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Iz
županovega
dnevnika
Izbrani dogodki iz županovega pestrega
urnika, ki obsega tako projektno vodenje
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
16. 6. – Obisk predsednice stranke Moja
dežela ge. Aleksandre Pivec. Debata je tekla
o pridobivanju tako evropskih kot državnih
sredstev v naši občini in naših potrebah
v prihodnosti. Poudaril sem potrebo po
spremembi izračuna povprečnine glede na
zahtevnost gradnje in vzdrževanja cest v
hribovitih občinah.
 7. 7. – Podpis gradbene pogodbe za Hišo
1
generacij v Gorenji vasi med CSS Škofja
Loka in glavnim izvajalcem VG5 ob prisotnosti ministra g. Janeza Ciglerja Kralja in našega državnega sekretarja g. Žana Mahniča.
 1. 6. – Ogled prenovljene splošne ambu2
lante pri naši zdravnici Andreji Krt - Lah.
Zaželel sem ji uspešno strokovno delo in
dobro medsebojno sodelovanje.
 2. 6. – Ob zaključku šolskega leta sem na
2
kavico povabil ravnatelja obeh osnovnih šol.
Pogovarjali smo se predvsem o težavah v
minulem šolskem letu in novih izzivih, ki jih
bo prineslo novo šolsko leto v povezavi s
pandemijo.
 3. 6. – Na prireditvi ob 30-letnici naše
2
države Slovenije v Poljanah, kjer je bil glavni
govorec naš ustavni sodnik g. dr. Klemen Jaklič. S strani krajevne skupnosti sta priznanji
prejeli naši šampionki Nika Križnar in Ema
Klinec, posebna pozornost z moje strani.
 4. 6. – Podelil sem občinska priznanja
2
našim nagrajencem za lansko leto, ko razmere niso dovoljevale zbiranja več oseb. Še
enkrat iskrene čestitke!!!
 4. 6. – Na svečanem odprtju in blagoslovu
2
Fortunove brvi ter na praznovanju 30-letnice
naše države Slovenije v Gorenji vasi. Osrednji govornik je bil župnik g. Simon Fortuna.
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Povabilo – upravljavec in vzdrževalec čistilnih naprav v občini
Občina Gorenja vas – Poljane vabi zainteresirane kandidate k sodelovanju pri izvajanju delovnih nalog upravljanja in vzdrževanja čistilnih
naprav v občini. Javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta bo
odprt od druge polovice avgusta 2021 dalje na spletni strani občine.
Delovno področje prostega delovnega mesta obsega vse naloge s
področja upravljanja in vzdrževanja ter obratovanja čistilnih naprav in
kanalizacijskih črpališč v občini ter izvajanje drugih nalog s področja
gospodarskih javnih služb. Za vse dodatne informacije lahko kandidati
posredujejo elektronsko pošto na naslov info@obcina-gvp.si ali na
telefon 04 51 83 100 oziroma 031 676 418.

Naslednja številka: 24. septembra 2021

25. 6. – Pri sveti maši za domovino v Javorjah

Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 6. septembra 2021
po elektronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih
organizirate, pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo
prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!

 5. 6. – Na praznovanju 30-letnice naše
2
države Slovenije na Trebiji, kjer je bil slavnostni govornik g. Igor Omerza

Stik z županom

 9. 6. – Na predstavitvi nove knjige g. Bra2
neta Celarja Slovenija in njene meje, kjer je
opisana zgodovina slovenskih mej v dobrih
sto letih

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.
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Milka Burnik

Šola: korona, Zoom, mehurčki
Precej turbulentno šolsko leto nam je uspelo pripeljati do zadovoljivega konca. Začeli smo ga bolj s slabimi kot dobrimi občutki,
ki so se po osmih tednih za učence spremenili v dvotedenske počitnice, za učitelje v načrtovanje in priprave za delo na daljavo, za
starše pa v dvome, kako uskladiti varstvo otrok, pomoč pri učenju,
službo in tehnične pripomočke.
Najmlajši učenci so bili deset tednov, druga triada pa trinajst in
več tednov odvisni od učenja na daljavo. Učitelji smo se takemu
delu posvetili strokovno in odgovorno. Pri delu z učenci razredne stopnje je bilo v prvih tednih zelo naporno in stresno. Ves
didaktični material, ki ga v šoli že imamo, je bilo treba pretvoriti v
različne računalniške različice, snemati razlage, navodila za delo.
Snov smo dobro obravnavali tudi na daljavo in veliko naredili.
Učenci so se sami ali ob pomoči družinskih članov zelo uspešno
znašli v spletnih učilnicah in na Zoomu. Seveda je pouk v šoli bolj
pristen, prijeten, živahen, ki jemlje, a tudi daje pozitivno energijo
in dobro voljo. Zato so učenci najbolj pogrešali drug drugega,
pogovore s sošolci in stik v živo, sproščenost, ustaljen šolski
ritem, medsebojne igre, zanimiva pripovedovanja in komentiranja o dogodkih, pa običajne dneve dejavnosti in razne nastope.
Vsaj nekateri so pogrešali razlago v živo, pred tablo, narisano in
napisano s kredo, z veliko primeri in več utrjevanja, ponavljanja,
s povratno informacijo in hitro pomočjo vsakemu, ki snovi ne
razume takoj. Tudi nam, učiteljem, so zelo manjkali pristni stiki z
učenci brez posrednika računalnika, pravi vpogled v njihovo delo,
izdelke, napredek in počutje.
Precej sprememb v času epidemije in ko smo bili na razredni
stopnji januarja oziroma februarja spet v šoli, so prinesla priporočila NIJZ. Izpolnjevali smo jih v največji možni meri in po najboljših
močeh. V najbolj kritičnih tednih so pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti in malica potekali v mehurčkih
po oddelkih. Umirjeno in z razumevanjem, da tako mora biti, da
bo enkrat bolje. Tudi z nošnjo mask naši učenci niso imeli težav.
Ustrezalo jim je, da so imeli letos precej manj ocenjevanj. To pa tudi
pomeni, da jim manjka splošne učne kondicije, vztrajnosti, vzdržljivosti, ko je treba v krajšem času opraviti veliko ocenjevanj, ko morajo biti dobro organizirani, se učiti sproti in zraven opravljati še vse
dnevne šolske obveznosti in naloge. Primanjkljaje v znanju je bilo
ob ponovnem prihodu v šolo opaziti pri posameznih učencih, ki tudi
sicer vlagajo manj truda v šolsko delo, večina pa je delala sproti in
zelo dobro. Vse, kar zahteva neprekinjeno utrjevanje, ponavljanje
in nadgrajevanje, bo zato na preizkušnji še drugo leto, na primer
branje, pisanje, pravopis.
Epidemija nas je vse odmaknila od nekega utečenega udobja,
da bi se končno ozavestili tudi o pomenu kolektivnega zdravja,
h kateremu lahko prispeva vsak posameznik. Imejmo to v mislih
tudi čez poletje in na zasluženih počitnicah.

Začeli sanacijo plazov
v Malenskem Vrhu
Konec junija je župan Milan Čadež podpisal pogodbo
o gradnji za sanacijo plazov v Malenskem Vrhu, ki
jo bo izvajalo podjetje Dolenc, izbrano med sedmimi
ponudniki.
Damjana Peternelj
Od obilnega deževja spomladi 2019 del območja, po katerem
poteka cestišče, plazi. Kljub manjšim interventnim posegom
se stanje ni izboljšalo, zato so se na občini odločili izvesti
obsežnejšo globinsko sanacijo terena, ki naj bi ga primerno
utrdili za ponovno ureditev cestišča. Gradbena dela so se že
začela sredi tega meseca in zajemajo sanacijo treh usadov in
enega plazu ter zamenjavo asfaltne podlage na 270-metrskem
odseku na cesti Malenski Vrh–Gorenje Brdo, pri stanovanjskih
hišah Malenski Vrh 1 in 2.
Dela se bodo izvajala pod strokovnim nadzorom geologa, in
sicer na osnovi projekta PZI, ki ga je izdelalo podjetje Geotrias.
"Gradbena dela zajemajo izdelavo kamnitih zložb in kamnite
pete na šinah, izvedbo drenaže območja plazenja in zamenjavo
cestne podlage in asfalta na odseku," je pojasnil Boštjan Kočar
z občinske uprave, ki je povedal še, da bo asfaltiranje opravilo
podjetje Mapri Proasfalt. Vrednost del je 187.578,34 evra z
DDV. "Financira jih ministrstvo za okolje in prostor, sektor za
sanacijo po naravnih nesrečah, strošek Občine Gorenja vas Poljane predstavljajo DDV, projektna dokumentacija in nadzor,"
je še povedal Kočar. Zaradi gradnje bo cesta zaprta. Obvoz za
osebna vozila bo po kolovozni poti nad gradbiščem, za tovorna
vozila pa skozi Volčo ali Sušo. Dela naj bi predvidoma zaključili
do konca septembra.

Podblegaške novice št. 6 | julij 2021

4 I Občinske novice

Srečno izbrani za zgodovinski trenutek
Ob tridesetletnici obstoja samostojne Slovenije so v več krajih po občini posebno slovesno zabeležili dan
državnosti, in sicer v Poljanah, Gorenji vasi, Novi Oselici, Javorjah in na Trebiji.
Damjana Peternelj, Ciril Alič,
Milka Burnik, Anton Debeljak
Že na kresni večer, 23. junija, se je praznovanje v Poljanah začelo s sveto mašo
za domovino v župnijski cerkvi svetega
Martina, ki jo je daroval župnik Jože Stržaj, sledila ji je slovesnost ob lipi samostojnosti v parku sredi Poljan, na kateri je
zbrane nagovoril župan Milan Čadež.
Šest resnic o slovenski državi ob trideseti
obletnici njene ustanovitve je svoj govor
naslovil slavnostni govornik, ustavni
sodnik in profesor dr. dr. Klemen Jaklič.
V njem je poudaril, da bi nas sredi tega
novega časa, sredi te manipulativne
stvarnosti, ki nas obdaja, resnica morala
še najbolj zanimati. Žal se resnica, ki je
ključna, vse bolj oddaljuje. Samo če za
svoj temelj vzamemo resnico in smo ji
zavezani v celoti, lahko spoznamo tudi
pravo pot za prihodnost. "Osrednja novodobna delitev v Sloveniji je med težnjo po
tudi dejanski izpolnitvi ustavne obljube
o svobodni demokratični družbi izpred
tridesetih let in težnjo po ohranitvi zatečenih monopolov, ki so vzvod oblasti in
privilegijev, a s svobodno demokratično
družbo niso združljivi. Ko bomo presegli
to delitev in se poenotili okoli demokratičnega cilja, bo država lahko izpolnila
svoje poslanstvo," je bil jasen Jaklič.
Podelili so tudi priznanji Krajevne skupno-

sti Poljane. Prejeli sta ju odlični športnici,
ki sta v smučarskih skokih v pretekli sezoni dosegli vrhunske rezultate ter izjemno
prispevali k prepoznavnosti na občinski
in državni ravni: Ema Klinec, ki se je s svetovnega prvenstva vrnila z zlatom, in Nika
Križnar za zmago v skupnem seštevku
svetovnega pokala v smučarskih skokih
in s tem z osvojitvijo velikega kristalnega
globusa. Kulturni program sta pripravila
Osnovna šola Poljane in Kulturno društvo
dr. Ivan Tavčar Poljane, po uradnem delu
je sledilo druženje ob prižganem kresu.
Namenu predali Fortunovo brv
Na predvečer dneva državnosti so v Gorenji vasi slovesno predali namenu Fortunovo brv, ki jo je blagoslovil župnik Župnije
Trata - Gorenja vas Gregor Luštrek, trak
pa sta prerezala predsednica Krajevne
skupnosti Gorenja vas Mirjana Možina in
župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan
Čadež, ki sta se z župnikom in državnim
sekretarjem v kabinetu predsednika vlade
Žanom Mahničem kot prva tudi uradno
sprehodila čeznjo do prizorišča osrednje
slovesnosti na Trgu Ivana Regna. Sledili so jima člani Folklorne skupine Zala
Žirovski vrh in številni krajani. Slavnostni
govornik mag. Simon Fortuna, duhovni pomočnik v Župniji Trata - Gorenja vas, ki se
je lani avgusta ob 70. rojstnem dnevu po
službovanju v več župnijah vrnil v domači

Letošnji nagrajenki KS Poljane: Nika Križnar (levo) in Ema Klinec s starši in županom
Milanom Čadežem FOTO: ARHIV KS POLJANE
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Slavnostni govornik na Trebiji, mag. Igor
Omerza FOTO: ANTON BOGATAJ
kraj, je svoj govor naslonil na premišljevanje ob Sori in mostove, ki nas povezujejo
na obeh straneh reke. "Naj nas – mislim,
da trinajst (in 14. v načrtu) mostov čeznjo
v naši občini spominja, da živimo ljudje na
obeh njenih bregovih, da je obema stranema na voljo in da so mostovi še kako
potrebni, da bi lahko ohranili in negovali
dar svobodne države ter nasmeh zgodovine /…/ Naj nas občasno njen živahen tok,
pa tudi umirjenost spominja, da je vesela
poštenih ljudi, ki znajo posnemati njen tok
in še posebno, če znajo in zmorejo prav
iz svoje srede izbirati ljudi za vodstvo,
pa tudi potem ne glede samo na osebne
koristi zmorejo z njimi sodelovati, jim
pomagati in, če je treba, tudi zastaviti
kritično besedo v blaginjo vseh." Kulturni
program so sooblikovali učenci Glasbene
šole Škofja Loka Kaja Klemenčič, Jan
Mrak in Trio Kejžar z mentorjem Jernejem
Hostnikom ter Moška vokalna skupina
Folklorne skupine Zala Žirovski vrh.
Praznovali s predstavitvijo nove knjige
Tudi v Javorjah so se prazniku poklonili na
predvečer, in sicer s predstavitvijo knjige
Pevci izpod Starega vrha avtorice Hermine Jelovčan na dvorišču pod župniščem.
V lepem in bogatem kulturnem programu
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Praznovanje dneva državnosti v Novi Oselici je znova povezalo vse generacije. FOTO:
MILKA BURNIK

so zapeli Javorski pevci, mešani cerkveni
pevski zbor in družina Štibelj. Avtorica je
prepričana, da knjige ne bi bilo brez velike
pomoči očeta Mirka Štiblja. Za domače vzdušje so s svojimi starimi vižami
poskrbeli tudi Mežnarjevi godci, program
je povezovala Saša Pivk Avsec. Praznovanja se je udeležilo veliko ljudi, ki so se
po koncu kulturnega programa še dolgo
zadržali v prijetnem klepetu ob prigrizku
in kozarčku. Knjigo je mogoče kupiti pri
Darmutu v Javorjah, v Gostilni Blegoš ali
pri avtorici v Podlubniku. Praznični dan se
je v Javorjah začel ob 8. uri zjutraj s sveto
mašo za domovino v župnijski cerkvi sv.
Tilna v Javorjah, po njej pa je bil še pohod
Javorje–Žetina–Javorje, ki so se ga udeležili številni pohodniki.

Praznovanje v Novi Oselici
Vsakoletno praznovanje na predvečer
dneva državnosti v Novi Oselici se po
tridesetih letih že lahko imenuje tradicionalno. S ponosom, zavzetostjo in odgovornostjo smo različno stare generacije
družno pripravljale kulturne utrinke vse
od prvega do letošnjega jubileja samostojne države Slovenije. Po navadi se je
to dogajalo pod starima lipama, letos pa
na ploščadi pred cerkvijo. Tako smo imeli
gledalci ves čas pogled na bujno rastočo
lipo, ki smo jo posadili pred tridesetimi
leti. Drevo je v tem času previharilo kar
nekaj viharjev, a se ponovno dvignilo. V
njeni neposredni bližini so letos postavili
še spominsko obeležje, ki ga je blagoslovil župnik Jakob Kralj. Mešani cerkveni

Trak na Fortunovi brvi sta prerezala župan Milan Čadež in predsednica KS Gorenja
vas Mirjana Možina. FOTO: VITO DEBELAK

pevski zbor in Grabljice so prepevali,
predstavnika kulturno-umetniškega društva in upokojencev sta spregovorila v
prozi in pesmi. Učenci Podružnične šole
Sovodenj pa so s petjem, igranjem na
kljunasto flavto, harmoniko in zvončke
ter pripovedovanjem obogatili kulturno
prireditev.
Slavnostni govornik, podžupan Anton Debeljak, je poudaril konstanten
razvoj občine od vzhoda do zahoda, na
različnih področjih in projekte, ki so v
teku ali se napovedujejo. Med drugim je
poudaril: "Za vsemi projekti in odličnimi
rezultati, ki jih dosegamo, stojite številni
posamezniki, društva, gospodarstveniki.
Finančno največji projekt se trenutno
odvija prav na cesti Trebija–Sovodenj.
Občudujemo lahko narodovo enotnost,
ki je pred tridesetimi leti botrovala pri
ustanovitvi lastne države. Slovenija
je postala samostojna in neodvisna
država, ker smo takrat tako hoteli.
Uspelo nam je, ker smo znali in zmogli
biti povezani. Kakšna moč ljudske volje
je to bila!"
Šele plebiscit in osamosvojitev sta
združila ves narod
Najkrajšo tradicijo zaznamovanja praznika imajo na Trebiji, kjer so slovesnost
sooblikovali Moška vokalna skupina
Pozdrav ter mlade glasbenice, Ana in
Neža Urh z igranjem na klavir ter Katka
Demšar na violončelo. Skupno molitev
za domovino je opravil župnik Župnije
Trata - Gorenja vas, tudi upravitelj Župnije Stara Oselica, kamor spada Trebija,
Gregor Luštrek. Zbrane sta nagovorila
župan Milan Čadež ter slavnostni govornik mag. Igor Omerza, ki se je v Demosu
ukvarjal z gospodarskimi vprašanji
osamosvajanja, z uvedbo slovenskega
denarja in carinami, raziskoval delovanje Udbe in bil poslanec v državnem
zboru. Osredotočil se je na zgodovinske
gradnike, ki so bili predhodniki tako
demokratizacije kot posledično osamosvojitve: "Brez desetletnih demokratizacijskih procesov in svobodnih volitev
aprila 1990 ter volilne zmage Demosa
po mojem mnenju tudi osamosvojitve
ne bi bilo! /…/ Šele plebiscit in osamosvojitev sta združila ves narod, ki je
posledično tudi v vojni in s človeškimi
žrtvami postal nacija s svojo suvereno
in mednarodno priznano državo. V demokratizacijo in osamosvajanje smo šli
z evforijo in bili smo generacija slučajno
in srečno izbrana, da doživi zgodovinski
in neponovljivi vrhunec ljube in neminljive Slovenije," je sklenil Omerza.
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Za večjo varnost na lokalnih
cestah in javnih poteh
Konec junija so po občini začeli redno letno asfaltiranje najbolj
dotrajanih cestnih odsekov. Za večjo varnost so v krajevnih skupnostih
Gorenja vas, Sovodenj, Trebija in Javorje postavili tudi tristo dvajset
metrov varovalnih ograj.
Damjana Peternelj
Konec junija je podjetje Gorenjska gradbena družba, izbrano na razpisu občine,
začelo redno letno asfaltiranje občinskih
cest. Skupno bo asfaltiranih 24 odsekov
v dolžini dobrih 6,6 kilometra, dela pa so
se začela na območju Krajevne skupnosti
Poljane.
"Asfaltiran je bil 200-metrski odsek lokalne ceste v Dolenčicah pri žagi Božnar
ter 400-metrski odsek pri Podobenu.
V Dolenčicah se je asfalt zamenjal, v
Podobenu je bila izvedena preplastitev
obstoječega asfalta. Izvedeno je bilo
asfaltiranje javne poti Podbregar v Poljanah v dolžini 270 metrov ter asfaltiranje
120-metrskega odseka razširjene javne
poti Dobje–Dobenska Amerika," je pojasnil Boštjan Kočar z občinske uprave. Na
območju Krajevne skupnosti Lučine sta
bila asfaltirana odsek Prelesje v dolžini
740 metrov in 220-metrski odsek Lučine–
Črnogorc. V Krajevni skupnosti Trebija na
odcepu Hobovše–Travnik je bil asfaltiran
650-metrski odsek, v Krajevni skupnosti

Sovodenj na odcepu Podjelovo Brdo pa
so preplastili skupno 200 metrov. V Krajevni skupnosti Gorenja vas so izvedeni
odseki v Suši v dolžini 470 metrov ter
odsek lokalne ceste Hlavče Njive v dolžini 450 metrov. Asfaltiranje po krajevnih
skupnostih bo predvidoma zaključeno do
konca oktobra.
Za večjo varnost tristo dvajset metrov
novih ograj
Letos so na območju krajevnih skupnosti
Sovodenj in Trebija postavili več metrov
novih varovalnih ograj. Postavljene so
bile tudi cestne ograje na odsekih Murave–Hleviše in v Stari Oselici, kjer so lani
izvedli investicijsko vzdrževanje.
V Krajevni skupnosti Sovodenj so na
javni poti Košenija–Rupe postavili 24
metrov ograje na betonskem vencu, na
javni poti Sovodenj–Špiček 12 metrov
prav tako na betonskem vencu, na javni
poti Grapa–Podčrtar–Stata je 20 metrov
nove ograje v brežini, na lokalni cesti
Sovodenj–Nova Oselica pa 14 metrov na
odseku z že obstoječo ograjo.

Nova ograja na odseku Murave maln
na lokalni cesti Murave–Žetina. FOTO:
ARHIV OBČINE

V Krajevni skupnosti Trebija sta z novo
ograjo v brežini opremljeni dve javni poti,
in sicer Svislarska grapa in Kladje, obe v
dolžini 40 metrov.
Občina je v sklopu sanacije lokalne ceste
Murave–Žetina namestila 48 metrov
ograje v brežini na odseku Murave maln.
V sklopu sanacije lokalne ceste Stara
Oselica so 40 metrov ograje na betonskem vencu namestili v Ferjanovcovi grapi ter leseno ograjo v dolžini 48 metrov
na betonskem vencu na odseku Stara
Oselica–Mežnarija.
Vsega skupaj je po občini na novo nameščenih 272 metrov ograj na javnih poteh
ter 48 metrov na lokalnih cestah.

Začela se je gradnja
mostu
Dotrajani most na regionalni cesti ob gorenjevaškem
krožišču bodo do sredine prihodnjega leta
nadomestili z novim.
Mateja Rant
V preteklih dneh so se začela pripravljalna dela za gradnjo novega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Za izvajalca so
na razpisu izbrali podjetje Mapri iz Ljubljane, po pogodbi bodo
dela vredna dobrih devetsto tisoč evrov.
"Pred rušenjem obstoječega mostu je predvidena ureditev
začasnega montažnega mostu, po katerem bo promet potekal
izmenično enosmerno, popolna zapora pa bo le v dneh ureditve
navezav na začasni most," je pojasnil župan Milan Čadež in
dodal, da bodo v času gradnje na sosednje premostitve najprej
preusmerjeni pešci, ki morajo biti zato pozorni na aktualno proPodblegaške novice št. 6 | julij 2021

V preteklih dneh so začeli pripravljalna dela za gradnjo novega
mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. FOTO: JURE FERLAN
metno signalizacijo ob gradbišču. Zaradi zahtevnosti in obsežnosti gradnje na občini pričakujejo, da bo novi most dokončan
do sredine prihodnjega leta.
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Občinskim nagrajencem podelili priznanja
Pred praznikom dneva državnosti je župan Milan Čadež na manjši slovesnosti podelil priznanja občine za
leto 2020, saj je lani slavnostna akademija ob občinskem prazniku zaradi epidemioloških razmer odpadla.
Damjana Peternelj
V svojem nagovoru je poudaril dosežke
preteklega leta ter aktualno dogajanje v
občini in državi, prejemnikom priznanj pa
se je zahvalil za njihov doprinos h kakovostnejšemu življenju v lokalni skupnosti
ter k večjima prepoznavnosti in ugledu
občine.
Plaketo občine za organiziranje in razvoj
športa v preteklih petdesetih letih je
za Športno društvo Poljane prevzel
predsednik Gašper Klinec. Priznanja
občine so prejeli: mag. Jurij Kumer za
prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške
in kulturne podobe Hotavelj, Pavel Razložnik za dolgoletno vodenje štaba Civilne
zaščite občine, Vinko Dolinar pa ga je kot
predsednik prevzel v imenu Čebelarskega
društva Sovodenj ob šestdesetletnici
delovanja in čebelarjenja s kranjsko sivko
na sonaraven način. Zaradi zadržanosti
se podelitve nista udeležila Jože Stržaj,
župnik v Poljanah, ki je priznanje prejel
za zgledno pastoralno delo in obnovo sa-

Prejemniki priznanj občine za leto 2020 z županom Milanom Čadežem. Z leve:
Vinko Dolinar (Čebelarsko društvo Sovodenj), Pavel Razložnik, mag. Jurij Kumer in
Gašper Klinec (Športno društvo Poljane). Manjkata Jože Stržaj in Sara Peternelj.
FOTO: VITO DEBELAK

kralnih objektov v Župniji Poljane, in Sara
Peternelj, nagrajenka župana za dosežene športne uspehe v alpskem smučanju.
Slovesnost ob podelitvi priznanj so z
glasbenimi točkami popestrile mlade

glasbenice Maruša Šubic z violino in Nika
Justin s klarinetom, obe učenki Glasbene
šole Škofja Loka, ter dijakinja Umetniške
gimnazije Koper Loti Feltrin z igranjem
na klavir.

Baklo sprejel tudi župan Milan Čadež
Med potovanjem po vseh slovenskih občinah je slovenska olimpijska bakla minuli torek obiskala tudi
občino Gorenja vas - Poljane.
Mateja Rant
V torek so v občini Gorenja vas - Poljane gostili slovensko
olimpijsko baklo. Izpred Šubičeve hiše v Poljanah sta jo ponesli
olimpijki Ema Klinec in Nika Križnar, k sodelovanju pa so povabili tudi vsa občinska športna društva, ki so se odzvala v zelo
velikem številu, je pojasnila Jera Miklavčič iz Zavoda Poljanska
dolina. Baklo so si nato po poti za Soro do Dolenje Dobrave podajali člani športnih društev, na cilj na Trgu Ivana Regna, kjer jo
je sprejel župan Milan Čadež, pa sta jo ponesla olimpijec Anton
Kosmač in paraolimpijka Ana Justin.
S potovanjem slovenske olimpijske bakle želijo organizatorji
olimpijski duh pripeljati v vsako slovensko občino. Bakla bo namreč s pomočjo več kot pet tisoč tekačev, ki jo bodo nosili, obiskala vseh 212 slovenskih občin, pri čemer sodelujejo lokalni
ljubitelji športa, zdajšnji in nekdanji športniki, otroci in številni
prepoznavni občani. Slovenska bakla je izdelana iz nerjavnega
recikliranega jekla in bukovega lesa – jekla kot simbola trdnosti
in trajnosti ter bukovega lesa kot simbola modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje silhueta Triglava, ročaj pa objema
pet olimpijskih krogov iz jekla, simbolov povezovanja.

Baklo je na Trgu Ivana Regna iz rok olimpijca Antona Kosmača
sprejel župan Milan Čadež. FOTO: GORAZD KAVČIČ
Podblegaške novice št. 6 | julij 2021
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Sprejete spremembe prostorskega načrta občine
Konec meseca julija bodo začele veljati nove spremembe občinskega prostorskega načrta – OPN, sprejete
v začetku letošnjega junija. To so že druge spremembe tega temeljnega urbanističnega akta občine, ki je bil
sprejet v letu 2010 in prvič spremenjen v letu 2016.
Občina Gorenja vas - Poljane
Občinski prostorski načrt je sestavljen
iz besedila odloka, ki vsebuje strateške
usmeritve in natančnejše pogoje za
gradnjo po posameznih vrstah rabe. S
tokratno spremembo OPN pa se dodaja
tudi nova posebna priloga odloka, ki vsebuje natančnejša obvezujoča določila za
gradnjo po posameznih območjih občine
vključno z izrisi pozidave pri obsežnejših
širitvah stavbnih zemljišč. Na ta način na
slednjih ne bo treba sprejemati dodatnih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov,
ampak bodo lastniki gradbena dovoljenja lahko pridobivali že neposredno na
podlagi OPN.
Poleg odloka OPN sestavljajo tudi
obsežne kartografske priloge, v katere
je bilo vnesenih več kot 400 sprememb,
uveljavljenih na osnovi več kot 250
pobud in pripomb občanov. Te so bile v
celoti ali deloma upoštevane, saj so se
morale prilagoditi mnenjem skupno 24
soglasodajalcev na ministrstvih in državnih zavodih ali pogojem upravljavcev

Predvidena umestitev stanovanjskih objektov na Blatih v Gorenji vasi
komunalne infrastrukture. Na vsebino
akta so v največji meri vplivala mnenja
nosilcev Ministrstva za kmetijstvo,

Predvidena umestitev stanovanjskih objektov ob nekdanjem gostišču na Hlavčih
Njivah.
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gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za
okolje in prostor in Direkcije RS za vode,
vsa soglasja pa je bilo treba zbirati dvakrat; pred in po javni razgrnitvi, izvedeni
v septembru 2019. Sprememba akta je
bila mogoča le za tiste pobude, ki so
prejele vsa pozitivna mnenja, pri čemer
je občina za usklajevane pobud vodila
večkrožna pogajanja pri vseh nosilcih
urejanja prostora, da bi občanom zagotovili kar največ možnosti za gradnjo v
domači občini.
Skupna površina vseh zazidljivih
zemljišč se je povečala za 5,7 ha. Po

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča, da bo v septembru 2021 začela
zbirati nove pobude lastnikov zemljišč za spremembo namembnosti. Zbiranje pobud bo potekalo vse
do začetka leta 2022. Po veljavnih
predpisih od priprave osnutka
sprememb OPN novih pobud ni več
mogoče vključevati v obravnavo,
zato vse zainteresirane pobudnike
posebej vabimo, da pobude za
spremembo namembnosti vložijo
do izteka navedenega roka.
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Predvidena umestitev novih stanovanjskih objektov na zahodnem robu Trate v Gorenji vasi
novem se na območju občine nahaja 3,22 odstotka stavbnih
zemljišč, kar je le nekaj več kot poprej (3,18 odstotka), saj
je bilo treba za vsako širitev stavbnega zemljišča zagotoviti
zemljišča, ki so se iz stavbne prenesla nazaj v kmetijsko rabo.
Še vedno pa kar 67,1 odstotka občine prekriva gozdna namenska raba.
Spremembe OPN je strokovno pripravljalo podjetje Locus iz
Nove Gorice, v priprave strokovnih podlag pa se je vključevalo še več drugih arhitekturno-urbanističnih podjetij, zlasti pri
izdelavah grafičnih prikazov gradnje na posamičnih večjih
območjih stavbnih zemljišč. Nekateri primeri le-teh so prikazani
na priloženih slikah, njihova priprava pa je sledila cilju enotne-

ga oblikovanja in urejene umestitve objektov v posamičnem
novem strnjenem zaselku, da bi izpolnili pogoje zaščitene
kulturne krajine Poljanske Sore.
Na območju celotne Slovenije se žal vse občine še vedno
soočajo s prezapletenimi predpisi za pripravo občinskih prostorskih načrtov in z neodzivnostjo posameznih ministrstev
in direkcij pri izdaji mnenj, zato postopki sprememb trajajo
najmanj tri leta, neredko pa tudi več kot deset let. Zato bo
občina pobude za nove, tretje spremembe začela zbirati še
v tekočem letu, da bi v kar najkrajšem času lahko začeli pripravo naslednjih, tretjih sprememb občinskega prostorskega
načrta.

Vabljeni k popisu starih hišnih imen
Hišna imena so se, kot del kulturne dediščine naših krajev, izoblikovala na podlagi značilnosti določenega
območja, narečnih posebnosti, prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti.
Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora
Zanimivo je, da se na podeželskih območjih ljudje bolje poznajo
po hišnih imenih kot po priimkih, kljub temu pa določena imena
izginjajo iz vsakdanjega govora oz. so že pozabljena.
Z namenom, da preprečimo njihovo izginotje in da razširimo
uporabo hišnih imen, smo v okviru projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev, ob sofinanciranju Občine
Gorenja vas - Poljane in strokovni podpori Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske, v preteklih petih letih že opravili podroben
pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen, preverili njihovo
pojavljanje v zgodovinskih virih in uporabo v narečnem govoru
med domačini v 48 vaseh občine in pri tem popisali več kot
880 imen; od tega jih je 795 takih, ki so med ljudmi še "živa" oz.
jih za posamezne domačije še poznajo. Glede na to, da nam je
epidemija lani jeseni preprečila izvedbo srečanja z domačini
Hotavelj in Srednjega Brda, smo ga izvedli konec letošnjega
maja, v poletnih mesecih pa nadaljujemo s popisom hišnih

imen na območju vasi Volaka, Čabrače, Suša in Jelovica.
Ob zaključku popisa bodo zainteresirani lastniki hiš, tako
kot v prejšnjih popisih, prejeli tudi glinene tablice z napisom
hišnega imena v narečju, vsi zbrani podatki bodo evidentirani
v spletnem leksikonu www.hisnaimena.si, izdelana pa bo tudi
publikacija z zbranimi hišnimi imeni in posebnostmi na to temo
popisov od 2019 do 2021.
Če kot krajani Volake, Čabrač, Suše in Jelovice oz. občani
poznate kakšno zanimivo zgodbo tako o svojem hišnem imenu
kot tudi o drugih imenih, razpolagate s fotografijami domačij ali
celo poznate razlago, kako je ime nastalo in ste pripravljeni te
podatke deliti z drugimi ter s tem prispevati tudi k vsebini publikacije o hišnih imenih, vas pozivamo k sodelovanju. Ker verjamemo, da tudi za vas hišna imena predstavljajo pomemben
del lokalne identitete, vas vabimo, da nam pišete na elektronski
naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, nas pokličete po tel. št.
04/50 60 225 ali se osebno zglasite na Razvojni agenciji Sora,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
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O projektih občine
v lanskem letu
V teh dneh so na občini izdali publikacijo
o izvedenih projektih v preteklem letu, ki jo
prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
Damjana Peternelj
V njej so na 56 straneh predstavljeni projekti s področij urejanja
poplavne varnosti, gradenj in obnov javnih objektov, cestne infrastrukture, gospodarskih javnih služb, komunalne infrastrukture, kulture in kulturne dediščine, turizma, vzgoje, izobraževanja, športa, zdravstvenega in socialnega varstva, gospodarskih
dejavnosti in drugih področij.
"V letu 2020 so bili naši projekti namenjeni protipoplavnim
ukrepom, gradnji cest, mostov, varnejših križišč in pešpoti, obnovi šolskih objektov, vrtcev. Priborili smo si velik nov
projekt za gradnjo vodovodov, v Gorenji vasi bomo gradili Hišo
generacij za naše starostnike … Ob tem smo izvajali še vrsto
rednih dejavnosti, ki so včasih že kar samoumevne, a je treba
za njihovo izvajanje stalno skrbeti. Dodelili smo vrsto subvencij
na javnih razpisih, pridobivali soglasja za občinski prostorski
načrt, se ob tem spopadali z epidemijo in širili aktivnosti štaba

"V letu 2020 so bili naši projekti namenjeni
protipoplavnim ukrepom, gradnji cest, mostov,
varnejših križišč in pešpoti, obnovi šolskih
objektov, vrtcev. Priborili smo si velik nov
projekt za gradnjo vodovodov, v Gorenji
vasi bomo gradili Hišo generacij za naše
starostnike …"
Civilne zaščite," je publikaciji na pot zapisal župan Milan Čadež.
Sodelavci občinske uprave pa so vsak s svojega področja predstavili projekte, ki so najbolj zaznamovali lansko leto v lokalni
skupnosti.

Naslovna stran publikacije o izvedenih občinskih projektih
v lanskem letu
Predstavljeni so tudi lanski občinski nagrajenci in primerjalno
pregled proračunov občine v zadnjih petih letih.
"Gre za 13. zaporedni pregled projektov občine z namenom
občanom čim bolje in čim bolj nazorno približati naše delo.
Zelo zanimiv je tudi pregled vseh izdelanih publikacij na spletni
strani občine, ki se je z leti razvil v svojevrstno letno kroniko
investicij, projektov in dogajanja v občini v posamičnih letih," je
ob izidu pojasnila direktorica občinske uprave Elizabeta Rakovec, ki vabi k ogledu vseh publikacij na občinski spletni strani:
https://www.obcina-gvp.si/sl/content/projekti-obcine/.

Testiranja prevzema Ambulanta Košir
Sredi julija je testiranja na covid-19 v Sokolskem domu v Gorenji vasi prevzela Ambulanta Košir.
Damjana Peternelj
Kot nam je povedal zdravnik Branko Košir, po rodu sicer iz Gorenje vasi, ki vodi ambulanto družinske medicine v Železnikih,
so na ta način priskočili na pomoč kolegom iz Ambulante Koprivec, ki bi zaradi dopustov in preobremenjenosti težko nadaljevali izvajanje testiranj vsako sredo do konca poletja.
"V Ambulanti Košir bomo testiranja izvajali, kot so bili občani
navajeni doslej, vsako sredo od 14. do 16. ure v Sokolskem
domu. V ekipi sta dva zunanja strokovna sodelavca, saj na ta
način najlaže organiziramo delo tako v ambulanti kot na terenu.
Če se bo izkazalo, da bo treba ekipo popolniti, bomo to seveda
Podblegaške novice št. 6 | julij 2021

storili." Za zdaj težko napovedo, do kdaj bodo testiranja opravljali in ali jih bodo z jesenjo spet prevzeli sodelavci Ambulante
Koprivec. Od tam so nam sporočili le, da je dejstvo, kdo testiranja izvaja, manj pomembno od dejstva, da ta potekajo redno.
Po testiranju boste dobili tudi brezplačno EU digitalno covid
potrdilo o testiranju. Prošnjo za izdajo s podatki (ime, priimek,
številka zdravstvene kartice) lahko testirani pošljete na certifikati.kosir@gmail.com. Iz Ambulante Košir boste v najkrajšem
možnem času, odvisno od obremenjenosti osebja, prejeli
splošno veljavno covidno potrdilo o opravljenem testiranju, katerega namen je lajšanje varnega prostega gibanja po Evropski
uniji.

Po šestih desetletjih spet
zbrani motoristi
V Gorenji vasi so obudili spomin na motoristično
dirko na Žirovski vrh s štartom pri stari gorenjevaški
šoli in ciljem pod vrhom Javorča, ki je potekala
davnega leta 1959.
Jure Ferlan
Organizirali so jo navdušenci nad motorji v sodelovanju z
Ljudsko tehniko Trebija, ki je v tistem času izvajala dejavnost
avtošole. Organizacija je bila preprosta, saj je starter Rajko
Jelovčan čas meril kar z budilko.
Idejo za ponovno srečanje po dolgih letih je organizator letošnjega srečanja starodobnih motorjev v Gorenji vasi Edo Dolenc, sicer
predsednik Moto kluba Leteči Kranjci, dobil ob lanski stoti obletnici prve motociklistične dirke na Slovenskem, ki je potekala od
Podlipe do Smrečja avgusta leta 1920. Ob koncu dirke leta 1959
so se tekmovalci fotografirali na prostoru med Krunceljnovo in
Posavčevo hišo, zato so se na istem mestu zbrali tudi letos. Pridružili so se tudi drugi člani Moto kluba Leteči Kranjci in prijatelji.
Prostor jim je ponudil sedanji lastnik Dušan Pintar. Od tekmovalcev iz leta 1959 so bili prisotni Edo Dolenc, Jože Demšar, Franc
Polajnar in Stane Pustavrh. Med desetimi nekdanjimi tekmovalci
so bili še Janko Vidmar, Franc Justin, Simon Mlakar, Metod
Križnar, Ciril Košir in Tone Tavčar. Dolenc je takrat tekmoval z
motorjem Puch TF 250, Demšar s Horex Regina, Polajnar z MW
Augusta 175, Pustavrh s Horex Regina, Vidmar z DKW 200, Ju-

Starodobni motorji v Gorenji vasi so se zbrali v soboto,
10. julija, v spomin na dirko pred 62 leti.
stin s Puch TF 250, Mlakar z DKW 175, Križnar s Puch 250, Košir
z Adler 250 in Tavčar s Puch 175. Krožno vožnjo so začeli pred
staro šolo, tako kot pred 62 leti, a z nižjo hitrostjo. Prvi postanek
so imeli pri lovski koči na Javorču, sledila je vožnja do kmetije pri
Bukovcu, kjer so se okrepčali, nato so se ustavili pri podzemni
utrdbi Rupnikove linije na Golem vrhu in si jo ogledali, potem pa
se z vožnjo skozi Lučine vrnili v Gorenjo vas, s postankom za
pozno kosilo v gostilni Jager na Dolenji Dobravi. Najstarejši motor na tej vožnji, znamke AJS 500, je imel letnico izdelave 1917.
Dolenc, sicer tudi restavrator motorjev, opaža upad zanimanja
za starodobnike in njihovo restavriranje. Rezultat je maloštevilno
članstvo v motoklubu, otežena organizacija prireditev in posledično izpad podpore na razpisih iz javnih sredstev. Upanje mu dajejo
posamezni mladi navdušenci za staro tehniko.

Pri Tešnaku na ogled dela letošnjega ekstempora
Na Domačiji Tešnak na Hotavljah so sredi julija odprli razstavo petih slikarjev, ki so se udeležili letošnjega
ekstempora v začetku meseca v organizaciji škofjeloške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Damjana Peternelj
"Po zadnjem ekstemporu v Sorici smo zaokrožili iz Selške v Poljansko dolino in pri Tešnaku našli idealno lokacijo. Spoznavamo
dobre in ustvarjalne ljudi, ki jih sicer ne bi," je povedal Janez Jocif,
vodja škofjeloške izpostave Sklada za kulturne dejavnosti, ki je
v večeru, ko so razstavo odprli, nastopil kar v treh vlogah – kot
organizator, glasbenik in povezovalec programa.
Zbrane je nagovorila akademska slikarka Agata Pavlovec, ki je
sodelujoče slikarje spremljala že na ekstemporu, ko jim je v uvodu
pripravila predavanje o pokrajini: "Slikarji smo sicer individualisti,
na takih dogodkih pa se povežemo in ustvarjamo skupaj. Dela, ki
so nastala, so kakovostna, pristopi do slikanja so bili podobni, a
hkrati ostali tipični za avtorje." Ustvarjali so: Ema Nunar, Franc in
Janez Rant, Karlo Markovič in Tone Gaber, ki jim je bila Pavlovčeva
skupaj z Anjo Fabiani na voljo za strokovne nasvete. Njihova dela
bodo leto dni na ogled v mansardi Domačije Tešnak.
Čudovit spremljevalni program so pripravili Hana Kavčič z
igranjem na flavto, Nejc Poljanec na harmoniko in Janez Jocif
na dude. Prisotnim so z redko združenim izborom instrumentov
ponudili pester renesančni izbor skladb.

Odprtje razstave del udeleženih slikarjev ekstempora pri
Tešnaku na Hotavljah
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Predstavljamo "prostoferje"
V tokratni številki predstavljamo še zadnja dva od
šestih prostovoljnih šoferjev – t. i. prostoferjev v naši
občini, Ireno Bogataj in Bojana Nagliča.
Damjana Peternelj
Oba sta upokojena in sta za to, da na občini iščejo voznike za
opravljanje storitve, izvedela v Podblegaških novicah. Irena
pravi, da ima zdaj mnogo več časa zase, ki ga prej ob službi in
treh sinovih ni imela. "Ker pa zelo rada vozim – sploh s tako
dobrim avtom –, sem si rekla, zakaj pa ne bi združila prijetnega
s koristnim," pojasni svojo odločitev. Bojan je nazadnje delal v
domu starejših, kjer si je pridobil nekaj izkušenj za delo s starejšimi. Delo je bilo zanimivo, in ker rad pomaga, so mu vožnje
v veselje: "Doslej sem opravil trinajst prevozov – v Ljubljano, na
Golnik, Jesenice in nekaj lokalnih voženj. Moj prvi prevoz je bil
v zdravstveni dom, ko sem peljal nekega gospoda na pregled.
Starejši so naročeni na preglede, razne kontrole, nekateri težko
hodijo, slabo slišijo, potrebujejo spremstvo, pomagam, kolikor
lahko," zadovoljno pove.
Irena je prevoze začela decembra lani, od takrat opravi približno
tri ali štiri na mesec, včasih manj. "Največkrat so to prevozi na razne preglede na Jesenice, v Škofjo Loko, šla sem tudi že v Trebnje
in Dobrno, nekajkrat pa sem peljala tudi na zdravljenje na onkološki inštitut." Nekateri se jima opravičujejo, ker njihov sin, hčerka ali
vnuk ne morejo dobiti prostega dneva. Večkrat pa se zgodi, da so
to ljudje brez svojcev v bližini ali pa sploh brez njih. Bojan pove,
da je po navadi pogovor bolj sproščen ob vračanju nazaj, povedo
mu marsikaj, a mu zaupanje med njim in sopotnikom izjemno
veliko pomeni. Vsi, brez izjeme, potrjujeta oba sogovornika, so
zelo zadovoljni in hvaležni, še posebno za prevoz 'od vrat do vrat'.
"Temu primerno se hočejo tudi zahvaliti s kavico, piškoti, nekateri
celo sprašujejo, koliko so dolžni. Z nasmehom jim odgovorim, da
nič, in jim rečem, da bo najbolje, če bo takih prevozov čim manj …
seveda v dobrem smislu," pove Irena.

Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas
Krajevna skupnost Gorenja vas vabi v petek, 17. septembra, ob 18. uri na predstavitev zbornika Gorenjevaško in
Hotaveljsko skozi čas, ki bo v Sokolskem domu v Gorenji vasi. V zborniku, ki ga zaradi epidemioloških razmer
ni bilo mogoče predstaviti prej, so zabeležena številna
področja življenja in dela navedenih območij, ohranjen je
spomin na ljudi, ki jim je bilo zaupano vodenje in sooblikovanje razvoja krajev pod Blegošem, ohranjeno je glavno
védenje o minulih časih in zapisani nekdanji in sedanji
veliki dosežki delovnih in ustvarjalnih ljudi Gorenjevaškega in Hotaveljskega. Knjiga na več kot 600 straneh
je nastajala dobri dve leti. Prispevke so pripravili številni
avtorji, ki vsak s svojo vsebino plemeniti namen pobudnika nastanka knjige in uredniškega odbora. Na predstavitvi
bodo člani uredniškega odbora skupaj z nekaterimi avtorji
na okrogli mizi povedali več o nastajanju knjige, nekaj
avtorjev pa bo nekoliko širše osvetlilo vsebino svojih
prispevkov.
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"Prostoferka" Irena Bogataj uživa v vožnji, veliko pa ji
pomeni tudi osebno zadovoljstvo ob opravljanju dobrih dejanj.
FOTO: ARHIV OBČINE

"Prostofer" Bojan Naglič tik pred novo vožnjo FOTO: ARHIV
OBČINE

"Še bom pomagal, saj me to delo veseli," napoveduje Bojan, ki je
na poslanstvo, ki ga opravlja, tudi ponosen. Tako kot Irena, ki ji
pomeni zelo veliko: "Lahko bi rekla, da več, kot pa če bi prevoze
opravljala za denar. Osebno zadovoljstvo je mnogo večje, veste.
Pomeni, da tudi jaz prispevam delček k naši skupnosti. V tem
materialističnem svetu je to storitev, ki ni plačljiva oziroma je
ne moreš kupiti z denarjem, ampak z dobro in lepo besedo."

Subvencionirano bivanje v Študentskem
domu Ljubljana
Študentski dom Ljubljana ponuja namestitve po subvencioniranih cenah na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov – v Rožni dolini, Mestnem logu, centru,
Bežigradu in Šiški. Kot sporočajo, je za bivanje v javnem
zavodu Študentski dom Ljubljana v okviru razpoložljivih
zmogljivosti poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati
študent za subvencionirano bivanje, potrebna tudi
pravočasna prijava na javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v
študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto
2021/2022. Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja
je mogoče oddati prek elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ, zadnji rok za oddajo prošnje pa je 16. avgust.
Študentom dodatne informacije nudijo v pisarni za
študentske domove na telefonskih številkah 01 530 6027
in 01 530 6028 v času uradnih ur ali na elektronskem
naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.
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Občinski Lokalni energetski koncept
Občina Gorenja vas - Poljane se je odločila za celostni in trajnostni pristop energetskega načrtovanja in
odločitev podprla s pripravo Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki je skladen z novo metodologijo
priprave, ki jo predpisuje Republika Slovenija.
Anton Marc, LEAG
Priprava LEK-a je namreč tudi zakonska
obveza občin, ki izhaja iz energetskega zakona. Prvi LEK je bil za občino pripravljen
že leta 2011 in je bil veljaven deset let.
Občina je v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske in s sredstvi iz
evropskega projekta CITIandGO pripravila
nov LEK, ki bo osnova Energetskega
razvoja v občini v prihodnjem obdobju.
Energetski koncept občine pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na
energetskem in okoljskem področju, ki je
z njim povezano. LEK je osnova za vzpostavitev in izvajanje ustrezne energetske
in okoljske politike ter pomeni odločilni
korak k njeni pripravi. Je dokument, ki
občino in njene prebivalce usmerja k
sistematskemu oblikovanju in vzdrževanju podatkovnih zbirk o porabnikih in
rabi energije, uvajanju ukrepov učinkovite
rabe energije (URE), zviševanju energetske učinkovitosti ter uvajanju obnovljivih
virov energije (OVE). Trajnostna energetska politika pomeni celovit pristop s
povezovanjem in usklajeno obravnavo
tako energetike in varstva okolja, vključno s podnebjem, kot tudi gospodarskega
in regionalnega razvoja.
LEK je obsežen dokument, ki zajema več
poglavij. Začne se s predstavitvijo občine
in nadaljuje z analizo rabe energije in
energentov po posameznih področjih
v občini. Nadalje je pregledana oskrba
z energijo in predstavljena omrežja, ki
zagotavljajo to oskrbo. Podana je analiza
emisij v okolje iz obravnavanih energentov. Podan je pregled potencialov obno-

Občina je v sodelovanju z
Lokalno energetsko agencijo
Gorenjske in s sredstvi iz
evropskega projekta CITIandGO
pripravila nov LEK, ki bo
osnova Energetskega razvoja v
občini v prihodnjem obdobju.
Energetski koncept občine
pomeni dolgoročno načrtovanje
razvoja občine na energetskem
in okoljskem področju, ki je z
njim povezano.

Od naravnih virov energije je v občini zelo prisoten les, ki je seveda obnovljiv vir
energije in se tako predlaga, da se v občini nadalje uporablja.
vljivih virov energije v občini in možnosti
njihovega izkoriščanja. V zaključnem
delu dokumenta je narejen akcijski plan
izvajanja predlaganih ukrepov za obdobje
veljavnosti dokumenta. Dokument je narejen na podlagi zbranih podatkov, s katerimi občina razpolaga. Najboljši podatki

pana v približno enakem deležu; toplotna
črpalka je prisotna v manj kot odstotku.
Petindvajset odstotkov gospodinjstev
ima nameščeno kurišče na les kot sekundarno ogrevanje. V javnih stavbah pa so
kot vir energije zastopani lesni sekanci in
toplotne črpalke, le ena stavba se ogreva

Občina je za javne stavbe že veliko naredila in skoraj v celoti
prešla na obnovljive vire energije, medtem ko je pri gospodinjstvih
treba še veliko postoriti, da bi se delež obnovljivih virov povečal.
so za javne stavbe, kjer občina izvaja
energetsko knjigovodstvo, prav tako pa je
možen ogled objektov. Za gospodinjstva
in podjetja so se izvedle ankete, kjer se je
poskušalo zbrati čim več podatkov o rabi
energije. Pomemben vir podatkov so bili
tudi uradni statistični podatki.
Od naravnih virov energije je v občini zelo
prisoten les, ki je seveda obnovljiv vir
energije in se tako predlaga, da se v občini nadalje uporablja. Nadalje se predlaga
izkoriščanje sončne energije, medtem ko
v izkoriščanju vetrne energije ne vidimo
velikih možnosti. Prav tako je z izkoriščanjem vodne energije, kjer so le možnosti
manjših lokalnih virov. Ugotovili smo,
da sta v gospodinjstvih prevladujoča
energenta kurilno olje in les, ki sta zasto-

z utekočinjenim plinom in ena s kurilnim oljem. Občina je za javne stavbe že
veliko naredila in skoraj v celoti prešla na
obnovljive vire energije, medtem ko je pri
gospodinjstvih treba še veliko postoriti,
da bi se delež obnovljivih virov povečal.
V akcijskem načrtu so predlagane
aktivnosti glede na finančne možnosti
občine in potrebe. Občina je na področju
energije že veliko postorila, tako da je
poudarek na ohranjanju stanja in razvoju predvsem na področju trajnostne
mobilnosti.
LEK je dokument, ki velja naslednjih
deset let in občino usmerja v nadaljnji
razvoj. Letno se izvaja pregled stanja in
noveliranja aktivnosti in o tem poroča
ministrstvu, pristojnem za energijo.
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Poljansko mreženje
Slikar Anton Ažbe izhaja iz Dolenčic. Njegova pot do slikarskega poklica je bila vijugasta in se je oblikovala
in utrdila šele v stiku z že omenjenim Janezom Wolfom, pri katerem je pridobil osnovna znanja.
Goran Šušnjar
Po začetnem študiju na Dunaju se je Ažbe preselil v München
in tam nadaljeval študij. Janez Šubic je Ažbeta poznal, o čemer
priča pismo bratu Juriju iz leta 1886: "V Monakovu sem bil samo
en dan, ter dunajskih znancev nisem mogel nobenega obiskati.
Bil sem pa pri Kobilcevi gospodični in Ažbeta sem tudi obiskal."
Ažbe je bil takrat še študent. Na koncu študija se je kmalu iz
slikarja prelevil v likovnega pedagoga in na pobudo nekaterih
prijateljev ustanovil slikarsko šolo, ki je začela delovati leta 1891.
Njegovo slikarsko šolo so obiskovali udeleženci iz različnih
evropskih držav. Za slovensko likovno zgodovino je pomemben
Ažbetov vpliv na novo generacijo slovenskih slikarjev, ki se je
začela odmikati od realizma v slikarstvu in se približala sodobnim evropskim umetniškim tokovom Riharda Jakopiča, Ivana
Groharja, Matija Jama, Mateja Sternena in delno Ferda Vesela.
Njegov vpliv je bil bolj v tem, da jim je dal tehnično podlago in
spodbudo za nadaljnji razvoj. Sicer ga je bolelo, po besedah
Ivana Prijatelja, da njegovi slovenski učenci niso dolgo zdržali
v njegovi šoli, ampak so se po nekaj mesecih šolanja vrnili v
domovino, "kjer zdaj mažejo na lastno pest". Bil je prepričan,
da je njegovo poslanstvo drugačno: "Kajti jaz imam Wolfovo
umetniško oporoko, meni jo je izročil pred svojo smrtjo. To
je bilo takrat, ko se je že bližal njegov konec in je ležal v svoji
delavnici v Medjatovi hiši na goli žimnici. … Jaz sem ga v tistem
času obiskal in takrat mi je zaupal tajnost svoje umetnosti, ki
jo skrbno čuvam kot oporoko za naš genijalni naraščaj. Zato pa
zahtevam od mladega slovenskega slikarja, ki se pride k meni
izobraževat, naj zdrži osem let v delavnici. Nobene odškodnine
ne zahtevam za šolanje. Tekom te dobe ga vpeljem v Wolfovo
dediščino slovenske umetnosti in potem se lahko uda lastnemu
delu. A dosedaj se še nihče ni podvrgel temu strogemu predpisu. Po kratkem času mi je vsak odšel po lastnih potih. Sedaj
sem navaden šolmašter, a ko dobim pravega učenca, ga bom
naučil slikati, da bo svet gledal, kaj zmoremo Slovenci."

Sonet I.
Še z rebrij sorskih jarne slavske glase,
Raznašajo po dolu zračni piši,
Razmevajo se v daljo vedno tiši,
Razmevajo v gore se temnopase.
A vaju ni. Še oleander rase
I vije se trta o vaši hiši,
Zvonjenje tiho iz vasi se sliši –
Vse kot kedaj, sprelepe prešle čase.
A vaju ni. Domača tu je soba,
Se sten podobe gledajo prijazne
Nanj, ki prihaja in slovo ki jemlje –
A vaju ni. Zastira jih žaloba:
Suhi so čopiči, palete prazne –
Nikoli ni vaju iz tuje zemlje!
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Anton Ažbe
Ivan Prijatelj pravi, da je bil Ažbe vesel stika z rojaki: "Ažbetu
je gladko tekel jezik v poljanskem narečju. … Čutil se je pa
zavedno Slovenca in v svoji želji, združiti vse slovenske slikarje
v svoji šoli in pokazati svetu, kaj da znajo, je bil ves njegov bahavi, a dobrodušni poljanski značaj. Živo me je spominjal v tej
potezi na svojega rojaka drja. Ivana Tavčarja, ki si je tudi želel
same premožne občane, ki kaj zmorejo." Podobno o Ažbetovi
družabnosti piše Rihard Jakopič: "Lojze Šubic (brat Janeza in
Jurija Šubica, op. avtorja) … ni bil nikdar Ažbetov učenec, pač
pa sta mnogo občevala in skupno veseljačila. Ažbe je vedno
ljubil domačo družbo in nas je pogosto vabil v gostilno."
Zaradi pedagoškega dela je Ažbe vse manj slikal, večina slik se je
razgubila v tujini in je danes seznam njegovih znanih del precej
omejen. Na prvi slovenski Umetniški razstavi leta 1900 v Ljubljani, na kateri je, poleg njegovih slovenskih učencev, sodeloval tudi
Ivan Franke, je Ažbe razstavil svojo Zamorko, ki je na koncu pristala v Narodni galeriji. Leta 1905 je resno zbolel. "Umrl je, ne da
bi se mu bila izpolnila vroča želja po vrnitvi v Poljansko dolino,
o kateri je vedno sanjal; ob prihodu vsakega Slovenca se mu je
močneje oglašalo domotožje, a odhod je vsako leto odložil na
prihodnje," je zapisal njegov učenec Matej Sternen.
Najmlajši izmed šestih poljanskih kulturnikov, ki jih obravnavamo v tem prispevku, je Aleš Ušeničnik, teolog in filozof, ki se
je v mladih letih ukvarjal tudi s poezijo, pozneje pa spremljal in
vrednotil predvsem slovensko literarno ustvarjalnost. Slikarjev
Janeza in Jurija Šubica se tako dotakne bolj kot pesnik in poljanski rojak, v času svojega študija v Rimu. Leta 1893 v Domu
in svetu objavi štiri sonete pod skupnim naslovom "Umetnikoma bratoma Janezu in Juriju Šubicu". Ušeničnik tako v svoji
pesnitvi oriše nekaj pomembnih trenutkov iz njunega življenja
ter praznino, ki je nastala ob njuni smrti.

Aktualno I 15

Klekljarice predstavile Gorenjo vas skozi čas
Klekljarsko društvo Deteljica iz Gorenje vasi je od prazničnega petka, 25. junija, do nedelje, 27. junija, v mali
dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi pripravilo razstavo Gorenja vas skozi čas.
Jure Ferlan
Idejo za letošnjo temo so članice dobile
ob nastajanju zbornika krajevne skupnosti Gorenja vas Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas. Ker je bilo čipkarstvo
v teh krajih nekoč pomembna gospodarska dejavnost, so klekljarice z motivi v
čipkah želele predstaviti nekatere nekdaj
pomembne obrti v Gorenji vasi in okolici,
kot so npr. čevljarstvo, šiviljstvo, mizarstvo in gostinstvo.
Poleg čipk na temo teh obrti so razstavljale stara orodja, povezana z njimi,
nekaj zanimivih predmetov jim je posodilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo
Gorenja vas. Obudile so tudi spomine na
nekdanjo industrijo, predvsem podjetja
Alpina, Jelovica, Kroj, Šešir in Rudnik
urana Žirovski vrh, ki so delovali v Gorenji

Gorenjevaške znamenitosti v čipki

vasi in okolici. Vida Šubic je naklekljala
motiv gorenjevaške cerkve, stare šole in
nekdanjega Fortunovega mlina. Pri tem
ji je z izrisom vzorcev pomagala Zvonka
Kogovšek. V spomin na nedavno preminulo klekljarsko prijateljico Diko Penko
iz Ljubljane so naklekljale tudi klobuke, v
glavnem po motivih iz knjige, ki jim jo je
podarila. Posebej je bila na razstavi predstavljena članica društva Mara Ferle, po
rodu iz Stare Oselice, ki kleklja od otroških let. Njeni izdelki sodijo v vrh klekljarstva, saj je zanje dobila številna priznanja
tako v Sloveniji kot v tujini. Je članica
mednarodne organizacije za klekljano in
šivano čipko OIDFA, izziv pa so ji stare
čipke v zahtevnih tehnikah. Del razstave
s čipkami na panojih in klekljanimi klobuki se je preselil v gorenjevaško knjižnico,
kjer bo na ogled do konca septembra.

Od razpada AvstroOgrske do samostojne
Slovenije
V Galeriji Krvina v Gorenji vasi je Branko Celar konec
junija predstavil svojo novo knjigo Slovenija in njene
meje v treh zgodovinskih obdobjih, ki je izšla ob
tridesetletnici neodvisne države Slovenije.
Mateja Rant
Na podlagi njegovih praktičnih in diplomatskih izkušenj je
že leta 2002 nastala knjiga Slovenija in njene meje, nova
knjiga Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih
1914/1920, 1941/1975 in 1991/2021 pa je zastavljena še
mnogo širše, saj obravnava zgodovino slovenskega naroda in
njegovega ozemlja od razpada Avstro-Ogrske dalje. V njej je
Branko Celar celovito orisal zgodovinska in politična dogajanja
na ozemlju današnje Slovenije in tudi zunaj nje, ki so Slovence
pripeljala do samostojne države.
Kot dober poznavalec problematike državnih meja in reševanja
mednarodnih mejnih sporov ter ekspert in pogajalec slovenskih vladnih delegacij v procesih osamosvajanja in določanja
slovensko-hrvaške meje v treh poglavjih na več kot petsto
straneh opisuje "trilogijo" vzpostavljanja slovenskih meja, so
zapisali ob izidu knjige. Avtor se na začetku osredotoča na
obdobja po prvi in po drugi svetovni vojni ter dogajanja ob
velikih ozemeljskih preureditvah Evrope na mirovnih konferen-

S predstavitve knjige v galeriji Krvina v Gorenji vasi. FOTO:
JANEZ PLATIŠE

cah v Versaillesu 1919 in Parizu 1947, nadaljuje pa s celotnim
sklopom osamosvojitvenih procesov – od ustavnih sprememb
do političnih, diplomatskih, gospodarskih, pravnih in izvedbenih
ukrepov za slovensko osamosvojitev. Kot poudarja Celar, je bila
osamosvojitev troplastna: "To je bilo najprej delo politike, ki je
bilo kronano z referendumom, potem delo ogromnega števila
ljudi na ministrstvih, ki so poskrbeli za 'normativno' osamosvojitev, na koncu pa je še izvedbena osamosvojitev, za katero sta
poskrbeli slovenska policija in Teritorialna obramba ob ogromni
pomoči slovenskih državljanov, ki so samoiniciativno s svojim
premoženjem ustavljali tanke Jugoslovanske ljudske armade."
Predstavi tudi osamosvojitvene procese po letu 1991 in trilogijo
zaključi s podpisom arbitražnega sporazuma glede mejnega
spora s Hrvaško, z arbitražno razsodbo ter s pravnimi in političnimi posledicami njene (ne)uresničitve.
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16 I Šola

Veselo v poletje!
Če so ocene zaključene in so učenke in učenci z njimi zadovoljni, so zadnji dnevi pouka lahko prav zabavni.
S snovjo se ne hiti, ni napovedanih ocenjevanj, dogajajo se stvari, za katere prej, še posebej pa letos, ni bilo
priložnosti.
Bernarda Pintar, OŠ Poljane
Zadnji dnevi in tedni pouka so bili namenjeni tudi temu, da so
otroci nadomestili nekaj dejavnosti, ki so bile med šolskim
letom odpovedane. Tretješolci so opravili tečaj plavanja, osmošolci so odšli v šolo v naravi, ostal je še kakšen športni oz.
tehniški dan, na vrsto so končno prišle ekskurzije, zaključili so
se nekateri tekoči projekti, npr. Šolska shema in Tradicionalni
slovenski zajtrk, Varno na kolesu, MEPI, NEON in še kaj. Tudi
ekskurzije, ki učenke in učence predmetne stopnje vsako leto
popeljejo po Sloveniji, so prišle na vrsto. Šesti razred je potoval
na Dolenjsko, sedmi na Primorsko, osmi pa na Štajersko.
Valeta
Od naše šole, učiteljev in še posebej od razredničark so se poslovili devetošolci. Zapomnili si jih bomo kot generacijo, ki ji je
šolanje več kot eno leto krojila epidemija. Čeprav so bili prikrajšani za šolo v naravi na Rogli, pa brez valete niso ostali. Seveda
je bila drugačna, brez staršev in prijateljev, brez plesa. Vendar
so pripravili prisrčen in zanimiv program, v katerem so pokazali
tudi nekaj svojih talentov. Ravnateljica in župan sta jim podelila
spričevala in priznanja ter jim zaželela vse dobro v življenju, v
katero vstopajo. Še pred valeto so izdali tudi simpatično glasilo
s hudomušnim naslovom – Mi bomo lahko brez šole, a kaj bo
šola brez nas?! Vso srečo jim želimo!
Za nagrado kolesarske čelade
Zaključek projekta Varno na kolesu je veliko veselja prinesel
petošolcem, ki so že pred tem opravili kolesarski izpit. Liza
Strel je takole predstavila projekt in svoje navdušenje ob prejeti
nagradi, ki si jo je prislužil 5. b razred: Pri projektu Varno na
kolesu smo narisali prometne znake in vanje zapisali lepe misli.
Vse izdelke smo poslali na natečaj v Ljubljano. Nekaj časa po
tem so nas povabili na zaključno prireditev preko ekrana in
povedali so nam, da smo si prislužili nagrado. Štirinajst dni
smo nestrpno čakali, potem so nas neko jutro v razredu čakale
škatle, v katerih so bile kolesarske čelade. Vsak je dobil svojo,

Valeta
Podblegaške novice št. 6 | julij 2021

Nove kolesarske čelade za 5. b
dekleta rdeče, fantje pa modre barve. Tisti dan se mi je pouk
vlekel, saj sem komaj čakala, da preizkusim novo čelado. Ko
sem prišla domov, sem najprej svojo izkaznico za kolesarski
izpit zataknila za novo čelado, nato pa me je čakala enourna
vožnja s kolesom. Zelo sem uživala.
Snemanje radijske oddaje
Zanimivo je bilo tudi, ko je šolo obiskala novinarka Radia Prvi,
Tadeja Bizilj. S tretje- in četrtošolci se je pogovarjala o letošnjem šolskem letu in o pohodništvu, s starejšimi pa o njihovih
načrtih za počitnice. V oddaji Radijski ringaraja na Radiu Prvi
boste 21. avgusta lahko slišali razmišljanja naših učenk in
učencev o hribih, gorah in pohodništvu.
In končno je prišel zadnji dan pouka v tem nenavadnem šolskem letu. Spričevala, priznanja, vtisi, spomini … in zaključna
prireditev ob koncu pouka in dnevu državnosti. Ta seveda ni
bila običajna, so si pa vsi v učilnicah ogledali posnetek, ki so ga
za slovo pripravili učenci in učitelji. Ob nagovoru ravnateljice
in z željo, da se bo prihodnje šolsko leto v celoti odvijalo v šoli,
smo si pomahali in si zaželeli lepe počitnice.

Vrtec I 17

Razstavljali na
temo hrane
Za zaključek šolskega leta smo
v Vrtcu Agata Poljane v skupini
Zvezde pripravili razstavo.
Helena Oblak
Razstava je predstavljala zaključek celoletnega projekta Turizmu pomaga lastna
glava – Moj kraj moj chef, zato so bili vsi
izdelki narejeni na temo hrane.
Skozi celo leto smo imeli v skupini
veliko dejavnosti na to temo. Pri tem
smo imeli dve pomočnici, chefa Rozinko
in Cukrčka. Skupaj smo spoznavali slovensko kulinariko: spekli smo pohorsko
omleto, okušali blejsko 'kremšnito',
bučno in olivno olje … Sami smo tudi naredili maslo in jogurt, iz hrane, ki nam je
ostala pri obrokih, pa smo naredili sladico in napolnili tortilje. Za konec projekta
smo poleg razstave morali pripraviti tudi
sladico z lokalnim pridihom. Naredili
smo sladico v lončku s hruškami, skuto
in sirupom materine dušice. Razstavo

Otroci iz Vrtca Agata so razstavili izdelke na temo hrane.
smo odprli dopoldne, ko so si jo ogledali
vsi otroci iz vrtca in vzgojiteljice. Popoldne pa so prišli na ogled še starši naših

bodočih prvošolcev. Presenetili smo jih
s kratkim programom in jih pogostili s
svojo sladico.

Naš hišnik Filip

Vas zanima, kako
je naše telo
videti od znotraj?
Odgovore boste
našli v knjigi, ki na
poljuden način
razkriva sestavo
in delovanje
našega telesa.
Izvedeli boste
kako lahko naše
telo neumorno
deluje vse naše
življenje. Knjiga
vsebuje zavihke,
prosojnice in
“kolo” za lažjo
predstavo.
Zanimivo in
poučno hkrati!

www.gorenjskiglas.si

Naš hišnik Filip nas je po 17 letih dela v kolektivu OŠ
Poljane zapustil v maju. Zdaj uživa v statusu upokojenca. Vedno nam je pomagal in popravil vse, kar je bilo
treba, zato smo se mu želeli malo oddolžiti. Otroci so mu
narisali risbe, naredili smo mu orodje iz papirja in spesnili
pesem zanj. Sredi junija smo se vsi odpravili k njemu in
ga presenetili s pesmijo zanj in skromnimi darili, ki bodo
gotovo kar nekaj časa krasila njegov vrt. Helena Oblak

Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Otroci so presenetili upokojenega hišnika Filipa.

14,80
EUR

+ po

št ni n a

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

Podblegaške novice št. 6 | julij 2021

18 I Aktualno

Nagrajena toaletna mizica Eve Kokelj
V tednu od 17. do 21. maja je potekal že tradicionalni Teden obrti in podjetništva (TOP) v organizaciji
Razvojne agencije Sora in Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Škofja Loka. Brezplačne delavnice,
okrogle mize, razstave in druge dogodke so finančno podprle vse štiri občine na Loškem.
Lidija Razložnik
"Iz preteklih let smo bili navajeni, da so dogodki potekali v živo
in bili dobro obiskani. Letos je za nas nedvomno uspeh, da nam
je vse dogodke uspelo pripraviti," je povedala Petra Dolenc iz
Obrtne zbornice. Preteklo leto je dogodek zaradi koronavirusa
odpadel. "Situacija nas je prisilila v spremembo celotnega koncepta programa, ki smo ga po svoji oceni uspešno prilagodili
trenutnim razmeram."
Kar nekaj dogodkov je tako potekalo po spletu, na srednji šoli
za strojništvo pa so pripravili delavnico z naslovom Kako hobi
pretvoriti v posel in katere veščine so potrebne za uspeh na
trgu. Prvič je okrogla miza, letos na temo covida-19 kot izziva
za razvoj in modernizacijo podjetij na Škofjeloškem, potekala v
živo preko valov Radia Sore. Odprtje razstave izdelkov dijakov
Šolskega centra Škofja Loka je potekalo za zaprtimi vrati Sokolskega doma. OOZ Škofja Loka že vse od leta 2010 podeljuje
tudi denarne nagrade. Letno podeli po tisoč evrov za dijake posamezne šole – Srednje šole za strojništvo in Srednje šole za
lesarstvo. Na razstavi so izdelki dijakov poklicnega in tehniškega izobraževanja, ki so bili izdelani bodisi v procesu opravljanja
zaključnih izpitov in poklicne mature bodisi so rezultat vključevanja dijakov v različne projekte. Srednja šola za lesarstvo je
prijavila 14 izdelkov iz šolskega leta 2019/20 in 36 izdelkov iz
šolskega leta 2020/21. Nagrado OOZ Škofja Loka je prejela Eva
Kokelj iz Robidnice za toaletno mizico Psiha. Nagrado ŠC Škofja Loka za leto 2019/20 je za vhodna vrata prejel Janez Kokelj,
prav tako iz Robidnice. Devetindvajset izdelkov je razstavila
Srednja šola za strojništvo. Za šolsko leto 2019/20, ko razstave
zaradi koronavirusa ni bilo, je ŠC Škofja Loka podelila nagrado
Žigu Stržinarju iz Žirovskega Vrha za CNC-stroj na električni
brusilnik in Mateju Oblaku z Murav, ki je izdelal hidravlični cepilnik s priklopom na bager. Kot so poudarili na ŠC Škofja Loka,
so letošnji izdelki nastajali v času epidemije, v spremenjenih
okoliščinah, ki so od dijakov in mentorjev zahtevali dodatno in
nekoliko drugačno sodelovanje.
Po besedah Petre Dolenc so bili nekateri dogodki bolje, drugi
slabše obiskani: "Res, da smo se nekako navadili na spletna

Eva Kokelj je prejela nagrado OOZ Škofja Loka v znesku
dvesto evrov za področje lesarstva za izdelek z naslovom
Psiha. FOTO: ARHIV OOZ ŠKOFJA LOKA
predavanja, ki imajo kar nekaj pozitivnih lastnosti, a si ljudje še
vseeno želijo druženja, navezovanja stikov, mreženja. Obrtniki
in podjetniki so navajeni, da so tovrstni dogodki med drugim
priložnost tudi za navezovanje novih poslovnih stikov." Dogajanje si želijo v prihodnosti še popestriti, morda dodati podjetniško tržnico in druge dogodke s ciljem mlade seznaniti s
podjetništvom in obrtništvom.

Predstavitev zbornika ob petdesetletnici
Damjana Peternelj
Turistično društvo Slajka Hotavlje vsako
leto avgusta pripravi tradicionalno
prireditev ob prazniku svetega Lovrenca,
semanji dan.
V preteklih letih so v sklopu praznika
organizirali dobro obiskan hotaveljski
sejem – na sobotni dan običajno z
Večerom slovenskih podoknic in nedeljPodblegaške novice št. 6 | julij 2021

sko mašo v podružnični cerkvi svetega
Lovrenca z druženjem Hotaveljcev na
Šinkovcovem travniku. Zaradi epidemioloških razmer bo letos sobotni program
odpadel, v nedeljo, 15. avgusta, po maši
v podružnični cerkvi svetega Lovrenca
pa vabijo na krajše srečanje vaščanov s
kulturnim programom, v katerem bodo
predstavili zbornik, ki so ga želeli predstaviti že lani, in sicer na daljši slovesno-

sti, a so jo morali po večkratni prestavitvi
na koncu odpovedati. Zbornik z naslovom Jezo, žalost le na stran, danes je na
Hotavljah semanji dan bodo tako glavni
snovalci predstavili po dopoldanski sveti
maši, ob glasbi pa bo poskrbljeno tudi
za pijačo in prigrizek. Na semanji dan
bodo krajani Hotavelj še imeli možnost
za nakup fotografij s slikanja vaščanov v
preteklem letu.

Kmetija I 19

"Za nas je nagrada prazna shramba"
Na nadmorski višini sedemsto metrov stoji kmetija Budl, ki se od leta 2014 ukvarja s pridelavo in predelavo
sadja in zelenjave. Glavna dejavnost je kmetijstvo, a glede na dobro prodajo njihovih izdelkov bo kaj kmalu
prevladovalo poljedelstvo.
Lidija Razložnik
Mama Monika si je dolga leta želela, da
bi se na njihovi kmetiji na Žirovskem
Vrhu "kaj dogajalo" in bi svoje izdelke
občudovala na trgovskih policah. Doma
so že imeli nekaj sadja, iz katerega je
pripravljala borovničev liker, oče Izidor se
je lotil žganjekuhe, v ponudbo sta dodala
še limonin liker. "Sadja je bilo vedno več
in več, zato sva se z mamo odločila za
dopolnilno dejavnost na kmetiji," pojasni
sin Robert Kavčič in nadaljuje: "Ko smo
postavili prvi rastlinjak, v katerem smo
posadili kumare, peso in stročji fižol, je

Najbolj prodajana izdelka
sta malinov sirup in jagodna
marmelada, za katero so leta
2019 na Ptuju prejeli srebrno
priznanje.
bilo zelenjave veliko več, kot smo jo potrebovali sami. Tako smo se odločili, da
jo vložimo." Nadalje so postavili še dva
dodatna rastlinjaka in en "predor", kjer
so nasadili jagode in naredili dve veliki
gredi z malinami. Doma pridelajo zadosti
zelenjave, jagod in malin, da dokup ni
potreben. Sadja pa je premalo, zato ga
poberejo po okoliških kmetijah.
Kmetija se razteza na 18 hektarih, od
tega je 11 hektarjev gozda, ostalo so
obdelovalne površine. Na približno
hektarju pridelajo še krompir in ostalo
zelenjavo za domačo rabo. "Naš dan se
začne in konča v hlevu. V glavni sezoni,
ko raste zelenjava, smo zjutraj in zvečer,
ko ni močnega sonca, v rastlinjakih in na
njivi. Vmes v kuhinji vlagamo zelenjavo
ter kuhamo sokove, sirupe in marmelado,"
razloži Vesna Kavčič. V delo na kmetiji je
vpeta vsa družina: oče Izidor, mama Monika ter sin Robert z ženo Vesno. Kmalu
jim bo pri vsakdanjih opravilih pomagala
tudi hči Tinkara. Za zdaj lahko še vsa
dela opravijo sami. Kot poudarjajo, je
med glavno sezono počitka zelo malo:
"Najbolj naporno je obiranje in vlaganje,
saj preko celega leta napolnimo približno
3500 kozarcev in 4000 steklenic." Ko je
najhujše mimo, si privoščijo oddih in
vsako nedeljo izkoristijo za počitek. "Pri

V delo na kmetiji je vpeta vsa družina Kavčič. FOTO: ARHIV DRUŽINE KAVČIČ
pridelavi smo pozorni na kakovost, saj
ne dodajamo nobenih konzervansov in
drugih dodatkov. Želimo, da so izdelki
čim bolj naravni." Prav tako ne uporabljajo nobenih herbicidov in posebnih gnojil,
le hlevski gnoj.
Ponujajo vloženo zelenjavo (kisle kumarice, rdečo peso, stročji fižol in papriko),
sokove (jagodni in korenčkov), sirupe

marmelada, za katero so leta 2019 na
Ptuju prejeli srebrno priznanje. "Za nas je
nagrada prazna shramba ob koncu leta
in zadovoljni kupci, ki se vračajo k nam.
Veseli in ponosni smo, da se naši izdelki
tako dobro prodajajo, in zato skušamo
vsako leto pridelati in predelati čimveč –
a več kot to žal ne gre." Ta čas načrtov za
širitev nimajo, če pa se bo povpraševanje

"Naš dan se začne in konča v hlevu. V glavni sezoni, ko raste
zelenjava, smo zjutraj in zvečer, ko ni močnega sonca, v
rastlinjakih in na njivi. Vmes v kuhinji vlagamo zelenjavo ter
kuhamo sokove, sirupe in marmelado," razloži Vesna Kavčič.
(malinov, jagodni, bezgov, melisin in bezgov z jagodo), žgane pijače (borovničev
in limonin liker ter domače žganje) ter
jagodno marmelado. Izdelki so na voljo
v trgovinah KGZ Škofja Loka in Kalie po
Gorenjskem, v trgovini Tinček, Štacunca,
Doza domač'ga, v Mesoteki Idrija ter KGZ
na Bledu, Lescah in Križah. Najbolj prodajana izdelka sta malinov sirup in jagodna

povečalo, so naklonjeni tudi tej ideji.
Letos so na police postavili nov izdelek –
bezgov sirup z jagodo, za katerega upajo,
da bo všeč tudi kupcem. "Slovenci bi
lahko več posegali po lokalno pridelani in
predelani hrani, saj je pomembno, da uživamo domačo in kakovostno hrano ter ne
nazadnje s tem podpiramo tudi domače
pridelovalce in predelovalce."
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20 I Šport in rekreacija

Odprto prvenstvo dvojic v tenisu
Dvorec Visoko je zadnjo nedeljo v juniju gostil odprto prvenstvo dvojic v tenisu na travnatem igrišču.
Lucija Kavčič
Zavod Poljanska dolina je v sodelovanju
s Teniškim klubom Gorenja vas za igro
pripravil travnato teniško igrišče, ki je eno
od dveh v Sloveniji. Že leta 1897 je dr. Ivan
Tavčar dal urediti prvo travnato teniško
igrišče na Dvorcu Visoko v takratni Avstro-Ogrski, na katerem je v svojem prostem
času tudi igral. Ravno zato smo se odločili
tradicijo tenisa nadaljevati in vzpostaviti
tradicionalno prvenstvo dvojic v tenisu
prav v ambientu visoške domačije.  
Letošnjega turnirja se je udeležilo šest
dvojic, vsi s škofjeloškega območja. Igralo
se je ves dan, turnir pa je bil vsekakor
velika popestritev dogajanja na Dvorcu
Visoko. Številni obiskovalci so se ustavljali in opazovali razburljivo igro ter
pozdravljali novo dogajanje na Visokem.

Letošnjega turnirja se je
udeležilo šest dvojic, vsi s
škofjeloškega območja. Igralo
se je ves dan, turnir pa je bil
vsekakor velika popestritev
dogajanja na Dvorcu Visoko.
V popoldanskem času se je turnir zaključil
z odličnimi vtisi, kar se tiče igre in tudi kakovosti pripravljenega travnatega igrišča.
Zmagovalca turnirja sta tako postala Tine
Peternel iz Žirov in Rožle Reven iz Gorenje
vasi. Podprvaka sta bila Aleš Gaber iz

Dvorec Visoko je zadnjo nedeljo v juniju gostil odprto prvenstvo dvojic v tenisu na
travnatem igrišču.
Stare Oselice in Srečo Gaber iz Žirov, tretje
mesto pa sta zasedla Sašo Starčič s Trate
pri Škofji Loki in Tadej Starčič iz Ljubljane.
Nagrade najboljšim in zahvale vsem sodelujočim je podelil predsednik ŠD Partizan
Gorenja vas Tomaž Pisk. Nagrade za prva
mesta je prispevalo podjetje Marmor
Hotavlje, praktične nagrade pa Zavod
Poljanska dolina. Zavod Poljanska dolina

in Teniški klub Gorenja vas bosta tudi v
prihodnosti skrbela za igrišče in vabila
vse tiste, ki bi se želeli preizkusiti v igranju
tenisa na travnati površini. Igrišče je
možno najeti za vadbo, rekreacijo ali zgolj
za popestritev počitniških dni. Spotoma
pa lahko preverite še bogato ponudbo Kavarne Visoko in si ogledate muzej o Ivanu
Tavčarju v Dvorcu Visoko.

Priprave na GHD Lučine potekajo
Jure Ferlan
V društvu AMD Zvezda iz Ljubljane, ki je
organizator Gorsko hitrostne dirke (GHD)
Lučine, so letos pripravili program dirke,
prilagojen trenutnim razmeram. Tako bo
v torek, 3. avgusta, novinarska konferenca in objava liste prijav, v soboto, 7. avgusta, bodo v Todražu postavili bokse in
izvedli verifikacijo in sestanke pred dirko.
Ta dan si bo možno individualno ogledati
dirkalna vozila. Sprevoda vozil v petek in
treninga voženj v soboto ne bo, pač pa bo
vse glavno dogajanje osredotočeno na
nedeljo, 8. avgusta.
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Takrat bosta v dopoldanskem času
izvedena dva treninga, popoldne pa bosta
svečanemu odprtju dirke sledili dve vožnji.
Tako kot doslej bo gorsko hitrostna dirka
Lučine mednarodna, štela pa bo tudi za
evropsko prvenstvo za starodobnike. Tudi
letos bosta na dan dirke ves dan vozila
dva avtobusa med posameznimi dirkami.
Tako bodo obiskovalci lahko brezplačno in
brezskrbno spreminjali lokacijo, od koder
si bodo ogledali prireditev. Avtobusa bosta vozila izmenično, vsak iz druge smeri,
od starta proti cilju. V nedeljo bo možno
rezervirati taksi vožnje. Obiskovalci se
bodo tako lahko vživeli v vlogo sopotnika

na sovoznikovem sedežu v dirkalnem
vozilu. Z rezervacijo bodo tudi dobrodelni,
saj bo AMD Zvezda del sredstev od taksi
voženj namenil v dobrodelne namene
preko akcije Podarimo dirkaški nasmeh.
Taksi vožnjo je možno rezervirati na
elektronski naslov predvozila@ghdlucine.
si. Predsednik organizacijskega odbora
Primož Tavčar je povedal, da upa, da bodo
epidemiološke razmere v začetku avgusta
dovoljevale izvedbo dirke, pa tudi možnost
obiska gledalcev, saj brez njih ni pravega
vzdušja. Zapora ceste Todraž–Lučine bo
v nedeljo, 8. avgusta, od 8. do 18. ure. Za
jedačo in pijačo bo poskrbljeno.

Po osvežitev
na Soro
V vročih poletnih dneh se ne
le morja in jezera, ampak tudi
reke, potoki in ribniki spremenijo
v priložnostna kopališča. Na
območju naše občine največ
možnosti za poletno ohladitev
ponuja Poljanska Sora.
Damjana Peternelj
V Sloveniji je sicer uradno 48 kopalnih
voda – tako imenovanih naravnih kopališč in kopalnih območij –, kjer se redno
izvajajo meritve kakovosti kopalne vode.
Vročina in visoke temperature so bile za
marsikoga v juniju in juliju spodbuda za
iskanje priljubljenih mest za osvežitev.
Mir, sprostitev in užitke v ter ob vodi ponujajo priljubljene lokacije ob naši največji reki, ki so sicer brez upravljavca in za
katere ni treba odšteti vstopnine. Občina
je že lani skupaj s Krajevno skupnostjo
Trebija uredila okolico za ponovno vzpostavitev naravnega kopališča Škribovc
na Trebiji. Območje na več kot dva tisoč
kvadratnih metrih je opremljeno z dvema
kamnitima mizama in stoli, dvema košema za odpadke, za aktivne pa je na voljo
igrišče za odbojko ter slackline (hoja po
vrvi oz. traku).
Priljubljena točka, kjer se zbira predvsem
mladina iz domače in drugih občin, je
Martinčkova skala med Hotavljami in
Podgoro. Prav tako priljubljen postanek
iskalcev osvežitve je na Sori na Visokem.
Nekateri v reki zaplavajo, spet drugi se
celo zapeljejo s supom, kajakom ali kanujem. Možnosti za ohladitev ponujajo tudi
manjši vodotoki, prav tako se marsikdo
še vedno rad ohladi na nekaj več kot 20
stopinjah Celzija v t. i. testnem bajerju pri
Topličarju v Kopačnici, kjer je kopanje na
lastno odgovornost, brunarica ob njem
pa že nekaj časa ne deluje.
Prihodnje leto možnosti za užitke še več
Na občini poudarjajo, da se je hkrati s
protipoplavno ureditvijo Poljan urejalo
tudi novo kopališče v Poljanah, ki bo na
voljo za kopanje, ko bo dokončno urejeno. Napovedujejo še, da bodo prihodnje
leto uredili kopališče ob Sori pod Sokolskim domom, na mestu, kjer je nekoč
že bilo in kjer so bile urejene tudi kabine
za preoblačenje, prostor za sončenje in

Občina je že lani skupaj s Krajevno skupnostjo Trebija uredila okolico za ponovno
vzpostavitev naravnega kopališča Škribovc na Trebiji. FOTO: TINA DOKL
športne dejavnosti. Elizabeta Rakovec,
direktorica občinske uprave, pojasnjuje:
"Z ureditvijo obrežja želimo nekdaj zelo
dobro obiskano rečno kopališče ponovno
oživiti. Nova zasnova obvodnih ureditev
je še v pripravi. Obsegala bo le manjše
ureditve na območju do jezu na Sori,
preverila pa se bo tudi možnost pešpoti
med Fortunovo in Neškovo brvjo."
Upoštevajmo priporočila za varno kopanje
Mikrobiološka kakovost vode na kopališčih v zgornjem delu Sore (na Žirovskem)
je glede na parametre celinskih kopalnih
voda odlična, prav tako na kopališču na
Visokem, ki je sicer že na območju občine
Škofja Loka. Za območje naše občine nam
podatkov ni uspelo pridobiti, a glede na
rezultate obeh sosednjih občin je mogoče
sklepati, da je Sora primerna za kopanje
tudi na območju od Fužin do Poljan.
Na NIJZ na območjih, kjer ne opravljajo
nadzora nad kopalnimi vodami, sicer
kopanje odsvetujejo. Nobeno od nave-

denih kopališč v občini ni zavedeno kot
uradno naravno kopališče, zato je na njih
kopanje na lastno odgovornost. Kopalci
morajo upoštevati vsa navodila za varno
kopanje, najprej lastno fizično pripravljenost in primerno temperaturo vode.
Priporočajo, da preverimo, da so vstopi v
vodo varni, površina brez madežev, pene
ali odpadkov, voda razmeroma bistra,
vidljivost dobra, dno pa trdo, brez odpadkov. Odsvetujejo kopanje po nalivih, saj
obstaja možnost večjega onesnaženja
vode zaradi spiranja okoliških površin v
vodo in vdora odplak. Otroci do sedmega
leta starosti morajo biti pod strogim nadzorom staršev oziroma polnoletne osebe.
Med drugimi tveganji na NIJZ v ospredje
postavljajo pretirano izpostavljenost soncu ter svetujejo previdnost pri skakanju v
vodo in potapljanju, letos tudi previdnost
zaradi iztrebkov glodavcev na obrežju, ki
prenašajo mišjo mrzlico. Po kopanju svetujejo prhanje s pitno vodo, da s telesa
odstranimo alge in umazanijo.

Martinčkova skala na Sori. FOTO: UROŠ GANTAR
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Poletje
brez knjige –
ne, hvala!
Poletje ni prineslo le dopustov
in visokih temperatur, temveč je
zrahljalo tudi koronaukrepe
v knjižnicah.
Romana Hafnar
V prostorih ni več omejitve števila
obiskovalcev, še vedno pa je treba
med posamezniki, ki niso člani istega
gospodinjstva, upoštevati varnostno
razdaljo enega metra. Prav tako še vedno
upoštevamo splošne higienske pogoje –
minimalni možni stik s končnimi uporabniki, redno prezračevanje ali ustrezna
ventilacija prostorov, uporaba zaščitnih
mask v skladu z odlokom, ki ureja maske,
in razkuževanje rok. Z omilitvijo ukrepov
se je končala tudi karantena za vrnjeno
gradivo.
V Krajevni knjižnici Gorenja nas vas
razveseljuje razstava čipk z naslovom
Gorenja vas skozi čas. Razstavljeni
so tudi klekljani klobuki, ki so s strani
obiskovalcev deležni posebne pozornosti
in občudovanja. Tudi to poletje smo za
mlade in najmlajše pripravili Poletni izziv.
Naloge so razdeljene v dve starostni skupini. Mlajši bodo preverili poznavanje treh
otroških pravljic in se preizkusili v reševanju dveh ugank. Starejši otroci pa bodo
prebrali več kot petdeset strani obsežno
knjigo, knjigo, ki nosi znak zlata hruška,
in knjigo, označeno s piktogramom (slikovno oznako). Naloge so natisnjene na
razglednicah, ki nam jih dostavite do 31.
avgusta in deležni boste sladko-hladne
nagrade. Otroci ste povabljeni tudi na
delavnici v izvedbi društva KRES, ki bosta
potekali v poletnih dneh. Prva bo ob izidu
Podblegaških novic že mimo, druga pa
bo potekala v mesecu avgustu, in sicer v
torek, 17. avgusta, ob 17. uri. Delavnica je
brezplačna, število otrok pa je omejeno,
zato se je treba prijaviti na naslov katka.
kres@gmail.com. V okviru programa Pravljično ognjišče, financiranega s strani
CLLD Živi živo – življenjske veščine odraščanja, društvo KRES širi prevencijo pred
digitalno zasvojenostjo za ohranjanje
in razvoj življenjske veščine odraščanja
otrok in mladine, in sicer skozi umetnost,
pripovedovanje, rokodelstvo, prosto igro,
Podblegaške novice št. 6 | julij 2021

Pravljično ognjišče

Razstava klekljanih klobukov
v skrbi za naravno in kulturno dediščino
ter empatično strpnost.
V posebnem kotičku vas čakajo letošnji
nominiranci za Kresnikovo nagrado
2021. Žirija je za najboljšega to leto
izbrala roman Agni avtorja Boruta
Kraševca. Kot so zapisali, roman Agni je
nenavaden, drzen, srhljiv, napet in
premišljeno napisan roman, ki ničesar
ne prepusti naključju. Čeprav je ogrodje njegove zgodbe precej vsakdanje
– slovensko podeželje, lov, reja živali,
običajna družina, prva ljubezen, prevara – ter vsebuje elemente kriminalnega
romana in ljubezenske drame, presega
žanrske oznake.
Da vam bo poletje minilo čim lepše, sezite tudi po dobri knjigi. Če pa nimate ideje,
katero knjigo vzeti v roke, je to še razlog
več, da nas obiščete. Pomagali vam

bomo pri izbiri, hkrati pa si boste ogledali
še prekrasni razstavi.
Knjižne novosti/priporočila za odrasle:
1. C
 raveri, Benedetta: LJUBICE IN
KRALJICE: ženske na oblasti
2. Diop, David: VEČ KOT BRAT
3. Durastanti, Claudia: TUJKA
4. Kraševec, Borut: AGNI (Kresnik 2021)
5. Nesbo, Jo: KRALJESTVO
6. Palten, Kristina: BREZ STRAHU
7. P
 rescott, Lara: SKRIVNOSTI, KI SMO
JIH VAROVALE
8. P
 revišić, Martina: ZGODOVINA GOLEGA OTOKA
9. S
 ulejka, Jaouad: MED DVEMA
KRALJESTVOMA: resnična zgodba o
tem, kako me je bolezen naučila ceniti
življenje
10. Štih, Peter: TEMELJI SLOVENSTVA
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Pripovedovalski festival na Visokem
Pred štiriindvajsetimi leti je s pomočjo Anje Štefan, začetnice sodobnega pripovedovanja na Slovenskem, luč
sveta ugledal Pripovedovalski festival. Letos je del njega postala tudi Poljanska dolina, točneje Dvorec Visoko.
Jera Miklavčič
Pripovedovalski festival je pravzaprav del
kulturnovzgojnih in humanističnih programov Cankarjevega doma, ki na svojevrsten način staro in mlado popelje v svet
ljudskih pravljic in pripovedi. Na pobudo
programske vodje festivala Špele Frlic
se je v Poljanski dolini, v prijetni senci
kozolca poleg Dvorca Visoko, prvič odvil
Pripovedovalski festival na Visokem.
Tako smo predzadnjo nedeljo v juniju
na Visokem gostili znane slovenske
kulturnike in glasbenike, ki so popoldan
otroke (in tudi njihove starše) začarali
in hkrati nasmejali s popotovanjem med
starimi slovenskimi ljudskimi pravljicami. Za devetimi gorami se je občinstvo sprehajalo prav z Anjo Štefan, za
popestritev pa sta s številnimi glasbili
in edinstveno glasbeno spremljavo
poskrbela Boštjan Gombač in Janez
Dovč. Zvečer sta občinstvo z ljudskimi

Za glasbeno spremljavo Anji Štefan sta poskrbela Boštjan Gombač in Janez Dovč.
zgodbami o angelih in hudičih začarala Tamara Avguštin in Janez Škof s
predstavo Hudiči z angeli plešejo. Za
večjo pristnost je z glasbeno spremljavo
poskrbel Samo Kutin. Izjemno pozitiven

odziv obiskovalcev je dokaz, da za poslušanje zgodb nismo nikoli prestari.
Letošnji prvi Pripovedovalski festival na Visokem je presegel pričakovanja in zato se
še bolj veselimo nadaljnjega ustvarjanja.

Najboljša kolesarska pot v Sloveniji
Hidden Hills Trail (HHT) je daljinska kolesarska pot, ki povezuje štiri občine Škofjeloškega in različne
turistične točke – nastanitve, restavracije, znamenitosti, obrtnike, kmetije ...
Kristina Bogataj
Pot je skrbno zasnovana tako, da vključuje najboljše razgledne
točke na tem območju in vodi mimo vseh lokalnih znamenitosti. HHT je iz več razlogov najboljša kolesarska pot v Sloveni-

ji: čudovita pokrajina in raznolik teren; neprometne ceste, ki vas
bodo približale neokrnjeni in mirni naravi; in osamljene vasi, kjer
prijazni domačini vsakega obiskovalca sprejmejo z odprtimi rokami. Na poti so na voljo številne storitve, ki vam bodo olajšale
pot, jo naredile varnejšo in bolj prijetno. Skupna dolžina poti je
240 kilometrov, razdeljenih v sedem etap. Trasa poteka skozi
štiri občine: Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri
ter ima sedem tisoč metrov vzpona. Popeljite se po predalpski
regiji z asfaltnimi in makadamskimi cestami z delčki na enoslednicah. Pot je tudi prilagojena za električna kolesa. Več si lahko
preberete na spletni strani www.bike-trail-slovenia.si.

Info točka odprta tudi med tednom
Vabljeni na Info točko v Gorenji vasi, ki je v poletnih mesecih odprta tudi med tednom. Odprto imajo v ponedeljek
in petek od 11. do 15. ure ter v soboto in nedeljo od 9. do
13. ure. Ob sredah se Info točka prestavi v Šubičevo hišo,
kjer je odprta od 10. do 13. ure. Pridite na obisk po nove
informacije ali pa na nakup izdelkov lokalnih rokodelcev.
Hidden Hills Trail – najboljša kolesarska pot v Sloveniji
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Žlahtna obletnica čebelarjenja v Poljanski dolini
Mežnarjev kozolec v Srednji vasi je prvo soboto v juniju ponudil zavetje slavju ob stodeseti obletnici
delovanja Čebelarskega društva Blegoš.
Martina Kolenc Novak
Že dve leti pred uradno ustanovitvijo so
v gostišču Pr' Anžonovc v Srednji vasi za
čebelarje pripravljali predavanja, temu je
25. marca 1921 sledila uradna ustanovitev Čebelarske družine Poljane. Z nekaj
deset čebelarjev se je po prvi svetovni
vojni ta številka zvišala na kar blizu
osemdeset čebelarjev. So pa v zgodovini
poljanske čebele potovale v slogu. Večji
čebelarji so svoje kranjice kar z vlakom
vozili na ajdovo in akacijevo pašo v
Pomurje. Pred drugo svetovno vojno je
bila ustanovljena še čebelarska družina
Gorenja vas, ki se je leta 1956 priključila
poljanskim čebelarjem.
V 70-ih letih prejšnjega stoletja so kranjice dočakale prvi dopust na Hrvaškem.
Slovenski čebelarji so namreč čebele
začeli voziti v Dalmacijo. Kmalu po letu
2000 so čebelarji izbrali svoj slogan:
Pod Blegošem pase se kranjica, nabira
nektar za rudeča lica, nastala je blagovna
znamka Med izpod Blegoša. Društvo se
je vsa zadnja desetletja močno povezalo
z najmlajšimi generacijami v šolah in
vrtcih, kar je najboljša naložba za prihodnost čebelarstva, tako z vidika ljubezni
do čebelarjenja kot ljubezni do domačega, v Poljanski dolini pridelanega medu.
Društvo ima svoj prapor, uredilo je tudi
prvo čebelarsko pohodniško pot v Slove-

Čebelarsko društvo Blegoš je zabeležilo sto deset let delovanja. FOTO: SIMON MUR
niji, se aktivno vključilo v vseslovenski
medeni zajtrk in je nasploh zgled, kako
aktivno sodelovati v svoji dolini. Imajo
svojo himno Poljanski čebelar.
Društva, v katerih se povezujejo občani,
kjer rastejo in se razvijajo nove generacije, so izjemna moč lokalnih skupnosti. Ob
tej obletnici je na prehojeno pot poljanskih čebelarjev ponosen tudi župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, ki
je primerjal marljivost čebel s poljanskimi
čebelarji, ki vztrajajo tudi v slabih ali celo

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč (desno) je Štefanu Ingliču (v
sredini) v družbi župana Milana Čadeža izročil odlikovanje Antona Janše I. stopnje.
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katastrofalnih letinah, kot je žal letošnja.
Predsednik Čebelarske zveze Slovenije
Boštjan Noč je čebelarjem čestital ob
visoki obletnici, podelil jim je častno
odlikovanje Antona Janše, prav tako je
predsedniku Štefanu Ingliču izročil odlikovanje Antona Janše I. stopnje. Noč je
poudaril, da sta ljubezen do čebelarstva
in tudi optimizem neprecenljiva tudi v
teh časih. Pozval je, da letos še posebej
poskrbijo za zadostno hranjenje čebel in
nasploh za njihovo skrb, saj bodo sicer
ob brezpašnih razmerah številne družine
izgubile boj.
Ob slavju so podelili tudi značke zvestobe Čebelarskega društva Blegoš za
leto 2021, kjer so jih za deset let članstva prejeli: Jaka Frlan, Marjan Gantar,
Damjan Oblak, Nina Kokalj Oblak, Pavel
Razložnik, Andrej Tavčar in Boris Pintar.
Za dvajset let članstva sta značko prejela
Pavle Čadež in Mirko Robba, za kar
petdeset let pa Štefan Inglič. Priznanja
Antona Janše III. stopnje so dobili: Luka
Demšar, Emil Milan Pintar, Stane Fern,
Roman Mur, Stanislav Tušek, priznanja
Antona Janše II. stopnje pa so šla v roke:
Pavla Čadeža, Antona Debenca, Antona
Jenka, Borisa Jezerška in Mirka Robbe.
Za boljše letine in na prihodnjih sto let
je čebelarje in čebelarke blagoslovil
duhovni pomočnik Jakob Kralj, ki se mu
je pridružil tudi poljanski župnik Jože
Stržaj.
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V Javorjah nikoli ni manjkalo dobrih pevcev ...
Na predvečer dneva državnosti so na dvorišču pod župniščem v Javorjah predstavili knjigo Pevci izpod
Starega vrha avtorice Hermine Jelovčan.
Mateja Rant
V knjigi je avtorica opisala pevske družine in pevce, ki so sodelovali oziroma
še sodelujejo v moškem pevskem zboru
Javorski pevci, ki letos praznuje 65-letnico delovanja. Precejšen del knjige je
posvetila tudi cerkvenemu pevskemu
zboru, iz katerega pravzaprav izhajajo
tudi Javorski pevci, ter organistom in
pevovodjem obeh zborov. Kot začetek
delovanja zbora se šteje leto 1956. "V
Javorjah se je ves čas pelo, a takrat so
imeli prvi nastop zunaj javorske fare," je
pojasnila Hermina Jelovčan.
Veliko informacij za knjigo ji je posredoval
Jože Dolenc, ki je bil ustanovni član zbora
in je od leta 1973 tudi vodil zbor, odstopil ji
je tudi vse svoje zapiske o zboru. V veliko
pomoč pri pripravi knjige ji je bil še njen
oče Mirko Štibelj. Vseh sogovornikov v
knjigi se je sicer nabralo več kot dvajset.
Med drugim je predstavila vse pevske
rodbine v Javorjah, to je Mihove iz Gorenje
Žetine, Martinškove iz Zaprevala, Tavčarjeve iz Četene Ravni, Primcove iz Gorenje
Žetine in Korošcove iz Brinja. Predstavniki
teh rodbin so po besedah Hermine Jelovčan vezna nit in gonilna sila cerkvenega
pevskega zbora in moškega zbora Javorski pevci že vse od začetka. Pri cerkvenem

Hermina Jelovčan z očetom Mirkom Štibljem FOTO: OSEBNI ARHIV
pevskem zboru je posebej poudarila štiri
pevke z najdaljšim stažem, to so Alojzija
Dolenc, Marjeta Štibelj, Majda Alič in
Antonija Dolenc. V knjigi je mogoče najti
tudi zapiske in spomine duhovnikov, ki so
povezani z omenjenim pevskim zborom,
predstavila je še organiste, pevovodje in
zborovodje. Prvi moški zbor v Javorjah
so sestavljali Maks Maček, Peter Finžgar,
Franc Franko, Janez Peternelj, Jože Dolenc, Silvo Štibelj, Pavle Dolenc in Vencelj

Peternelj. "Število članov se je ves čas
spreminjalo, navadno jih je bilo okrog devet ali deset, včasih pa tudi samo šest ali
sedem, ampak vedno je bilo dovolj glasov
za zbor," je poudarila Hermina Jelovčan.
Moški zbor Javorski pevci je bilo mogoče
slišati tudi na prireditvi ob predstavitvi
knjige, kjer je nastopil še mešani cerkveni
pevski zbor, po skoraj desetih letih pa je
ponovno nastopila tudi pevska družina
Štibelj.

Uspešne na prvem Odprtem twirling tekmovanju
Ingrid Čemas
V Gorenji vasi 15 deklet trenira v okviru Mažoretnega in twirling
kluba Kranj. Dekleta se ukvarjajo z mažoretno in twirling dejavnostjo. Po kar petih mesecih treningov na Zoomu smo v marcu
končno spet začeli trenirati v živo. Zelo smo hvaležni PGD Trebija, da so nam omogočili izvajanje vadbe v svojih prostorih. Po
sproščanju ukrepov smo se začeli učiti nove elemente s palico
ter nove gimnastične in plesne prvine. Posneli smo video posnetek in starše ter bližnje presenetili za materinski dan. Nato
pa smo se začeli pripravljati na tekmovanje in nastope. Konec
junija so dekleta nastopila na zaključni prireditvi kluba in se
udeležila 1. Odprtega twirling tekmovanja, ki ga je organizirala
Mažoretna in twirling zveza Slovenije. Tri dekleta so se tekmovanja udeležila prvič. Dekleta so nastopila v naslednjih kategorijah: osnovni in začetni twirl ter freestyle. Domov so prinesla
štiri zlata priznanja, srebrno priznanje in skupno 14. mesto v
kategoriji freestyle c junior. Sledi čas za počitek in regeneracijo. Avgusta pa ponovno začnemo, tokrat na slovenski obali,

v Fiesi, s poletno twirling šolo. Septembra ponovno vabimo v
svojo družbo nove člane in članice, ki jih zanima vrtenje palice,
gimnastika in ples.
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Navdiha ne črpam,
saj živi v meni
Lidija Debelak iz Gorenje vasi je ustvarjala že kot
otrok. V naravi je našla zanimive kose, iz katerih so
v očetovi delavnici nastajali bolj ali manj posrečeni
izdelki. Danes navdušuje z estetsko dovršenimi
ročno izdelanimi glinastimi reliefi.
Lidija Razložnik
"Spomnim se, da vedno ni šlo vse gladko. Kot otrok nisi vešč
rokovanja z orodjem, ne veš, kako se mešajo barve," razlaga in
smeje prizna, da je bil rezultat njenega ustvarjanja tudi uničena
ročna žaga in ponev z zasušeno barvo. Kasneje se je udeležila
tečajev gline in delavnic z lončarskim vretenom, a je kaj kmalu
ugotovila, da to ne sledi viziji njenega umetniškega ustvarjanja:

Išče se delavec (m/ž) v pripravi materiala – plastičnih granulatov v proizvodnji brizganja plastičnih mas.

PRIPRAVLJAVEC MATERIALA
Naloge:
	izvajanje priprave materiala za izdelke, ki so v postopku
proizvodnje (v skladu z nalogom za izdelavo) ter polnitev
zalogovnikov na strojih
izvajanje mletja izdelkov
vzdrževanje reda v skladišču barvil
	vodenje evidence opravljenega dela po delovnem nalogu
izdelka; barvil in potrebnega materiala
	vkrb za vzpostavitev sistema sledljivosti barvil in mletega
materiala
	predaja izmen (oba pripravljavca pregledata skupaj mešalce –
stanje napolnjenosti mešalcev in stanje mletine)
	vkrb za mlin (vzdrževanje, čistoča, brezhibno delovanje)
	druge naloge in dela po nalogu nadrejenega, ki jih v skladu s
svojo strokovnostjo lahko izvaja (nadrejeni je vodja izmene)
Pričakujemo:
zaključeno srednjo ali poklicno šolo – ni pogoj!
	zoznavanje termoplastičnih materialov – možnost priučitve
sposobnost dela v skupini
pripravljenost na večizmensko delo
natančnost
vozniški izpit kategorije B
Nudimo:
	redno zaposlitev v dinamičnem in urejenem delovnem okolju
dodatne stimulacije in ostale dodatke k rednemu plačilu
možnost nadgrajevanja znanja in napredovanja
Vsi kandidati z izkušnjami z delom v proizvodnji plastičnih
izdelkov ste lepo vabljeni, da pošljete svoj življenjepis in prijavo
po e-pošti.
Kontakt: info@hiplex.si , Bojan 041/63-23-15
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Lidija Debelak v svojem ateljeju poleg reliefov izdeluje tudi
uhane in broške ter voščilnice. FOTO: VITO DEBELAK
"Skozi ustvarjalni proces sem ubrala samosvojo likovno govorico in razvila popolnoma svojo tehniko ter postopek izdelave."
Reliefe je ustvarjala že preden se je pred 21 leti odločila, da bo
to njen poklic. Takratni pogoji za odprtje domače in umetnostne obrti so bili veliko bolj zahtevni kot danes: "Izdelek, ki si ga
predstavil komisiji pod vodstvom etnologa dr. Janeza Bogataja,
je moral zadostiti likovnim in drugim estetskim kriterijem. S
tem si pridobil certifikat ArtCraft SLO, ki je bil osnova za odprtje
dejavnosti." Unikatni reliefi so izdelani iz gline in različnih oblik
ter vrst lesa. "Najpomembnejša je ideja, nato zrišem osnutek in
skico." Uporablja na zraku sušečo glino, ki jo najprej zvalja, ročno izreže oblike, patinira in pobarva. Najbližje so ji motivi iz živalskega in rastlinskega sveta. Tradicionalne slovenske motive
kombinira z ročno klekljano čipko. "Sodobni motivi puščajo nekoliko več ustvarjalnega prostora, a tudi tradicionalni – slovenski imajo svoj čar s svojo krasilno umetnostjo." Kot slovenski
rokodelki se ji zdi pomembno, da se ta del kulturne dediščine
ohranja in predstavlja na nov način. "Najbolj sem vesela, ko se
zaiskri nova ideja, takrat padem v 'posebno stanje', časa ni več,
si samo ti, zlit z ustvarjalnim procesom. Navdiha ne črpam, saj
živi v meni!" Rada izdeluje klasične motive: angeli, srca, živali,
drevesa ... Vsakemu z ornamenti in barvami vdihne neko 'svojskost'. Njen najljubši motiv je drevo življenja tako zaradi oblike
kot tudi simbolnega sporočila. Vsak relief je zgodba zase, zato
težko določi čas, ki je potreben za izdelavo: "Odvisen je od motiva, detajlov, tehnike obdelave, barvanja, sušenja." Večje reliefe
ustvarja tudi več dni ali celo tednov. "Ljudje so se navadili, da
poleg motivov, ki jih imam v ateljeju, lahko naročijo tudi relief,
za katerega sami izberejo motive, barve, prinesejo čipko. Veliko
mi pomeni osebni stik in pogovor s stranko, saj tako najlažje
ugotovim njihove želje."
Samostojno je razstavljala v Rokodelskem centru DUO Škofja
Loka, v prostorih UE Škofja Loka in Žigonovi hiši. Loški rokodelci imajo vsako leto dve skupinski razstavi. V sklopu poletnih
uric je vodila delavnice za otroke, v sklopu kreativnih vsebin pa
delavnice za turiste. Sodeluje tudi na razstavah KD Deteljica.
Hvaležna je, da se lahko ukvarja z ustvarjalnim poklicem, ki
jo izpolnjuje in veseli. Izdelki so na voljo v približno dvajsetih
trgovinah, galerijah in muzejih po Sloveniji. Možno jih je naročiti
tudi po spletu. Največ izbire, tudi večje kose, ima vedno doma.
"Nekaj reliefov hranim kot spomin na dogodke in občutja iz svojega življenja. Mogoče v prihodnosti iz njih nastane retrospektivna razstava, kdo ve. Če komu pogled na moje ustvarjanje
poboža dušo, sem izpolnila svoje poslanstvo," skromno zaključi
Lidija Debelak.
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Tavčarjev Slovenski pravnik
Leta 1883 je dr. Ivan Tavčar napisal poljudno strokovno delo
Slovenski pravnik. Obsežen priročnik na 626 straneh je z dovoljenjem
prečastitega krškega knezoškofijstva izdala in založila Družba sv.
Mohorja v Celovcu istega leta, natisnila pa jo je tiskarna iste družbe.
Jure Ferlan
Knjiga ima podnaslov Poduk o najpotrebniših zakonih. Vsebinski poudarek
je na premoženjskih zadevah. V njej so
upoštevani zakoni, ki so veljali v Cislajtaniji, to je avstrijskem delu avstro-ogrske
monarhije, katere del so bile tudi slovenske dežele.
Osnova pravnega sistema v času nastanka tega priročnika je bil Občni državljanski
zakonik iz leta 1811, ki je obsegal 1512
členov. Priročnik je Tavčar razdelil na šest
glavnih delov s podpoglavji: 1. Splošni del,
2. O zemljiščni knjigi, 3. O zapuščinah, 4. O
lastninski pravici, o služnostih in o zastavni pravici, 5. O pogodbah in 6. O sodniških
postopanjih in posebno o prisegah. V uvodu Tavčar s svojim značilnim pisateljskim
slogom zapiše takole: "Poznanje zakonov
ali postav je brez dvombe koristno in to
tudi človeku, ki ne pohajkuje vsak dan

po sodniških prostorih ter ne zapravlja
dragega časa z malomarnimi in hudobnimi pravdami." Pa tudi: "Zakoni segajo s
svojo močjo globoko v naše življenje in
njihovi vplivi prepregajo vse naše razmere.
Naše življenje je podobno ruši, ki je preprežena z nitkami in koreninicami, ki prst
skupaj tišči, da ne razpade. Tudi postave
s svojimi nitkami in koreninicami naše
življenje skupaj drže, da ne razpade in da
se ne razdrobi pod slabimi lastnostmi,
katerih ima slabotni človeški rod preobilo." V knjigi so lahko bralci dobili številne
informacije, ki so jim pomagale razjasniti
dvome v posameznih pravnih primerih, in
navodila, kako se ustrezno pisno obrniti
na pristojne sodne institucije. Knjiga je
še danes zelo zanimivo branje, bogati jo
sočen Tavčarjev jezik.
Izvod na fotografiji je v lasti Dušana Pintarja iz Gorenje vasi. Podedoval jo je od
svojih prednikov, ki so jo najbrž pogosto

Mohorjeva družba je z izdajanjem knjig,
kot je Slovenski pravnik, izobraževala
slovenskega človeka.
prebirali, o čemer pričajo obrabljene
platnice. Izvod ima na naslovni strani
zanimivo nalepko v obliki znamke z motivom palače Mestne hranilnice ljubljanske
ob njeni 20-letnici.

Škrat na Ermanovcu
Prireditev s tem naslovom je namenjena starejšim
predšolskim otrokom in mlajšim šolarjem. Odvija se pred
planinsko kočo na Ermanovcu in v njeni bližnji okolici.
Milka Burnik

Spretni prstki so ustvarjali na Ermanovcu.

Lani je prireditev odpadla zaradi epidemije, letos so se ukrepi rahljali
ravno v času načrtovanja in izvedbe, zato je bila udeležba precej okrnjena. Tisti otroci in starši, ki so prišli h koči pod gozdič, so aktivno
preživeli nekaj ur sobotnega dopoldneva.
Najprej so prisluhnili pravljici o škratu Avguštinu ter se vmes po
škratovsko razgibali in zapeli v sodelovanju s štirimi škrati iz Podružnične šole Sovodenj, Športkom, Ekcem, Kulturkom in Kuhkom.
Na krajšem sprehodu čez hrib Štor so se v naravi učili opaziti tudi
drobne zanimivosti, na katere so jih opozorili posebni škratovski
zlatniki. Škrat Ekec je mimogrede opazil še stvari ob poti, ki tja ne
sodijo. Kuhko pa je bil navdušen, ker je bilo ob vrnitvi pred kočo zadosti okusnih palačink za vse male škrate. Udeleženci so iz šibja zvili
obroče in jih z razdalje metali na oštevilčene rogovile, ki so na koncu
dale seštevek točk. Na vrečko iz blaga so narisali razne figure in se
poslovili. Nekaj jih je prav po planinsko prišlo in odšlo peš. S seboj
so odnesli nov škratovski kartonček ali pa v starega dobili oznako
za udeležbo na še enem dogodku v naravi v izvedbi Planinskega
društva Sovodenj.
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Poletni pohodi pod
Starim vrhom
Pohodi pod Starim vrhom so ponovno zaživeli.
Druženje na poteh in stezah se počasi vrača v
nekdanje tirnice in tudi pohodniki si želijo, da
se grožnja, ki še vedno napoveduje poostritev
koronarazmer za jesen, ne bi uresničila.
Hermina Jelovčan
Razmere so se toliko umirile, da so se ponovno lahko srečali na
pohodu. V nekaj tednih so na seznamu kar trije. Prvi je potekal
v lepem v lepem sončnem vremenu, drugi je zaradi dežja žal
odpadel, tretji pa jih še čaka.
Pohod Javorje–Žetina–Javorje
Na praznik dneva državnosti jih je že tradicionalno čakala lepa
pot iz Javorij čez Goro in mimo cerkve Marijinega vnebovzetja
do Žetine in nazaj v Javorje. Zbralo se je kar štirideset pohodnikov, ki jih je na pot izpred farne cerkve svetega Tilna v Javorjah
s prazničnim pozdravom pospremil župan Milan Čadež. Če jih
je prejšnja leta vedno spremljalo slabo in deževno vreme, to za
letos ni veljalo. Vreme je bilo prelepo, sončno in na občasno
že precej vroče, tako da so se pohodniki z veseljem osvežili
na kmetiji Andrejon in malo kasneje še pri slapu Pod Rančka.
Zaključek pohoda je bil v Gostilni Blegoš v Javorjah.
Pohod na Blegoš kot nekoč
Drugi pohod je bil načrtovan le tri tedne za prvim in je tudi
tradicionalen poletni obisk najvišjega očaka v občini – Blegoša.
Pohod, imenovan Na Blegoš kot nekoč, ki je v vseh teh letih
potekal v sončnem in poletnem vremenu, je letos žal zaradi slabega vremena odpadel. Blegoš pa seveda lahko obiščete sami,
saj v sončnem vremenu nudi prelepe razglede na vso Poljansko
dolino in še daleč naprej po Sloveniji.
Vabilo na pohod Med gorami
V društvu pa vabijo na naslednji pohod, ki bo v nedeljo, 1.
avgusta, na dan, ko naj bi bila pod Starim vrhom prireditev Dan
oglarjev, a bo praznovanje zaradi razmer tudi letos malce okrnjeno, saj bo potekal le pohod, ki se bo zaključil s slavnostnim

Naročila sprejemamo v
Cvetličarni Rožca Cerkno
ali po telefonu
M : 031 643 821.
Po dogovoru dostavimo tudi na dom.
V ponudbi:
- aranžmaji za različne priložnosti
- zelenjavne sadike, dišavnice
- trajnice, enoletnice
- velika izbira lončnic, rezanega cvetja
cvetlicarna.rozca@gmail.com

Cvetličarna Rožca Cerkno

Mihaela Pintar s. p., Platiševa ulica 1, 5282 Cerkno

S pohoda Javorje–Žetina–Javorje
prižigom oglarske kope in pogostitvijo (piknikom) ob kopi. Pohod, imenovan Med gorami, bo letos potekal po drugačni, precej lažji poti z manj napornimi vzponi. Nanj vabijo predvsem
družine, seveda tudi vse druge. Svečano praznovanje petdesetletnice delovanja Turističnega društva Stari vrh in prireditev
Dan oglarjev pa člani turističnega društva prestavljajo na
prihodnje leto v upanju, da se bodo razmere do takrat umirile
in bo veliko praznovanje mogoče izvesti z vsemi dogodki, ki so
ob taki obletnici primerni.

KBK trail letos v samoizvedbi
Športno društvo Marmor Hotavlje (ŠD MH) je letos izvedlo posebno obliko KBK (Kopačnica–Blegoš–Kopačnica)
traila, prilagojeno razmeram v času koronavirusa. Odločili
so se, da povabijo vse, ki si želijo prehoditi ali preteči pot
od Kopačnice na Blegoš in skozi Robidnico in Krnico nazaj v Kopačnico, k prijavi na KBK in samoizvedbi v času
od 27. aprila do 15. maja. Zaradi slabega vremena so
rok podaljšali do 23. maja. Ker KBK ni bil organiziran kot
prireditev, tokrat ni bil pomemben rezultat, pač pa samo
sodelovanje. Tako so udeleženci brez obremenjevanja s
časom v miru prehodili ali pretekli krožno pot na Blegoš
in uživali v lepotah narave. Kot dokaz, da so pot opravili,
so lahko izbirali med elektronsko GPS-sledjo ali izdelavo
fotoutrinkov s poti. Vsi udeleženci so dobili spominske
majice. Letošnji svojevrsten KBK trail so izvedli zato, da
ne prekinejo tradicije lepih tekaških doživetij pod Blegošem, predvsem pa, da udeleženci s svojo prisotnostjo in
odzivi podprejo organizatorje in s tem pomagajo, da se
bodo na športno-rekreativnih druženjih še lahko srečevali. Kot je povedal organizator Boštjan Jezeršek iz ŠD MH,
so bili v organizacijski ekipi nad udeležbo prijetno presenečeni, saj so pričakovali kvečjemu trideset prijavljenih,
prišlo pa jih je sto štirideset. Glede na pozitivne odzive
na letošnjo izvedbo so jim udeleženci naložili obveznost,
da vztrajajo naprej. Upajo pa, da naslednje leto v pravi,
družabno-tekmovalni obliki. J. F.
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Petdeset let turističnega
društva
Letos Turistično društvo Stari vrh praznuje. Na
Starem vrhu bo namreč oglarska kopa zadišala že
petdeseto leto zapored.
Hermina Jelovčan
Turistično društvo (TD) Stari vrh je bilo ustanovljeno marca
1970 pri Žgajnarju na pobudo tedanjega škofjeloškega župana
Zdravka Krvine, ki je na Starem vrhu videl izjemno priložnost
in lepo turistično destinacijo za goste iz vse Slovenije in tudi
tujine. V tistem času so se s turizmom na kmetiji že ukvarjale
štiri kmetije, in sicer Tavčarjeva v Četeni Ravni, Žgajnarjeva v
Zaprevalu, Potočnikova v Rovtu in Mežnarjeva na Jarčjem Brdu.
Mežnarjeva in Potočnikova sta dejavnost kasneje opustili, pri
Tavčarju in Žgajnarju pa se s turizmom ukvarjajo še danes. Kasneje se je tem turističnim kmetijam pridružilo še več kmetij, in
sicer v letu 1974 Podmlačanova, po letu 1990 pa še Davčenova
in Ožbetova iz Četene Ravni ter Zakrašnikova pri Sv. Lenartu.
Te kmetije in tudi vse ostale prebivalce, ki so oddajali sobe
in ponujali hrano turistom ter na kakršen koli način želeli
pomagati pri vzdrževanju in ureditvi krajev pod Starim vrhom,

Dan oglarjev je že petdeset let vodilna prireditev
in dogodek v TD Stari vrh.
je Krvina pozval, naj se združijo v društvo, kar je na prvi
ustanovni seji marca 1970 tudi zapisano. V društvu so bile
povezane vasi Zapreval, Četena Ravan, Sveti Lenart, Luša,
Mlaka, Jarčje Brdo … Že prvo leto je bilo v društvo včlanjenih
več kot šestdeset članov. Članstvo je v vseh teh letih nihalo,
nikoli pa se ni spustilo pod šestdeset. Društvo je že v prvem
letu sodelovalo na Kmečki ohceti v Ljubljani in pripravilo
dekliščino na Jarčjem Brdu. Že v prvem letu delovanja je v
društvu prišlo do ideje, da se na Grebljici pripravi prireditev,
ki bi se odvijala poleti in bi bila povezana z delom in življenjem prebivalcev pod Starim vrhom. Pripravili so etnografsko
prireditev Dan oglarjev, ki je že petdeset let vodilna prireditev
in dogodek v TD Stari vrh. Na prireditvi se prikazuje delo in
opravila ter orodja in način dela, kakor se je opravljalo nekoč.

Ustanovitelji Turističnega društva Stari vrh 1. marca leta 1970
pred Žgajnarjevo hišo. V ospredju v sredini prvi predsednik
društva Tomaž Demšar z ženo.
Nastopajoči so domači pevci, ki so tudi del kulturne sekcije
TD Stari vrh, in folklorna skupina. Že vsa leta društvo stremi
k temu, da se prikažejo lokalni običaji in gostu ponudi lokalna
kultura, obrt in tudi kulinarika. Prireditev je že vsa leta izjemno
dobro obiskana, saj so našteli tudi več kot tri tisoč obiskovalcev. Prireditveni prostor je sredi smučišča Stari vrh v objemu
narave in tudi lep ambient prireditve marsikaterega obiskovalca prepriča, da se vrača.
Društvo je vsa leta močno povezano s smučiščem Stari vrh.
Pod okriljem TD Stari vrh deluje tudi teniško igrišče, le streljaj
od smučišča. V zadnjih letih pa so zelo zaživele tematske
pohodne poti, ki so bile pripravljene in označene že kmalu po
letu 1990. Poti so vse redno vzdrževane in lepo označene. Vse
so primerne za družine in turisti se radi podajajo po njih. Turistično društvo skrbi za urejenost kraja, oznake in informativne
table. V decembru pripravijo Miklavževanje in dobri mož obišče
vse pridne otroke.
Društvo že dobrih petdeset let uspešno deluje in opravlja naloge, ki so si jih zadali na prvem ustanovnem sestanku leta 1970.
Še vedno uspešno izpolnjuje nalogo turistu približati domačo
lokalno ponudbo, prikazati lepote krajev pod Starim vrhom in
mu ponuditi vse, kar potrebuje za prijeten dnevni ali večdnevni
oddih v teh krajih. In vračanje turistov nazaj pod Stari vrh je
znak, da lahko Turistično društvo Stari vrh s ponosom vstopa v
drugo polovico stoletja.
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Med prvimi Slovenci
v Himalaji
V prvi polovici dvajsetega stoletja se je za delo
v misijonih v Aziji odločilo precejšnje število
Slovencev, med njimi tudi Lojze Demšar iz
Sestranske vasi.
Jure Ferlan
Kmalu po prvi svetovni vojni so slovenski in hrvaški jezuiti, ki
so se znašli v skupni državi, Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, organizirali misijon v Indiji, točneje v pokrajini Bengalija. Z
indijsko osamosvojitvijo je bila leta 1947 razdeljena po verski
osnovi v dva dela: Zahodno Bengalijo kot indijsko zvezno državo s hindujsko večino in Vzhodno Bengalijo z muslimansko
večino kot del novonastalega Pakistana, ki je leta 1971 postal
Bangladeš. V času, ko je Indiji in s tem Bengaliji še vladala britanska imperialna oblast, so leta 1929 prišli prvi trije slovenski
jezuitski misijonarji in začeli intenzivno oznanjevanje katoliške
vere na delu bengalskega misijonskega ozemlja, ki so jim ga
prepustili belgijski jezuiti.
Misijon so pojmovali kot jugoslovanski, na kar so bili še posebno ponosni. Poročila o misijonskem delu, ki je poleg oznanjevanja vere vključevalo tudi gradnjo cerkva, šol in bolnišnic ter
organizacijo njihovega delovanja, so objavljali v posebnem glasilu Bengalski misijonar. V njem so s prispevki širili zanimanje
za misijonsko delo, pa tudi vabili dobrotnike k pomoči misijonu.
Proti koncu leta 1935 se jim je pridružil tudi poljanski rojak Lojze Demšar, doma iz Sestranske vasi, takrat še samostojnega
naselja. Rojen je bil leta 1909 "pri Franclnu". Po prihodu v Indijo
je najprej dve leti deloval med mladino, nato pa se tri leta s študijem teologije pripravljal na nadaljnje misijonsko delo v kraju
Kurseong na severu Bengalije, ki leži na predgorju Himalaje.
Kurseong z lego na nadmorski višini 1483 metrov je nedaleč
od znamenitega mesta Dardžiling (angleško Darjeeling), ki so
ga ustanovili Britanci kot upravno središče obsežnih plantaž
čaja, danes pa slovi po čudovitem pogledu na Kangčendžengo,
tretjo najvišjo goro na svetu, in po himalajski ozkotirni železnici, ki jo je Unesco vpisal v seznam svetovne dediščine. Čeprav
ni utegnil plezati po visokih vrhovih, je bil Lojze Demšar eden
prvih Slovencev, ki so bili v neposrednem stiku s Himalajo. Poleg Lojzeta sta se jezuitskemu redu pridružila še dva njegova
brata: Janez, ki je bil posvečen v duhovnika leta 1922, in Anton,
ki je umrl še kot študent.
Lojze je obiskoval osnovno šolo v domačem kraju, gimnazijo
pa v škofovem zavodu v Šentvidu nad Ljubljano in pri jezuitih
v Travniku v Bosni. Jezuitskemu redu se je pridružil avgusta
leta 1928. Študij filozofije je opravil v Pullachu pri Münchnu
na Bavarskem, zatem je bil prefekt v Travniku. V obširnem

Pod pismo v domači kraj se je Demšar podpisal kot
Franceljnov Lojze.
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Spominska podobica s fotografijo Lojzeta Demšarja ob odhodu
v misijone
pismu, ki ga je napisal v oktobru leta 1958 v Kalkuti in ga hrani
župnijski arhiv v Gorenji vasi, se spominja svojega odhoda
iz domačih krajev in dolgega potovanja v Indijo, ki jo omenja
kot deželo svojih želja, ki jo je vzljubil. Opisuje tudi neverjetno
revščino v Indiji, hudo lakoto in nevarne bolezni, kot sta kolera
in malarija, zaradi katere bi skoraj umrl. Dne 11. novembra leta
1940 je bil posvečen v duhovnika, novo mašo je obhajal v Indiji
v Kurseongu pod himalajskimi vršaci. Kot misijonar je deloval
med Bengalci, znan je bil po svoji dobroti, saj je organiziral preskrbo najrevnejših in prehrano v času hude lakote. Kot omenja
Jože Kokalj v svoji knjigi Pogovori ob Gangesu, je Demšar od
države kupoval riž in ga hranil v velikem skladišču, da je mogel
pomagati ljudem. Skrbel je tudi za učiteljstvo in sodelavce, da
niso trpeli lakote. Skupaj z drugimi jugoslovanskimi katoliškimi
misijonarji je vzgojil številne katoličane in vzpostavil še danes
delujočo mrežo ustanov Katoliške cerkve v tem predelu Indije.
Deloval je predvsem na postojankah Ranči, Morapaj, Satkira,
Khari. Vmes je bil 1953–59 ekonom v kolegiju sv. Frančiška
Ksaverija v Kalkuti in 1966–69 ekonom v kolegiju v Kurseongu.
Bil je znanec Matere Terezije, ki je delovala v Kalkuti. V oktobru 1972 mu je odpovedala srčna zaklopka, ko je bil župnik v
Khariju. Leta 1973 je zapustil Indijo in se vrnil v domovino z
namenom, da se vrne, ko ozdravi. Umrl je v Borovnici, kjer so
takrat župnijo upravljali jezuiti, marca leta 1974. Pokopan je na
ljubljanskih Žalah.
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Julij–september 2021
30. julij ob 18. uri
Kulinarični dogodek na Dvorcu Visoko. Vabljeni na Dvorec
Visoko na prezentacijo priprave drobnjakovih štrukljev v
pripravi Kmetije Lužar in na degustacijo vin kleti Zlati grič.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/489-177 ali
dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.
com. Kraj: Visoko.
30. julij ob 18.30
Glasbeni nastop skupine Planinca. Vabljeni na Dvorec Visoko na glasbeni nastop Rajka Bogataja (harmonika), Milana
Kalana (škaf bas) ter pevk z ločenim basom.
Več informacij dobite pri Kulturnem društvu dr. Ivan Tavčar
Poljane na 031/812-708 (Rajko Bogataj).
31. julij od 8. do 12. ure
Predstavitev turističnih društev. Vabljeni pred Info točko v
Gorenji vasi na predstavitev TD Žirovski Vrh, TD Sovodenj
(nastop folklorne sekcije med 9. in 10. uro) in TD Stari vrh.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina 030/485-600, ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Gorenja vas.
1. avgust
Dan oglarjev. Vabljeni na Stari vrh na ogled kope ob 50-letnici prireditve Dan oglarjev na Starem vrhu. Kopo si bo
možno ogledati do 8. avgusta.
Več informacij dobite na Turističnem društvu Stari vrh,
031/554-898 (Tomaž Ažbe). Kraj: Stari vrh.
1. avgust ob 21. uri
Ogled gledališkega dela z naslovom Pri belem konjičku
Več informacij na spletni strani www.duzapoljanskodolino.com.
Kraj: Gledališče Studenec.
1. avgust ob 8. uri
Pohod Med gorami. Turistično društvo Stari vrh vas vabi na
pohod Med gorami. Zbor na Grenljici ob kopi.
Več informacij Turistično društvo Stari vrh, 040/190-701 (Janez
Šturm)

Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Goli vrh.
7. avgust od 8.30 do 18. ure
Joga Mandala – celodnevna delavnica na Dvorcu Visoko.
Skozi ves dan se boste lahko udeležili joge, barvanja mandal
in imeli lahek poletni obrok.
Organizator in prijave na Društvo Prvi Korak, Andreja Koprivec
(andrejka.koprivec@gmail.com, 040/888-028) in Nataša Pajić
(natasa.pajic@siol.net, 041/691-202). Kraj: Visoko.
14. avgust ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko. Pridite na ogled
štirih stalnih zbirk, kjer vas bomo popeljali v čas Kalanov ter
Ivana Tavčarja.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Visoko.
14. avgust od 8.30 do 18. ure
Joga Mandala – celodnevna delavnica na Dvorcu Visoko
Organizator in prijave na Društvo Prvi Korak, Andreja Koprivec
(andrejka.koprivec@gmail.com, 040/888-028) in Nataša Pajić
(natasa.pajic@siol.net, 041/691-202). Kraj: Visoko.
14. avgust od 10. do 12. ure
Predstavitev lokalnega ponudnika – Kmetija pr' Jurnčk. Pridite na Dvorec Visoko in spoznajte našega lokalnega ponudnika. Predstavili vam bodo njihovo ponudbo, imeli pa boste
tudi možnost nakupa izdelkov.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.
com. Kraj: Visoko.
14. avgust ob 11. uri
Pokal Polanskih puklov – Pasja ravan. Vabljeni na kolesarsko
dirko Pokal polanskih puklov na Pasjo ravan. Start iz Gorenje
Dobrave. Dolžina proge 11 km z višinsko razliko 550 m.
Več informacij pri Športnem društvu Špik Lučine (Blaž Oblak),
040/187-095 ali blaz_oblak@hotmail.com. Kraj: Gorenja Dobrava – Pasja ravan.

6.–8. avgust
Mednarodna gorsko hitrostna dirka Lučine. V soboto potekajo tehnični pregledi, v nedeljo sta dva uradna treninga ter
dva teka dirke.
Več informacij na www.ghdlucine.si

15. avgust ob 11. uri
Pohod Hotavlje–Kladje. DPK Kladje vas vabi na pohod s Hotavelj do Kladij. Zbirno mesto bo pri Gostilni Lipan ob 11. uri.
Pohod bo skupaj s postanki trajal približno 3 ure.
Dodatne informacije na dpk.kladje@gmail.com ali 040/841-510
(Beti Miklavčič). Kraj: Hotavlje – Kladje.

7. avgust od 8. do 12. ure
Predstavitev Kmetije pr' Petelin. Vabljeni pred Info točko v
Gorenji vasi na predstavitev lokalnega ponudnika, ki proizvaja različne mlečne izdelke.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Gorenja vas.

15. avgust ob 14. uri
Etnološka prireditev Srečanje z razgledom. Vabljeni na
Kovšakov grič v Kladjih, kjer vam bodo člani DPK Kladje
predstavili in ponudili hrano, ki so jo kuhale že naše babice.
Popoldne vam bodo popestrili z glasbo mlajši člani društva.
Dodatne informacije na dpk.kladje@gmail.com ali 040/841-510
(Beti Miklavčič). Kraj: Kladje.

7. avgust ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu. Zaželene
so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev.

17. avgust ob 17. uri
Pravljično ognjišče. Zavod KRES in Knjižnica Ivana Tavčarja
Gorenja vas vas vabita na ustvarjalen dan, namenjen spodbuPodblegaške novice št. 6 | julij 2021
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janju življenjskih veščin za otroke. Vabljeni v Knjižnico Ivana
Tavčarja, oddelek Gorenja vas.
Več informacij na katka.kres@gmail.com ali 040/172-636. Kraj:
Gorenja vas.
20. avgust ob 20. uri
Lepa si, Slovenija. Vabljeni na koncert z Darjo Gajšek.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Visoko.
21. avgust ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši. Sprehodite se po
zbirkah in spoznajte znamenito rodbino Šubic.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Poljane.
21. avgust od 9. do 12. ure
Predstavitev lokalnega rokodelca – Art Carmelia. Vabljeni v
Šubičevo hišo, kjer boste ob mesečnem vodenju spoznali še
lokalno rokodelko Karmen Prelog iz Art Carmelie.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Poljane.
21. avgust ob 11. uri
Pokal Polanskih puklov – Javorč. Vabljeni na kolesarsko dirko Pokal polanskih puklov na Javorč. Start z Gorenje Dobrave. Dolžina proge 10 km z višinsko razliko 500 m.
Več informacij na Športnem društvu Sveti Urban (Blaž Možina),
031/383-324, ali sdsvtiurban@gmail.com. Kraj: Gorenja Dobrava – Javorč.
26. avgust ob 18. uri
Predavanje o fotografu Vladimirju Vlastji Simončiču v Šubičevi hiši
Več informacij Loški muzej (Nina Misson), 04/517-04-15, ali
nina.misson@loski-muzej.si. Kraj: Poljane.
27. avgust ob 18. uri
Kulinarični Tavčarjevi dnevi. Vabljeni na Dvorec Visoko ob
170. obletnici rojstva Ivana Tavčarja. Pogostitev s Tavčarjevim menijem, za kar je potrebna vnaprejšnja rezervacija.
Več informacij Zavod Poljanska dolina, 030/489-177 ali dvorec.
visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
27. avgust ob 19. uri
Dramska predstava v sodelovanju s KUD Sovodenj. V sklopu
Tavčarjevih dni gostimo tudi Kulturno društvo Sovodenj s
krajšo dramsko predstavo.
Več informacij Zavod Poljanska dolina, 030/489-177 ali dvorec.
visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
28. avgust od 8. do 12. ure
Predstavitev ponudnika aktivnosti – Društvo letalcev
Kragulj. Vabljeni pred Info točko v Gorenji vasi, kjer boste
spoznali eno od občinskih društev, ki se ukvarja z jadralnim
padalstvom.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Gorenja vas.
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29. avgust ob 14. uri
Srečanje citrarjev in harmonikarjev. Vabljeni na srečanje
pred planinsko kočo na Ermanovcu.
Več informacij pri Planinskem društvu Sovodenj (Milka Burnik),
031/769-121 ali info@pd-sovodenj.si ali ww.pd-sovodenj.si.
Kraj: Ermanovec.
September, oktober
Razstava Poteze besed. Vabljeni v Šubičevo hišo na razstavo Društva upokojencev Cerkno. Likovniki so navdih za
ustvarjanje poiskali v literarnih delih Franceta Bevka in
njegovih primorskih sodobnikov: Srečka Kosovela, Cirila
Kosmača in Adolfa-Črtomirja Šinkovca.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Poljane.
4. september ob 10. uri
Odprtje razstave Klekljarskega društva Cvetke. Vabljeni
na odprtje razstave čipke na Dvorcu Visoko v sodelovanju
s Klekljarskim društvom Cvetke. Razstava bo odprta do
konca novembra.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Visoko.
4. september od 8. do 12. ure
Predstavitev Čebelarstva Inglič. Vabljeni pred Info točko v
Gorenji vasi na predstavitev lokalnega ponudnika, ki proizvaja različne medene izdelke. Možnost nakupa.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Gorenja vas.
4. september ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu. Zaželene
so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Goli vrh.
5. september
Pohod Cvetje v jeseni. Vabljeni na pohod po tematski poti
Cvetje v jeseni od Poljan do Blegoša. Obvezne predhodne
najave. Cena in ura bosta znani naknadno.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Poljane.
5. september od 11. do 17. ure
Razstava gob. Vabljeni pred planinsko kočo na Ermanovcu,
kjer Planinsko društvo v sodelovanju z Gobarskim društvom Škofja Loka pripravi razstavo gob. Med 14. in 16. uro
se jim pridružijo učenci dramske skupine PŠ Sovodenj.
Več informacij na Planinskem društvu Sovodenj (Milka Burnik),
031/769-121 ali info@pd-sovodenj.si ali ww.pd-sovodenj.si.
Kraj: Ermanovec.
10. september
Glasbeni nastop Poljanskih orgličarjev pod vodstvom Antona Kreka. Vabljeni na Dvorec Visoko, kjer boste poslušali
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glasbeni nastop v okviru Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar
Poljane.
Več informacij na kdpoljane@gmail.com. Kraj: Visoko.
11. september ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko. Pridite na ogled
štirih stalnih zbirk, kjer vas bomo popeljali v čas Kalanov
ter Ivana Tavčarja.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Visoko.
11. september od 10. do 12. ure
Predstavitev lokalnega ponudnika – Kmetija pr' Leskovc.
Pridite na Dvorec Visoko in spoznajte našega lokalnega
ponudnika, imeli pa boste tudi možnost nakupa izdelkov.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.
com. Kraj: Visoko.
12. september ob 10. uri
Rokodelski dogodek na Visokem. Ob desetletnici delovanja Rokodelskega centra DUO Škofja Loka pripravljajo na
Dvorcu Visoko pester nedeljski program, od sejemskega
dogajanja, prikaza rokodelskih tehnik, delavnice, otroškega
programa, fotografske razstave itd. Dogajanje se bo zaključilo z večernim koncertom ob 18. uri.
Več informacij na Rokodelski center DUO, rokodelskicenter@
visitskofjaloka.si ali na 040/769-521. Kraj: Visoko.
12. september ob 11. uri
Pokal Polanskih puklov – Lubnik. Vabljeni na kolesarsko
dirko Pokal polanskih puklov na Lubnik. Štart iz Škofje
Loke. Dolžina proge 10 km z višinsko razliko 400 m.
Več informacij na Športni zvezi Škofja Loka – T4M (Igor Drakulič), 041/344-138 ali igor@drakulic.eu ali www.lubnik.si. Kraj:
Škofja Loka - Lubnik.
17. september ob 17.30
Glasbeni nastop skupine Šefle
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/489-177 ali
dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.
com. Kraj: Visoko.
18. september ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši. Sprehodite se po
zbirkah in spoznajte znamenito rodbino Šubic.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 031/720-573 ali
zavod@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com.
Kraj: Poljane.
18. september od 9. do 12. ure
Delavnica za otroke Pravljično ognjišče. Vabljeni na Pravljično ognjišče v Šubičevo hišo, kjer boste prisluhnili
pravljicam ob domačem ognjišču, se igrali in ustvarjali.
Dogodek je pripravljen v sodelovanju z Zavodom KRES.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali info@
poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj: Poljane.
19. september ob 11. uri
Pokal Polanskih puklov – Blegoš. Vabljeni na kolesarsko
dirko Pokal polanskih puklov na Blegoš. Štart iz Hotavelj.
Dolžina proge 12,8 km z višinsko razliko 980 m.

Več informacij na Športnem društvu Marmor Hotavlje (Niko
Stržinar), 051/214-751. Kraj: Hotavlje - Blegoš.
24. september ob 17. uri
Kulinarično-kulturni dogodek na Dvorcu Visoko. Vabljeni
na zanimiv večer na Dvorec Visoko, kjer boste uživali ob
visoškem loncu, se udeležili predavanja o Franji Tavčar iz
Loškega muzeja, uživali ob plesnih korakih folklore Turističnega društva Žirovski vrh ali pa spoznali različna oblačila starejših časov, kot jih izdeluje Andreja Stržinar.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/489-177 ali
dvorec.visoko@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.
com. Kraj: Visoko.
25. september
Jesenski pohod. Turistično društvo Stari vrh vas vabi na
Jesenski pohod.
Več informacij v naslednji izdaji Podblegaških novic ali pri Turističnem društvu Stari vrh, 040/190-701 (Janez Šturm)
25. september od 8. do 12. ure
Predstavitev ponudnika aktivnosti – Plezalno društvo
Cempin. Vabljeni pred Info točko v Gorenji vasi, kjer boste
spoznali eno od občinskih društev, ki se ukvarja s plezanjem, med drugim tudi z ledenim plezanjem.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com ali www.poljanskadolina.com. Kraj:
Gorenja vas.
V mesecu juliju in avgustu
se lahko vsako soboto udeležite otroških delavnic na Dvorcu Visoko, od 10. do 12. ure.
Več informacij dobite pri Luciji Kavčič na telefon 031/693-731.
Kraj: Visoko.
V mesecu juliju in avgustu
se lahko vsako sredo udeležite otroških delavnic Šubičevi
hiši, od 10. do 12. ure.
Več informacij dobite pri Luciji Kavčič na telefon 031/693-731.
Kraj: Poljane.
Vsak torek od 6. julija do 31. avgusta
Kopanje na slovenski obali
Več informacij pri društvenih poverjenikih in na www.duzapoljanskodolino.com
Vsako sredo (v lepem vremenu) ob 8.15
s Trga Ivana Regna v Gorenji vasi: Kolesarjenje po Sloveniji
Več informacij na številki 041/720-091 (Silvo Pivk) in na www.
duzapoljanskodolino.com. Kraj: Gorenja vas.
Junij–avgust
Odprta klekljarska razstava Cvetje v jeseni. Klekljarsko društvo Deteljica je za vas pripravilo razstavo Cvetje v jeseni na
Dvorcu Visoko, ki popestri ogled muzejskih zbirk. Razstava
bo odprta do konca avgusta 2021.
Več informacij na Zavodu Poljanska dolina, 030/485-600 ali
info@poljanskadolina.com. Kraj: Visoko.

*V primeru odpovedi dogodkov spremljate informacije v okviru
posameznega organizatorja.
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let tradicije

ETA d.o.o. Cerkno
Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

let tradicije

Zaposlimo več novih
sodelavcev
Ob izgubi Vaših najdražjih
Vam priskočimo na pomoč
in Vam v celoti opravimo
kompletno pogrebno
storitev.
POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98,
1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

www. hipnos. si
24-urna dežurna št.: 051 620 699
hipnos@hipnos.si

Delavec v proizvodnji (m/ž)
Vzdrževalec (m/ž)
Upravljalec vzdrževalec (m/ž)
Konstruktor ‒ projektant (m/ž)
Orodjar (m/ž)
Postanite del uspešne
mednarodne skupine E.G.O.
Prijavite se:
kadrovska@egoproducts.com ali 05/37 55 508

DACIA
NOVI

RENAULT
DUSTER
MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

ŽE ZA

AH Real, d.o.o., Vodovodna cesta 93, Ljubljana

+ 5 let podaljšanega jamstva

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

OMEJENA
Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča
priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster ESSENTIAL 1.0 TCe 90. Pet let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšaPoraba
priza
mešanem
4,9–6,1km,
l/100
km.se
Emisije
CO2Poraba
: 111–138pri
g/km.
Emisijska
stopnja:
EURO6DFULL.
Emisija
NOx:
0,0003–0,0222
g/km.
Emisija trdnih
delcev:
0,00–0,00016g/km.
g/km.
Število
delcev
: 128–156
g/km.
Emisijska stopnja:
EURO6DFull.
Emisija
NOx: 0,0102–0,0325
Emisija
trdnih
delcev:
no
jamstvo
4., in 5. letociklu:
ali 100.000
karkoli
zgodi prej.
mešanem
ciklu: 4,9–8,4
l/100
km. Emisije CO
2
11
(x1011): 0,00–1,04.g/km.
Vrednosti
meritev
in emisij
ustrezajo
standardu
meritev
WLTP.
Ogljikov
dioksid
(COOgljikov
) je najpomembnejši
toplogredni plin,
ki povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
): 0,44–0,82.
Vrednosti
meritev
porabe in emisij
ustrezajo
standardu
meritev
WLTP.
dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni
plin, ki povzroča
globalno
segrevanje.
Emisije
0,00033–0,00067
Število delcev
(x10porabe
2
onesnaževal
zunanjega
zraka
iz
prometa
pomembno
prispevajo
k
poslabšanju
kakovosti
zunanjega
zraka.
Prispevajo
zlasti
k
čezmerno
povišanim
koncentracijam
prizemnega
ozona,
delcev
oksidov.
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
PM10 in PM2,5siter
dušikovih
oksidov.
Več informacij
ponudbi,
nakupu
in pogojih
nakupa
je naSlika
voljo
na renault.si.
Slika
je simbolna.
Nissan
d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Pridržujemo
pravico
do napak.
Več informacij
o ponudbi, onakupu
in pogojih
nakupa
je na voljo
na dacia.si.
je simbolna.
Renault
Nissan
Slovenija, d.Renault
o. o., Dunajska
22,Slovenija
1511 Ljubljana.

SERIJA

Renault priporoča

Dacia priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

www.renault.si
www.renault.si
dacia.si

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011):
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča

renault.si

AVTOHIŠA
IN NJENO
URADNO IME
Vaš trgovec v Kranju
IME
TRGOVCA,
Vaš
trgovec
v
KRANJU
AHOdprto
REAL,
d.o.o. PE
REMONT Kranj
naslov
trgovca
Tel: 0123 456 7890, www.imetrgovca.com.
doKranj
petka od xx. do yy., sobota od xx. do yy., nedelja od xx. do yy/zaprto.
AVTOHIŠA REAL,
d. o. od
o., ponedeljka
PE Remont
Ljubljanska c. 22,
tel.: 04
20 22,
15 Kranj,
223 04 2015 223
Ljubljanska
cesta
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AVTOHIŠA REAL, D.O.O., VODOVODNA CESTA 93, LJUBLJANA

13.740 €

Oglasi I 35

NOVO
Ob 30-letnici
samostojnosti
Slovenije

www.gorenjskiglas.si

Avtor knjige
Branko Celar
kot dober
poznavalec
problematike
državnih meja
in reševanja
mednarodnih
mejnih sporov
v treh poglavjih
opisuje
»trilogijo«
vzpostavljanja
slovenskih meja.

520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov.
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

32
EUR

+ po

Ob izgubi najdražjih
ali ureditvi groba se obrnite
na pogrebno službo

Za vas tudi v občini

Gorenja vas-Poljane
Dežurna številka za celo Gorenjsko

041 756 173

št ni n a

A k r i s d . o . o . , M i š a č e 1, 4 24 6 K a m n a G o r i c a

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek
in petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in
izvedo, kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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ODKUP
RABLJENIH VOZIL

IŠČEMO AVTOKLEPARJA

VSEH ZNAMK

Naslov za prijavo: zaposlitev@avtotehna-vis.si

PLAČILO

TAKOJ!

POVEJ
NAPREJ!

POKLIČITE 080 88 82

Ne veste kam s starim avtom?
Želite menjati staro za novo ali staro za staro?

V Avtotehni VIS ODKUPIMO vaše vozilo, vi pa se lahko
še danes odpeljete z novim ali malo rabljenim.
Privoščite si!

USNJENA NOTRANJOST

OPEL CORSA
že za

NAJNOVEJŠI MODEL

OPEL MOKKA

148 €/mesec

že za

STREHA V DRUGI BARV

I

OPEL CROSSLAND

166 €/mesec

že za

193 €/mesec

Letnik 2021, 1000 km, 74 kW (101 KM), 1199 ccm
bencinski motor, ročni menjalnik

Letnik 2021, 1000 km, 74 kW (101 KM), 1199 ccm
bencinski motor, ročni menjalnik

Letnik 2021, 4000 km, 81 kW (110 KM), 1199 ccm
bencinski motor, ročni menjalnik

BIG DEAL JAMSTVO

NIK
AVTOMATSKI MENJAL

NOVO VOZILO

OPEL GRANDLAND
že za

231 €/mesec

Letnik 2021, 5000 km, 96 kW (131 KM), 1499 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

OPEL INSIGNIA
že za

OPEL ZAFIRA

197 €/mesec

že za

Letnik 2018, 96223 km, 125 kW (170 KM), 1956 ccm
dizelski motor, avtomatski menjalnik

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

294 €/mesec

Letnik 2021, 0 km, 88 kW (120 KM), 1598 ccm
dizelski motor, ročni menjalnik

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

*Cene in podatki veljajo na dan poslane objave v tisk. Pridržujemo si pravico do napake v tisku ali spremembe ponudbe. Reprezentativni primer finančnega lizinga za mesečno odplačevanje: Opel Insignia; vrednost predmeta
financiranja znaša 20.990 € z DDV. Število obrokov je 84 (mesecev), polog pa znaša 40% (8.396 €). Mesečni obrok znaša 196,41 €. Efektivna obrestna mera znaša 8,24 %. Stroški obdelave in posla so vključeni v plačila na začetku.
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. Slike so simbolične. Več informacij je na voljo pri prodajnih svetovalcih v salonih Opel Avtotehne VIS.

