela in njegova 
osebnost. Razstavo, ki je bila v februarju 
na ogled v naši matični enoti v Škofji Loki, 
smo preselili v razstavni prostor Krajevne 
knjižnice Gorenja vas, kjer bo na ogled 
vse do srede meseca aprila. Vabljeni, da 
si jo ogledate.

Tavčarjeva bralna značka
V nedeljo, 19. februarja, je minilo sto let od 
smrti pisatelja Ivana Tavčarja, po katerem 
naša knjižnica nosi ime. V počastitev 
spomina na pisateljevo bogato ustvarjalno 
pero smo v naši knjižnici pripravili Tavčar-

jevo bralno značko. Poimenovali smo jo 
Od dne do dne, saj poteka od njegovega 
smrtnega do rojstnega dne v tekočem 
Tavčarjevem letu. Namenjena je odraslim 
bralcem, v njej pa se lahko preizkusijo tudi 
mlajše generacije, ki bi se jim prebiranje 
literature Ivana Tavčarja zdelo privlačno. 
Preberete štiri literarna dela pisatelja Ivana 
Tavčarja. Izbirate lahko med romani ali 
med navedenimi sklopi kratkih zgodb, ki 
štejejo kot eno delo. Prebrana dela vpišete 
na kuponček v zloženki in izpolnjeno prine-
sete v knjižnico. Vsak mesec bomo med 
prispelimi kupončki iz vseh naših knjižnic 
izžrebali privlačno nagrado.

Dogajanje za mlade bralce
V knjižnici pa je veliko dogajanja name-
njenega tudi našim mladim bralcem. V 
tem času so kar tri skupine iz Vrtca Zala 
Gorenja vas razstavile svoje izdelke. 
Januarja so razstavo z zimsko tematiko 
postavili na ogled otroci iz skupine pod 
vodstvom Marjete Demšar. Februarja so 
nas s tematiko o pustu, kulturnem prazni-
ku in snegu razveselili otroci iz skupine 
Mavrice (Dobrava – Ana Potočnik). Ta 
čas pa si lahko do konca marca ogledate 
razstavo otrok iz skupine Metuljčki (Sovo-
denj – Martina Kavčič Oblak). Aprila bodo 
razstavljali otroci iz skupine Pikapolonice 
(Sovodenj – Špela Knafalj Borovič). Izvedli 
smo dve ustvarjalni delavnici: v februarju 
smo ustvarjali polžke in kite (po pravljici 
Polž na potepu na kitovem repu), v marcu 
pa so otroci ustvarjali miške (Sapramiška).

Priporočila za branje
Za konec vam prilagamo še nekaj priporo-
čil novih naslovov z naših polic.
Flynn, Vince: SMRTONOSNI STREL
French, Tana: V GOZDU
Grošelj, Viki: KRIŽ ČEZ NEPAL
Hansen, Anders: KO MOŽGANI BLUZIJO. 
Odveza vsem, ki ste tesnobni in depresivni
Lainšček, Feri: PETELINJE JAJCE
Mazzini, Miha: OSEBNO
MONTESSORI za vsako družino: praktični 
vodnik za vzgojo in življenje po metodi 
montessori
Mosley, Michael: BREZ MUK V SPANJE
Phillips, Susan Elizabeth: V VRTINCU 
ZVEZD
Stasiuk, Andrzej: PREVOZ

Bernarda Buh

Marčevsko srečanje z Ambasadorji nasmeha FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Tavčarjeva bralna značka; Andrej Štremfelj predstavil knjigi; Kaja Slabe in potovanje po Jordaniji; otroci iz 
vrtca Zala Gorenja vas razstavljajo svoje izdelke; domoznanska zbirka o Ivanu Tavčarju

Franz Kafka: Knjiga je kramp,  
ki bi naj razbil ledeno morje v nas
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Rodila se je »pri Vicu« v Koprivniku in bila edino dekle od petih 
otrok pri hiši. Živeli so na manjši kmetiji, ki jo je oče širil z do-
kupom bližnjih zemljišč. Hrano so imeli le tisto, ki so je pridelali 
doma. Sejali so žito in korenje, redili pujse in živino. Družina 
je sprva živela v skromni bajti in domačija je narekovala samo 
delo in garanje, tudi otrok. Po vojni so delali novo hišo. Pesek 
zanjo so nanosili s koši. Tudi seno so tovorili v koših.
»Zelo težko življenje je bilo doma. Kositi sem morala tako kot 
ostali, brž ko sem le mogla,« se spominja Pavla. Otroci so hodili 
v šolo v Žiri. Po pol leta njenega pouka je šolska stavba pogore-
la. Med vojno je bila malo časa v nemški šoli, kjer se je naučila 
le šteti do deset, saj otroci niso razumeli učiteljice, ona pa ne 
njih. Med vojno so ves čas živeli v strahu. Po vojni je samo še 
malo obiskovala šolo, in to »pri Modrjanu« , kjer je učila učite-
ljica iz Žirov. Pavla je raje delala doma kot hodila v šolo, kar je 
odobraval tudi oče. Imela je veliko zamud, skoraj za pol leta.
Mladi so se takrat družili na dolgi poti k maši v Žiri in nazaj, 
pa kakšno nedeljo popoldne, izmenično pri bližnjih sosedih. 
Spomni se godca iz Jarčje Doline, ki jim je za ples igral na har-
moniko.  Moža je dobila v sosednjem griču, »pri Hobovšenu« 
v Hobovšah pri Stari Oselici, kjer sta živela prvo leto in pol. 
Ravno na sv. Florijana, 4. maja 1959, sta se vselila v prazno 
brunarico na Fužinah, kjer tudi šivanke ni bilo pri hiši. Takoj 
sta začela razmišljati o nakupu, za to trdo delala in varčevala, 
živela skromno, tudi stradala. Kupila sta hišo. »Redili smo 
prašiče in preveč živine, ker je mož mislil, da je kmet, pa je 
bila le bajta. Od vsepovsod smo vlačili krmo, pa 'češule' (mla-
de ozelenele veje dreves, grmov, op. a.) smo morali nabirati. 
Skromno smo živeli. So se pa zato vsi štirje otroci naučili 
delavnosti,« pove Pavla. Poleg vsega garanja že na rodnem 
domu se ji je uspelo naučiti tudi klekljati. Tako je izdelovala 
čipke tudi kot žena in mama, saj so ji predstavljale določen 
vir zaslužka. Po vojni so nekatere klekljarice izdelovale čipke 
tudi za tujino. Iznajdljivi posrednik je prinašal sukanec, izdel-
ke pa »kontrabantal« čez mejo. Pavla se spominja: »Mož je 
hodil v službo in zaslužil 9 dinarjev. Jaz sem v istem mesecu 
sklekljala 'rom', to je namizni prt za dvanajst oseb, z všitki 
čipk tudi v sredini in prav tako dobila 9 dinarjev!« Enkrat so 
jih prijavili zaradi kontrabanta in so morale na sodišče. Vsaka 
klekljarica je povedala malo drugače, pa se je izšlo, da jih niso 
oglobili. Tudi Pavla je svoje otroke učila klekljati. Vsi so zrasli 
iz zelo skromnega. Delati je bilo treba. Revščina je bila. Hišo 
so pogosto popravljali, dozidavali, preurejali in zdaj je v veliki 
stavbi kar živahno. Pavla je hodila s Fužin dvanajst let delat v 
Alpetour. Denar je prišel še kako prav, saj je prej kaj prihranila 
le s klekljanjem. Vdova je od leta 1989. Vid ji dobro služi in 
še vedno kleklja. V delu ima male cvetke, tudi z zlato nitko, 
angelčke, liste in druge vzorce. Rada poklepeta s sosedo in 
občasno gleda televizijo.
Ob praznovanju so ji postavili mlaj in jo tako močno presenetili 
otroci ter vsi vnuki, na katere je zelo ponosna in pri vseh zelo 
pohvali in ceni delavnost. Ob jubileju so se je spomnili tudi so-
vodenjski upokojenci ter člani Krajevne organizacije Rdečega 
križa Gorenja vas.

Milka Burnik

Devetdesetletnica Pavla Homec FOTO: OSEBNI ARHIV

Pavli Homec s Fužin je letošnje leto prineslo častitljivo okroglo obletnico, devetdeset pestrih let življenja.

Ko se vseliš v hišo, kjer ni niti šivanke …

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.
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Zametki društva segajo v leto 1948, ko je 
nekdanje vojno-lesno podjetje Jelovica 
formiralo industrijsko gasilsko enoto, se-
stavljeno iz ene desetine delavcev takra-
tnega podjetja in ene vojaške desetine. 
Leta 1951 se je vojaška gasilska služba v 
Jelovici v celoti formirala in ustanovljeno 
je bilo PIGD Jelovica, ki ima v tem času 
skromno osebno in skupno opremo. Leto 
kasneje je bil prvi predsednik Avdo Šehič, 
poveljnik pa Ivan Camlek. Matični Jelovi-
ci sta se pridružila še podjetje LIP Trata 
in obrat furnirja iz Bodovelj.
Društvo je tako pridobilo dve motorni 
črpalki in drugo gasilsko opremo ter po-
stalo močno tako v tehniki kot članstvu. 
Poleg gasilskega doma so zgradili še ga-
silski stolp. Več članov je pridobilo čine v 
republiški gasilski šoli v Medvodah. Leta 
1968 so nabavili novo gasilsko motorno 
črpalko in nov gasilski kombi. Ob 20-le-
tnici delovanja je društvo pripravilo para-
do, GZS jim je podelila gasilsko priznanje 
2. stopnje za posebne zasluge. Leta 
1980 so društvo sestavljali štirje poklicni 
gasilci in 65 članov, od tega 40 operativ-
nih gasilcev. Člani društva so se začeli 
udeleževati tekmovanj GZ Škofja Loka. 
Sodelovali so na večjih intervencijah in v 
ta namen je bilo organizirano tekmovanje 
med obrati, kjer so se pomerili v trodel-
nem napadu. Ob 40-letnici jim je GZS 
podelila priznanje 3. stopnje za pomoč 
pri poplavah. Leta 1992 je društvo štelo 
72 članov. Ob praznovanju 45-letnice so 
razvili drugi društveni prapor, za katerega 
so društva in organizacije prispevale 15 
spominskih trakov, gasilci pa 31 zlatih in 
srebrnih žebljičkov z željo, da bi še naprej 
delovali tako složno in zavzeto kot njiho-
vi predniki. Članice so osvojile 4. mesto 
na regijskem tekmovanju na Brdu pri Kra-
nju, društvo je bilo tako edino industrij-
sko društvo, ki je tekmovalo na različnih 
tekmovanjih in se udeleževalo srečanj. 
S slavnostno akademijo in obsežno 
taktično vajo ter izdajo biltena v obliki Je-
lovških novic so zaznamovali pol stoletja 
delovanja. Vse do leta 2009 se je društvo 

aktivno udeleževalo društvenih in med-
društvenih vaj, tekmovanj, pogašenih je 
bilo kar nekaj požarov v obratih Gorenja 
vas, Stari dvor in Preddvor. Članstvo se je 
začelo starati in upadati, saj niso zapo-
slovali novih delavcev, manjši je bil inte-
res za gasilsko dejavnost v podjetju. Po 
60 letih je društvo ostalo brez gasilskega 
doma in orodnega gasilskega vozila in 
je bilo še edino PIGD na Škofjeloškem. 
Leta 2012 je prenehala delovati gasilska 
služba in kot še edini poklicni gasilec je 
ostal Andrej Premru, ki je bil premeščen 
v proizvodnjo Gorenja vas z namenom, 
da bi še naprej opravljal gasilska dela, po 
potrebi izvajal gasilsko stražo ter pregled 
gasilnikov po vseh obratih Jelovice. Leto 
kasneje jih je pod svoje okrilje vzelo GPO 
Gorenja vas - Poljane. Ob žledolomu so 
bili gasilci aktivirani za pomoč krajanom. 
Konec leta 2017 je društvo na upravo 
Jelovice naslovilo pismo z željo po 
zaključku delovanja, a so prejeli odgovor, 
naj še naprej delujejo po svojih zmožno-
stih. Odločili so se, da bodo delovali do 
leta 2021, ko bo društvo dopolnilo 70 let. 
Delovali so vse do letošnjega februarja, 

ko je poveljnik GPO Gorenja vas - Poljane 
Roman Kokalj prevzel prapor društva, ki 
je mesto našel v muzeju GZ Škofja Loka.
Predsednik Matevž Kodela in poveljnik 
Andrej Premru sta podelila priznanja za 
dolgoletno delo v društvu: Stanislavu 
Šinku za 70, Božu Masnecu in Petru Kraj-
niku za 50 ter Petru Novaku, Minki Fojkar, 
Poloni Debeljak Oblak in Miji Pustovrh za 
40 let delovanja. Društva GPO Gorenja vas 
- Poljane in poveljnik Roman Kokalj ter 
PGD Trata in Preddvor so prejeli zahvalo 
za dolgoletno uspešno operativno sode-
lovanje.
Slavnostno akademijo so z besedo in 
glasbo sooblikovali še Alenka Okorn, Dane 
Jemc, Matija Jemc in Poljanski orgličarji. 
Operativno funkcijo društva je prevzela 
Gasilska enota Gorenja vas. Ob tej prilo-
žnosti je Andrej Premru popisal zgodovino 
društva. »Upam, da sem v kroniki povzel 
najpomembnejše dogodke. Verjamem, da 
nam bodo vsem ostali v lepem spomi-
nu. Je pa bilo žalostno pisati zgodovino 
našega PIGD ob zavedanju, da bomo na 
slavnostni akademiji še zadnjič skupaj 
zbrani kot PIGD Jelovica,« je dodal.

Lidija Razložnik

Gasilke in gasilci še zadnjič zbrani kot člani PIGD Jelovica FOTO: ANDREJ PREMRU

V začetku februarja je bila v Sokolskem domu Gorenja vas slavnostna akademija ob 70-letnici 
Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva (PIGD) Jelovica, ki so se je udeležili vsi pretekli predsedniki, 
poveljniki, članice in člani, gasilci GPO Gorenja vas - Poljane, predsednik GZ Škofja Loka Andrej Štremfelj, 
župan Milan Čadež in drugi povabljeni gostje. S tem dogodkom se je sklenila zgodba edinega še aktivnega 
PIGD na območju GZ Škofja Loka.

Po sedemdesetih letih prenehali delovati
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Zbornik Dober dan, starost, ki je izšel v nakladi 850 izvodov, so 
predstavili člani uredniškega odbora Valentin Bogataj (urednik), 
Majda Debeljak, Silvo Pivk in Vladimir Koračin. Ta je povedal, da 
so se že proti koncu leta 2021 pripravljali na slavnostno zazna-
movanje 50-letnice obstoja društva in ustanovili uredniški od-
bor, vendar pa so z brskanjem po arhivih ugotovili, da je društvo 
še starejše, saj je kot ustanovni datum naveden 6. januar 1953. 
Pripravo zbornika, za katerega je dal pobudo Valentin Bogataj, 
so nadaljevali in zbrali za kar 180 strani gradiva, med katero je 
vključenih več kot 300 fotografij.
Z naslovom, uvodnim esejem o starosti, s poetičnimi verzi – 
haikuji, izbranimi fotografijami in tehtnimi uvodi k posameznim 
poglavjem so dvignili vrednost novi publikaciji, ki ni le kronolo-
ški pregled dela skozi leta, je povedal Valentin Bogataj. Člani 
so dodali vsak svoj pečat – nove ideje, občutenje, razmišljanje, 
ustvarjanje, kot je poudarila Majda Debeljak, ki je skupaj z ure-
dnikom zasnovala knjigo po poglavjih od začetkov 70-letnega 
delovanja, povezovanja preko raznoterih dejavnosti ter z različ-
nimi društvi in institucijami, kar so dopolnili s pomembnimi do-
kumenti, besedili iz arhiva društva in tudi z novimi, avtorskimi. 
Zbiranje gradiva za knjigo je predstavil Silvo Pivk, ki je omenil 
še sodelovanje z oblikovalko Nives Lunder. Vsem članom s 
plačano članarino za letošnje leto so zbornik poklonili.

Dejavno skozi jubilejno leto
Člane je vodstvo društva med drugim seznanilo z delom v 
preteklem letu ter programom dela za letošnje leto. V načrte so 
umestili organiziranje izletov po Sloveniji in tujini, na športnem 
področju organiziranje rekreacije v balinanju, kolesarjenju, 
supanju, bowlingu in v prstometu ter udeležbo na primernih 
tekmovanjih. Na področju sociale in humanitarne dejavnosti 
bodo obiskovali najstarejše jubilante društva, bolne ali kako 
drugače pomoči potrebne člane ter člane v domovih starejših 
občanov … Skrbeli bodo za izobraževanje, na področju kulture 
pa bodo organizirali oglede opernih in gledaliških predstav, s 
kulturniki nastopali v domovih starejših občanov in na drugih 
prireditvah ter se med drugim z literati predstavili na Srečanju 
gorenjskih literatov. Tega bodo letos ob svojem jubileju ter v 
okviru Tavčarjevega leta v sodelovanju s Pokrajinsko zvezo 
društev upokojencev Gorenjske pripravili v Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi. Srečanje bodo obogatili s fotografsko 
razstavo Po poti Kosmovega Janeza. Najslovesnejši dogodek 
pa pripravljajo 1. julija, ko se bodo zbrali na uradni slovesnosti 
s kulturnim programom ob 70-letnici na Kmetiji Okršlan, na 
kateri bodo med drugim podelili priznanja zaslužnim članom 
društva.
Na občnem zboru so najštevilnejše društvo pozdravili tudi 
župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, predsednik 
Pokrajinske zveze društev upokojencev za Gorenjsko Robert 
Plavčak ter predstavniki prijateljskih društev s Sovodnja ter iz 
Idrije in Žirov. Glasbeni program je oblikovala novoustanovljena 
glasbena skupina članov društva, harmonikar Janez Šubic, 

kitarist Brane Novak in škafbasist Milan Kalan, ki je poskrbela 
za sproščeno vzdušje tudi v neuradnem delu, v katerem se jim 
je pridružila še harmonikarica Anja Koračin.

Damjana Peternelj

Številna udeležba članov Društva upokojencev za Poljansko dolino na 
rednem občnem zboru v marcu FOTO: VALENTIN BOGATAJ

V začetku marca se je na občnem zboru zbralo več kot 130 od skupno skoraj 780 članov Društva 
upokojencev za Poljansko dolino, ki letos beleži sedemdesetletnico delovanja. Ob tej priložnosti so izdali 
zbornik, ki so ga predstavili in poklonili svojim članom.

Na občnem zboru predstavili zbornik ob obletnici
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Kot so zapisali na spletnem portalu 
Kamra, kjer zbirajo digitalizirano kultur-
no dediščino slovenskih pokrajin, so na 
nastanek in razmah razglednic vplivali 
predvsem izum fotografije, vzpon turizma 
ter razvoj tiskarskih tehnik in poštnega 
prometa. Predhodnica razglednice je bila 
dopisnica, ki jo je leta 1869 prva na svetu 
pod imenom Correspondenz-Karte izdala 
dunajska poštna uprava. Na dopisnice so 
začeli tiskati podobe krajev ali njihovih 
znamenitosti, iz katerih so bile poslane. 
Dopisnico s celostransko sliko na eni 
strani so poimenovali razglednica. Te so 
se še posebno uveljavile v prvi polovici 
20. stoletja.
Razglednice so v dobi, ko še ni bilo ele-
ktronskih medijev, pomenile pomemben 
korak v napredku komunikacije. Z njimi 
so naslovniku poslali poleg pisnega tudi 
vizualno sporočilo. Razglednice s fotogra-
fijo domačega kraja so lajšale domotožje 
osebam, ki so se preselile daleč od doma. 
Tudi Poljane so že zgodaj dobile svoje 
razglednice. Običajno je bila v kakovostni 
fotografski tehniki posneta panorama 
naselja, ki ga je do leta 1954 označevala 
markantna stavba cerkve sv. Martina in 
gruča hiš starega vaškega jedra okrog nje 

Podobe Poljan potovale v daljne kraje
Stare razglednice imajo danes že 
veliko dokumentarno vrednost. 
Starejše kot so, bolj so pričevalne.

Jure Ferlan

Poljane v poznih 30. letih 20. stoletja na razglednici FOTO: JURE FERLAN

Podružnična šola Javorje je že nekaj let 
premajhna za vse otroke, ki jih je iz leta 
v leto več, česar so v krajevni skupnos-
ti Javorje zelo veseli. A tej mladini je 
treba zagotoviti tudi ustrezne pogoje za 
izobrazbo.
To, da pouk poteka na hodnikih, v telo-
vadnici in tudi nekaj sto metrov oddalje-
nem župnišču ter da je od zadnje obnove 
in dozidave poslopja minilo že točno 

štirideset let, je bilo povod, da so se 
učiteljice in učitelji ter sodelavci odločili, 
da bodo lopate in krampe vzeli v roke 
sami. Škoda le, ker je bil pustni torek in 
so že naslednji dan ponovno poprijeli za 
delo v šoli, ki ga na srečo staršev in otrok 
kljub zelo slabim razmeram srčno in z 
velikim veseljem opravljajo. Hvala jim za 
trud in tudi za to dobro pustno idejo. V 
Javorjah pa upajo, da bo temelji kamen 
v bližnji prihodnosti le našel svoje mesto 
sredi vasi.

Šegavi opomin odgovornim
Hermina Jelovčan

Učitelji in drugi delavci šole na pustni torek FOTO: HERMINA JELOVČAN

ŽAGA HRAST
TRENUTNO ODKUPUJEMO 

HLODOVINO HRASTA  
PO UGODNI CENI

Potrebuješ Nikolaj, s. p.  
Todraž 8, 4224 Gorenja vas

041 639 348

ter nekoliko iz naselja umaknjena šola. 
Fotografija za razglednico, ki jo je izdal in 
založil Vinko Jamar, trgovec v Poljanah 
nad Škofjo Loko, je bila posneta s pobočja 
nad Soro pri Hotovlji. V ospredju je vidna 

počitniška hiška na Kuclju. Pogled na 
Poljane je usmerjen z vzhoda. Objavljena 
razglednica je bila oddana na pošto v 
Poljanah 23. marca 1938 in odposlana vo-
jaku s Poljanskega v Belo Crkvo v Banat.
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Na prvem, Zimskem pohodu, ki je bil sicer zaradi slabega vre-
mena za en teden prestavljen, se jih je zbralo 16. Lep sončen 
dan, ki je pohodnike pozdravil na smučišču, je poskrbel za 
prijetno vzdušje.
Prvi pohod je običajno lažji in tako so se iz izhodišča na Gre-
bljici podali proti Gorenji Žetini. Pri Andrejonu so se pohodniki 
ustavili na daljšem postanku in okusni domači malici ter se 
nato po drugi poti vrnili na izhodišče. Pohod je kljub prijetnim 
pomladnim temperaturam večino časa potekal po s snegom 
prekritih poteh in skozi zasnežene gozdove, kjer sta pot tu in 
tam popestrila kako prevrnjeno deblo ali odlomljen vrh smreke. 
Pot je bila lepa in za prvi pohod v sezoni tudi ne pretežka. Na 
koncu so bili s pohodom vsi zadovoljni in vtisi so bili enotni. 
Lepo je bilo.
V TD Stari vrh že vabijo na naslednji pohod, ki bo 30. aprila z 
začetkom ob 16. uri (Brunarica Kopa, Grebljica). Pohodniki ga 
zaključijo ob kresu pri Gostišču Stari vrh in bo popestren s pra-
vljico. Primeren je za otroke in seveda tudi za starše. Še prej, 
24. marca, pa vabijo na prijeten večer v Gostilno Blegoš, kjer bo 
svoje vtise s pohodov in potovanj predstavil eden rednih članov 
pohodniške skupine Marjan Potočnik.

Hermina Jelovčan

Udeleženci Zimskega pohoda FOTO: HERMINA JELOVČAN

Pohodniki, ki se udeležujejo pohodov pod Starim 
vrhom, so začeli novo, deveto sezono.

Nova sezona pohodov

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

GORENJSKI GLAS V VSAK DOM NA GORENJSKEM 

14 dni brezplačnega  
časopisa 
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena  
vsem, ki Gorenjskega glasa še ne poznate ali 
ga kupujete v prosti prodaji. Podatke za dostavo  
pošljite na narocnine@g-glas.si ali pokličite 
051/682 217. Po preteku 14-dnevnega obdobja  
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa poklicali, povprašali za mnenje in predstavili 
pogoje za naročnino. 

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

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 
naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 
brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 
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1. april ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Go-
lem vrhu
Vabljeni na redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije 
na Golem vrhu. Cena vodenja je 5 evrov nas osebo. Kraj: Goli 
vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: jure@
poljanskadolina.com ali 051 200 890.

5. april ob 19. uri
Ivan Tavčar in njegovi poljanski sodobniki
Vabljeni na predavanje Gorana Šušnjarja o Ivanu Tavčarju in 
njegovih poljanskih sodobnikih. Kraj: Šubičeva hiša. Organizira: 
KUD dr. Ivan Tavčar Poljane. Več informacij: gsusnjar@gmail.
com.

8. april ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Vabljeni na redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko. Cena 
vodenja je 5 evrov na osebo. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: 
Zavod Poljanska dolina. Več informacij: dvorec.visoko@poljan-
skadolina.com ali 030 489 177.

12. april ob 7. uri
Zbiralna akcija
Vabljeni, da se udeležite zbiralne akcije v veliki dvorani Sokol-
skega doma v Gorenji vasi. Kraj: Sokolski dom Gorenja vas. 
Organizira: KORK Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@
gmail.com ali 041 928 882.

Marec, april 2023

* 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.   

13. april ob 16. uri
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Vabljeni na brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in ho-
lesterola. Kraj: prostori KORK (Sestranska vas 14). Organizira: 
KORK Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@gmail.com ali 
041 928 882.

15. april ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Vabljeni, da spoznate rodbino Šubic. Cena vodenja je 4 evre na 
osebo. Kraj: Šubičeva hiša. Organizira: Zavod Poljanska dolina. 
Več informacij: jure@poljanskadolina.com ali 051 200 890.

27. april do 30. april
Izobraževanje za gong in zvočne posode
Vabljeni na Domačijo doživetij Tešnak na 4-dnevno izobraže-
vanje o gongu. Kraj: Domačija doživetij Tešnak (Hotavlje 17). 
Organizira: Domačija doživetij Tešnak. Več informacij in prijave: 
akaal.ky@gmail.com.

Prikupno fotografijo, ki je nastala ob letošnjem pustu, nam 
je poslal Denis Debeljak s Sovodnja. Male maškare iz vrtca 
Sovodenj so ga namreč s svojimi pustnimi kostumi tako 
navdušile, da se je odločil narediti fotografijo za spomin, 
vzgojiteljica pa mu je nato v šali rekla, ali je to za Podble-
gaške novice. »Meni se je to zdela dobra ideja,« je svojo 
odločitev, da nam pošlje fotografijo, pojasnil Debeljak. 
Seveda pa je male maškare nagradil tudi z bombončki in 
drugimi sladkarijami.

Foto meseca

Male maškare iz vrtca Sovodenj FOTO: DENIS DEBELJAK

Na pustno soboto so se male in velike maškare zbrale na 
parkirišču v Blatih in se v sprevodu ob spremljavi harmoni-
ke podale na rajanje pred Zrajdnca bar. Tam so se zabavale 
in plesale skupaj s Sneguljčičo in palčkom. Šeme, bilo jih 

je več kot sto, so v Gorenjo vas prišle od blizu in daleč. 
Vetrovno vreme jih ni odvrnilo od rajanja, po katerem so 
se okrepčale s krofi in čajem. Dan kasneje je na otroškem 
igrišču Hotavlje za rajanje otrok, zbralo se jih je približno 
devetdeset, poskrbela animacijska ekipa Nastje Lakner Ča-
vlović. Pika Nogavička je skupaj s škratom dobri dve uri ob 
spremljavi glasbene in plesne animacije zabavala otroke. 
Otroci so bili nad dogodkom, ki ga je organiziralo Turistično 
društvo Slajka, navdušeni. Sladkali so se z bomboni, na 
koncu pa so se razveselili še krofov. V dvorani Leskovica 
so na svoj račun prišle večje šeme, ki jih je dolgo v noč 
zabavala skupina Hozentregarji. Izmed tristo šem so bile 
najboljše tri nagrajene z denarno in praktično nagrado.

Pustno rajanje po občini

Veselo pustno rajanje FOTO: LIDIJA RAZLOŽNIK
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Ponudba velja za omejeno količino vozil na zalogi. Osnovna cena Opel Crosslanda je 22.340 €, z upoštevanim pomladnim bonusom 3.850 € pri Opel financiranju pa je cena 18.490 €. Izračun je pripravljen za model Opel  
Crossland Edition z bencinskim motorjem 1.2 Start/Stop 81kW/110KM in s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. Kombinirana poraba goriva (po WLTP ciklu): 4,6 – 6,1 l/100km, izpusti CO2: 120 – 134 g/km. Emisijska stopnja: EURO 
6d. Specifične emisije dušikovih oksidov (NOX): 0,0226 – 0,0476 g/km. Trdi delci: 0,0007-0,0010 g/km in število delcev 0,21  - 0,34 *1011 /km pri dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Jamstvo zadovoljstva oz. garancija povratnega odkupa ni na voljo za vozila, ki so upravičena do subvencij Eko sklada za nakup električnih vozil, zaradi pogojev za pridobitev subvencij.
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 ni vključen. Velja za 5.,6. in 7. servisno leto, kar je zavedeno tudi v nakupni pogodbi).
Slike so simbolne in lahko prikazujejo opremo za doplačilo. Več informacij pridobite v salonu Opel Avtotehne VIS ali na opel.avtotehna-vis.si. Ponudba in podatki so bili pravilni v času priprave oglasa na tisk, tj. 17.3.2023. 
Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe.

OPEL CROSSLAND 
POMLADNI BONUS

3.850 €

JAMČI ZADOVOLJSTVO
CROSSLAND. VZLJUBIŠ GA ALI PRIPELJEŠ NAZAJ

OPEL JE EDINI, KI

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

NAJVEČJA ZALOGA OPLOV V SLOVENIJI JE V AVTOTEHNI VIS!
Zapeljite najnovejši model na testno vožnjo in dovolite, da vas prepriča. Vozila so na zalogi, zato lahko svojega najljubšega Opla odpeljete že danes.

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si

info@avtotehna-vis.si

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


