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

Naslednja številka: 24. marca 2023
Svoje prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 3. marca 2023 po elek-
tronski pošti na naslov: mateja.rant@g-glas.si. Informacije o prireditvah, ki jih organizirate, 
pošljite na naslov: zavod@poljanskadolina.com. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem da-
tumu, ne bo mogoče objaviti!

 `  4. 1. I Sestanek pri ministru za okolje in 
prostor na temo monitoringa odlagališč 
Jazbec in Boršt. Ministra sem povabil na 
obisk odlagališč in predstavil podlago za 
nadomestilo za omejeno rabo prostora.

 `  10. 1. I Sestanek na ministrstvu za promet. 
Pohvalil sem dela na trasi Trebija–Sovodenj 
in prosil za hitrejšo pripravo pogodb za odkup 
zemljišč na trasah Gorenja vas–Todraž in 
Gorenja vas–Hotavlje.

 `  12. 1. I V Dvorcu Visoko sem gostil 
programski odbor ob Tavčarjevem letu, ki s 
svojimi uglednimi člani povzema področja 
njegovega pestrega delovanja.

 `  13. 1. I Sestanek na ministrstvu za okolje in 
prostor, sektorju za zmanjševanje posledic 
naravnih nesreč, kjer se procesira projekt plaz 
Laze in dostopna cesta iz doline Kopačnice. 
Potrebnih je še nekaj soglasij do končne 
odločbe, ki jo pričakujemo konec tega leta.

 `  16. 1. I Delovno ponovoletno srečanje z 
Območno-obrtno zbornico Škofja Loka 
med podjetniki, obrtniki, poslanci, župani in 
predsednikom državnega sveta

 `  19. 1. I Delovna večerja s predstavniki 
Krajevne skupnosti Poljane

 `  21. 1. I Na občnem zboru PGD Hotavlje

 `  26. 1. I Na delovnem kosilu sem gostil vse 
zdravnike iz naše Zdravstvene postaje. 
Zahvalil sem se za njihov trud in delo. Enotni 
smo bili, da je le skupno sodelovanje med 
občino in zdravniki pot do uspeha.

 `  27. 1. I Svečano odprtje in blagoslov Hiše 
generacij v Gorenji vasi. Velik projekt, ki 
prinaša v naši občini brezskrbno starost v 
sodelovanju z Oskrbo na domu.

 `  28. 1. I Na občnem zboru PGD Poljane

 `  31. 1. I Na delovnem kosilu sem gostil 
župnike in ravnatelja. Pomembno je druženje 
in izmenjava izkušenj, saj vsi skupaj delamo 
za ljudi v naši občini.

Iz
županovega 
dnevnika

Izbrani dogodki iz županovega pestrega 
urnika, ki obsega tako projektno vodenje 
dela občine kot soustvarjanje dogodkov
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Obveščamo, da so na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane www.
obcina-gvp.si – v rubriki »Za občane/Komunala in gospodarske javne 
službe/Ravnanje z odpadki/Zbiranje komunalnih odpadkov in embala-
že« – objavljeni urniki odvozov ostanka komunalnih odpadkov, embala-
že in bioloških odpadkov ter urniki odvoza papirja in stekla z ekoloških 
otokov za leto 2023.

Novi urniki odvoza odpadkov
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Februarja bo minilo sto let od smrti slovenskega pisatelja Ivana 
Tavčarja. Stoletnico bodo tudi v občini Gorenja vas - Poljane za-
znamovali s številnimi dogodki, ki se bodo zvrstili čez celo leto. 
Nabor dogodkov, s katerimi bodo zaznamovali Tavčarjevo leto, 
bodo podrobneje predstavili konec februarja. Pripravili jih bodo 
skupaj s sodelavci iz agencije za promocijo kulture Kreativna 
baza in Zavoda Poljanska dolina.
V programskem odboru za organizacijo dogodkov v sklopu Tav-
čarjevega leta sodelujejo predstavniki z najrazličnejših področij 
– poleg župana Milana Čadeža še: dr. Urška Perenič, Inštitut za 
kulturno zgodovino ZRC SAZU, Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani, igralka v filmu Cvetje v jeseni in ambasadorka Tavčar-
jevega leta Milena Zupančič, Tavčarjeva sorodnica, ustanovite-
ljica Medicorja dr. Marjeta Zorc, dr. Ignacija Fridl Jarc, Kulturno 
in znanstveno društvo Slovenska matica, dr. Helena Jaklitsch  
in Lenart Jurij Kučić z ministrstva za kulturo, ravnatelj Narodne 
in univerzitetne knjižnice Ljubljana Vili Leban, ddr. Igor Grdina 
iz ZRC SAZU, predstavnik odvetniške stroke dr. Peter Čeferin, 
urednik kulturnih in umetniških programov na RTV SLO Andraž 
Poeschl, Aleksander Geržina z veleposlaništva RS na Dunaju, 
Gorazd Penko iz Kolesarskega društva Rog in mag. Jani Šala-
mon iz Lovske zveze Slovenije. Pri vsebinski pripravi dogodkov 
v sklopu Tavčarjevega leta bodo sledili vsestranskemu udej-
stvovanju, po katerem je bil znan Ivan Tavčar. Ni bil namreč 
le izjemen pisatelj, ampak tudi vsestranski politik in ugleden 
pravnik, dejaven je bil še na številnih drugih področjih. V Sokol-
skem domu v Gorenji vasi bo 20. maja, ob stoletnici Sokolskega 
doma, tudi osrednja državna proslava ob Tavčarjevem letu.

Mateja Rant

Stojimo na pragu stote obletnice smrti »visoškega gospoda«, ki je 
bila glavna spodbuda za razglasitev leta Ivana Tavčarja, čeprav je 
že njegov pisateljski predhodnik z Dolenjskega nekje posrečeno 
zapisal, da je najvažnejši faktor v življenju posameznika rojstvo. 
To je še kako veljavno za »jubilanta«, sploh če vzamemo, da se 
bodo rojstne Poljane in vsa dežela pod Blegošem in posebej Vi-
soko, kjer sta z »zelo ljubko gospo« Franjo našla svoj zadnji dom, 
neizbrisljivo vpisali v njegovo literarno delo.
Kaj ni v Cvetju v jeseni, kmečki povesti in obenem »labodjem 
spevu«, ki ga je Tavčar na jesen življenja v Ljubljanskem zvonu ob-
javil pod psevdonimom iz pomladi svojega življenja (in sicer Emil 
Leon), vse povedano? Pisateljev alter ego, ki začne svojo pripoved 
»na najlepšem ljubljanskem vrtu«, v senci divjega kostanja (ta je 
mimogrede tudi simbol jeseni), namreč zaključuje z mislijo, da se 
slovenskemu narodu njegova zemlja ne sme vzeti, ampak mora 
na njej stati »kot večno drevo«, katerega korenine pa ne bodo 
usahnile le, če bo za to delal, če se bo pametno odločal, najsi gre 
za poklic ali izbiro zakonskega partnerja – če se bo torej zavedal 
življenja.
Ivan Tavčar se življenja jè zavedal, kakor se je zavedal dejstva, 
da slovenska književnost ima svoj vpliv in učinek. Kajti zakaj bi 
se mu sicer zdelo smiselno njenim odjemalcem, (izobraženim) 
slovenskim bralcem, v sklepu in obenem vrhuncu »labodjega spe-
va« še sporočiti, naj v zakonskih zvezah rojevajo otroke, »ki bodo 
pomnožili slovensko vojsko in armado slovenskih delavcev«.
Vendar se je prav tako zavedal, da samó leposlovno ustvarjanje 
ne bo dovolj, ampak bo potrebna delavnost v javnem prostoru, 
kjer je naposled mogoče zagotoviti širši odmev književnosti. In 
takó se je moral slejkoprej vključiti v politiko, kjer se je s funkcije 
mestnega odbornika in ljubljanskega podžupana povzpel do 
župana. Bil je deželni in državni poslanec, zraven je zasedel več 
pomembnih položajev v kulturno-literarnih ustanovah. Med njimi v 
Dramatičnem društvu, ki mu je bil član, tajnik in predsednik, Naro-
dni čitalnici, Slovenskem pisateljskem društvu, društvu ljubljanski 
Sokol ter v Slovenski matici, kjer je bil več let pravni zastopnik in 
odbornik. Ne gre spregledati niti njegovih dosežkov na gospo-
darskem področju, če omenimo zgolj soustanovitev ljubljanske 
kreditne banke, prek katere se je lahko povezal s podobnimi 
ustanovami drugod.
Dokler ga niso valovi življenja vrgli na obrežje, da bi znova zaslišal 
šumenje gozdovja in oglašanje ptičev, da bi znova videl zeleno 
bukovje pod visoko glavo starega Blegoša ... Da bi se, obogaten z 
izkušnjami in doživetji v dolgih desetletij javnega delovanja, lahko 
povrnil v zavetje pisane in lepe besede, kjer je našel svoj najpri-
stnejši izraz.
Zato naj ne bo v Tavčarjevem letu, pisateljevi večstranskosti 
navkljub, preveč energij usmerjenih v vprašanje, ali je bil dober 
ali slab politik, tudi ne v brezplodno razpravljanje o tem, ali je bil 
postromantik ali realist, temveč raje v to, kaj nam je povedal kot 
pisatelj in nam ima povedati še danes!

Kaj nam je povedal kot pisatelj ...

Izr. prof. dr. Urška Perenič,  
predsednica programskega odbora  
vseslovenskega leta Ivana Tavčarja

Ustanovna seja programskega odbora za organizacijo 
dogodkov v sklopu Tavčarjevega leta FOTO: MIHA PRIJATELJ

Člani programskega odbora za organizacijo 
dogodkov v sklopu Tavčarjevega leta so na 
ustanovni seji v Dvorcu Visoko oblikovali programsko 
shemo dogodkov in za vodjo programskega odbora 
potrdili Urško Perenič.

Prvič se je sestal 
programski odbor
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Začetek delovanja Hiše generacij in spre-
jem prvih uporabnikov v CSS Škofja Loka 
načrtujejo v marcu ali aprilu, odvisno od 
tega, kdaj jim bo uspelo zapolniti kadro-
vsko vrzel. Za delo v Hiši generacij po 
besedah direktorice CSS Škofja Loka Sil-
ve Košnjek potrebujejo devet zaposlenih, 
od tega vsaj pet medicinskih sester, ki jih 
najbolj primanjkuje. V Hiši generacij bodo 
predvidoma sprejeli 22 uporabnikov, pri 
čemer bodo dnevno varstvo zagotavljali 
šestim uporabnikom, začasne name-
stitve do največ treh mesecev pa bodo 
lahko omogočili 16 starejšim.
Po besedah župana Občine Gorenja vas 
- Poljane Milana Čadeža so že leta 2008 
ustanovili projektno skupino, s katero 
so najprej razmišljali o gradnji doma za 
starejše s sedemdesetimi posteljami. 
Ko so preverili dejanske potrebe, pa se 
je izkazalo, da bolj kot dom za starejše 
potrebujejo dnevno varstvo in začasne 
namestitve. Skupaj s CSS Škofja Loka so 
se zato v začetku leta 2020 prijavili na 
javni razpis ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti za 
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, 
namenjeno izvajanju dnevnih oblik var-
stva in začasnih namestitev za starejše. 

Dobro leto kasneje so v prostorih Občine 
Gorenja vas - Poljane podpisali pogod-
bo o začetku gradbenih del za prenovo 
stare šole v Gorenji vasi. Gradbena dela 
so končali septembra lani, ko so prido-

bili tudi uporabno dovoljenje. Prostore 
za dnevno varstvo so uredili v  pritličju, 
kjer je velik skupni prostor, kuhinja z 
jedilnico in soba za počitek. Obdan je z 
vrtom za druženje na prostem in pokrito 
teraso. V zgornjih dveh nadstropjih so 
urejene sobe za začasno namestitev s 
spremljajočimi prostori in dvigalom. Hiša 
generacij je po besedah Silve Košnjek 
rezultat odličnega sodelovanja z Občino 
Gorenja vas - Poljane. Celotna investicija 
je bila vredna skoraj 2,1 milijona evrov, 
pri čemer so pridobili 1,43 milijona evrov 
nepovratnih sredstev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj ter ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, preostalih 650 tisoč evrov pa 
je zagotovila občina.
Državni sekretar na ministrstvu za 
solidarno prihodnost Luka Omladič je 
ob odprtju poudaril, da Hiša generacij 
predstavlja smer, v katero želijo zapeljati 
dolgotrajno oskrbo starejših, to je v smeri 
deinstitucionalizacije. Napovedal je, da 
bo prihodnje leto ključno glede uvajanja 
dolgotrajne oskrbe. »Nujno bo potrebna 
reforma dolgotrajne oskrbe, s katero želi-
mo omogočiti varno, univerzalno in vsem 
dostopno oskrbo.«

Center slepih, slabovidnih in starejših  (CSS) Škofja Loka je svojo dejavnost razširil na novo lokacijo – Hišo 
generacij v Gorenji vasi, ki so jo uradno odprli minuli petek.

Mateja Rant

Silva Košnjek, Milan Čadež in Luka Omladič ob odprtju Hiše generacij v Gorenji vasi 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

V Hiši generacij so uredili tudi sobe za začasno namestitev šestnajstih starejših. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Hiša generacij vrnila sijaj stari šoli
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Glede na to, da proračuna za leto 2023 niso sprejeli do začetka 
leta, se v prvih treh mesecih letošnjega leta izvaja začasno 
financiranje. Po pojasnilu Katarine Dolenc, ki je na občini pri-
stojna za proračun in finance, so za obdobje začasnega finan-
ciranja predvidena sredstva v skladu s porabljenimi sredstvi v 

enakem obdobju iz preteklega leta. Načrtovani prihodki v prvih 
treh mesecih letošnjega leta so tako predvideni v višini slabih 
2,9 milijona evrov, odhodki pa v višini 2,6 milijona evrov.
Predlog letošnjega proračuna pa je »težak« dobrih petnajst 
milijonov evrov. Za investicije so po besedah Katarine Dolenc 
namenili 54 odstotkov proračuna oziroma 8,2 milijona evrov, 
za tekoče odhodke pa 6,8 milijona evrov oziroma slabih 45 od-
stotkov. »Razlika med prihodki in odhodki gre na račun stanja 
sredstev ob koncu leta 2022 in nove predvidene zadolžitve v 
višini 1,2 milijona evrov za Kulturni dom Poljane.« Katarina 
Dolenc je poudarila tudi nekatere največje investicije, ki so 
jih uvrstili v letošnji proračun. Največ denarja namenjajo za 
gradnjo kulturnega doma v Poljanah, in sicer 3,9 milijona evrov, 
za vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–Brda je namenjenih 815 
tisoč evrov, za sanacijo plazov v Stari Oselici in na Ermanovcu 
pa 578 tisoč evrov. Za Hišo generacij v Gorenji vasi so predvi-
deli 465 tisoč evrov, za investicijsko vzdrževanje cest pa 450 
tisoč evrov. Med večjimi tekočimi odhodki in transferji je ome-
nila dnevno varstvo in vzgojo v občini, za kar namenjajo 1,5 
milijona evrov, za zimsko službo so predvideli 507 tisoč evrov 
in za prevoze otrok v šolo 478 tisoč evrov. Slabih tristo tisoč 
evrov so namenili še za odplačilo dolgoročnih posojil. Med 
na novo odprtimi postavkami v proračunu je Katarina Dolenc 
omenila športni park Log, kulturni dom na Sovodnju in krožno 
krožišče na Trebiji.

Mateja Rant

V predlogu proračuna, ki so ga občinski svetniki obravnavali na zadnji seji v preteklem letu, so predvideli 
dobrih 13 milijonov evrov prihodkov, odhodke pa načrtujejo v višini 15 milijonov evrov.

Največja naložba kulturni dom v Poljanah

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

Datum: 9. 1. 2023
Številka: 6020-1/2023/1

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št. 18/2016, 11/2018)

 
V ŠOLSKEM LETU 2023/24
OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE V VRTCU AGATA POLJANE, V ENOTI 
JAVORJE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz 
enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni 

strani vrtca  www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani  
Občine Gorenja vas - Poljane.

IZPOLNJENO VLOGO ODDAJTE OD  6. 3. 2023   
DO 10. 3. 2023 V VRTEC AGATA 

pomočnici ravnateljice Jožici Maček vsak dan od 8.00 do 10.00, v 
torek in četrtek pa tudi od 12.00 do 16.00.

O sprejemu v vrtec boste obveščeni v mesecu maju 2023.

Metka Debeljak, ravnateljica

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVA ŠOLA IVANA TAVČARJA
Trata 40, 4224 Gorenja vas 

Datum: 9. 1. 2023
Številka: 6020-2/2023/1

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016 in 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2023/24
OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE V VRTCU ZALA GORENJA VAS,  
V ENOTI DOBRAVA, V ENOTI SOVODENJ IN ENOTI LUČINE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz 
enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni 
strani vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni 

strani Občine Gorenja vas - Poljane.

IZPOLNJENO VLOGO ODDAJTE OD 6. 3. 2023 DO 10. 3. 2023  
V VRTEC ZALA,

pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8.00 do 10.00,
v torek in četrtek pa tudi od 12.00 do 16.00.

O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma  
v mesecu maju 2023.

Izidor Selak, ravnatelj

Občine s Škofjeloškega ter Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Škofja Loka so oblikovale poseben finančni sklad, 
Kreditno shemo, ki deluje v okviru Razvojne agencije Sora. 
Tudi letos so objavili javni razpis, na podlagi katerega prek 
izbrane banke dodeljujejo ugodna posojila za obratna 
sredstva in investicije za podjetnike, zasebnike, družbe 
z omejeno odgovornostjo, društva, kmetije ... Posojila za 
obratna sredstva je mogoče dobiti za financiranje tekoče-
ga poslovanja. Rok vračila je 36 mesecev, obrestna mera 
znaša 2,60 odstotka nominalno. Za posojila za investicije 
je rok vračila nad 36 pa do 120 mesecev, obrestna mera 
znaša šestmesečni EURIBOR plus 2,6 odstotka. Minimalni 
znesek posamezne vloge za najem posojila je 5000 evrov.

Ugodna posojila za podjetnike
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Na cestnem programu je KS Gorenja 
vas v lastni režiji in s prispevki krajanov 
obnovila okrog 870 metrov lokalnih cest 
in javnih poti v asfaltu in prav toliko v 
makadamu, in sicer na odseku Suša–Je-
lovica v dolžini 420 metrov. To je zadnji 
odsek ceste, kjer se je izvedla asfaltacija 
in je le-ta povezana do zaselka Jelovica. 
Občina Gorenja vas - Poljane in KS Go-
renja vas sta v zadnjih 25 letih po delih 
obnavljali in asfaltirali navedeno lokalno 
cesto, celotni odsek Suša–Jelovica meri 
3,2 kilometra. Skupna vrednost investi-
cije v lanskem letu je znašala 50 tisoč 
evrov.
Na javni poti Volaka–Čabrače v dolži-
ni 450 metrov se je zamenjal asfalt in 
uredila drenaža. Investicija je bila vredna 
približno 46 tisoč evrov. Zaradi pozne 
sklenitve pogodbe z izvajalcem asfaltira-
nja se bo sanacija lokalne ceste Gorenja 
vas–Žirovski Vrh v dolžini 570 m izvedla 
letos. Vse leto se je izvajalo tudi redno 
vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti. 

Na pokopališču Gorenja vas se je na 
novo uredila okolica poslovilnega objekta 
ter izvedla dodatna grobna polja za žarne 
pokope. Na pokopališču Leskovica so se 
izvajala nujna vzdrževalna dela. Na ob-
močju Hotavelj se je obnovil še preostali 
del javne razsvetljave na odseku Nande–
Troha. Organizirana je bila prireditev ob 

dnevu državnosti, sofinancirali smo ora-
torij in vsakoletne decembrske pohode. V 
Gorenji vasi, na Hotavljah in v Leskovici 
je Miklavž obdaril več kot 350 otrok. 
Doseženi cilji so rezultat dobrega in 
uspešnega sodelovanja z vaškimi odbori, 
svetniki krajevne skupnosti, občinsko 
upravo in županom.

Opravili veliko dela na cestah
Preteklo leto je v Krajevni skupnosti (KS) Gorenja vas zaznamovalo asfaltiranje cestnih odsekov, prenova 
okolice poslovilnega objekta v Gorenji vasi in dokončna prenova javne razsvetljave na Hotavljah.

Dušan Podobnik, predsednik 
Gašper Čadež, tajnik KS Gorenja vas

Urejena je bila okolica poslovilnega objekta v Gorenji vasi. FOTO: ARHIV KS

Konec aprila smo organizirali vsakoletno očiščevalno akcijo s 
člani večine društev v naši krajevni skupnosti. Junija smo prire-
dili slovesnost ob postavitvi spomenika padlemu Maistrovemu 
borcu Andreju Šifrarju pri Oblakovih v Stari Oselici, na predve-
čer dneva državnosti pa proslavo v počastitev dneva državnosti 
v Novi Oselici.
Na področju prometne infrastrukture je bil z občinskimi sredstvi 
urejen okrog 700 metrov dolg odsek lokalne ceste Stara Ose-
lica–Ermanovec (od kapelice na Škrbinovem griču do Kmetije 
Sivkar), obnova omenjene ceste do Sovodnja se bo nadaljevala 
letos. Poleg rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest in javnih 
poti so bili z asfaltno prevleko na novo urejeni 300-metrski 
odsek javne poti Sovodenj–Podosojnice, 220-metrski odsek 
loklane ceste Sovodenj–Cerkljanski Vrh, 60-metrski odsek 
javne poti Grapa–Kalar–Jeram in 115-metrski odsek javne poti 

Grapa–Karantovše. V centru Sovodnja je bila asfaltirana 553 
kvadratnih metrov velika površina z dvoplastnim asfaltom.
V kulturni dvorani je bilo prenovljeno stopnišče v hodniku, na 
pleskarska dela pa stopnišče še čaka, prav tako bo treba na 
okna namestiti še zunanje police. Kot vsa leta doslej smo v 
decembru pripravili obdaritev otrok od enega do desetih let sta-
rosti in obdarili starejše od 75 let. Hvala vsem, ki ste kakorkoli 
prispevali k realizaciji zastavljenih ciljev in vse dobro v letoš-
njem letu.

Uresničili zastavljene cilje
V Krajevni skupnosti Sovodenj smo se lani trudili čim 
bolje realizirati zastavljene cilje.

Stanko Bajt, predsednik sveta,  
Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj

Asfaltiranje v središču Sovodnja FOTO: ARHIV KS
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S sredstvi iz proračuna krajevne skupno-
sti nam je uspelo zaključiti in poplačati v 
letu 2021 začeto obnovo ceste v Hotovlji 
od kmetije pri Kočarju do kmetije pri Orlu. 
V omenjeni odsek ceste smo na novo 
vgradili vso potrebno infrastrukturo, pri 
Bolantaču poglobili vodovod v dolžini 
60 metrov ter poglobili in uredili cesto 
pod Bolantačevim mostom, ki je zdaj 
prevozna tudi za tovorni promet. Na tem 
odseku smo brežino zavarovali z dvema 
upornima zidovoma v dolžini 70 metrov 
in celotni odsek ceste v dolžini 450 me-
trov na novo asfaltirali.
V novembru smo začeli obnovo ceste na 
Kupšušu, kjer smo v cesto vgradili cevi 
za optiko in elektriko, obnovili meteor-
ni jašek in zamenjali že razpadajoče 
betonske cevi za meteorno vodo v dolžini 
okrog 25 metrov. Zgrajen je bil kamniti 
oporni zid v dolžini 30 m. Na odseku 
ceste Hotovlja–Hotovnik se je čez potok 
Hotoveljščica razširil in na novo asfal-
tiral most. Sredstva smo namenili tudi 
za vzdrževanje številnih javnih cest in 
poti v naši krajevni skupnosti. Z občin-
skimi sredstvi pa smo lani začeli obnovo 
lokalne ceste Polycom–Palir. Na odseku 
ceste v dolžini več kot 300 metrov se bo 
v celoti zamenjal spodnji ustroj, vgradile 
se bodo cevi za optiko, elektriko in javno 

razsvetljavo. Prav tako se bodo na celem 
odseku ceste na novo vgradili jaški, 
propusti in cevi za meteorno vodo. Dobro 
polovico odseka ceste smo v decembru 
preplastili s grobim asfaltom.
Konec lanskega aprila smo se Poljanci 
razveselili uradnega odprtja prizidka 
Vrtca Agata. Pri vodenju Župnije Poljane 
nad Škofjo Loko je prišlo do spremem-

be. Sredi leta je vodenje župnije prevzel 
msgr.dr. Jože Plut, ki je zamenjal župnika 
Jožeta Stržaja, ki je našo župnijo vodil 
dobrih petnajst let. Praznovanje 31-letni-
ce samostojne države je zadnjič potekalo 
v polni dvorani starega kulturnega doma 
v Poljanah. Tudi letos smo podelili pri-
znanja krajevne skupnosti Poljane za leto 
2022 zaslužnim krajanom. Prejeli so jih: 
Bogomir Mlakar, veterani Prostovoljnega 
gasilskega društva Poljane, Milena Sitar 
in Blaž Dolenc. Ob prazniku naše Občine 
Gorenja vas - Poljane pa so bila podelje-
na tudi občinska priznanja, prejemnik je 
bil tudi naš krajan Gašper Debeljak.
Po večletnih načrtih, željah in po pred-
stavitvi idejnih zasnov se je lani začelo 
urejati vaško jedro v Poljanah. V začetku 
leta se je pred rušenjem nekdanje trgovi-
ne Mercator prestavila freska Poljanska 
vstaja, nadaljevale so se arheološke 
raziskave. Zaradi velike izpostavljenosti 
vremenskim razmeram se je arheološko 
najdišče zaščitilo z nadstreškom. Jeseni 
pa se je začela gradnja novega kulturne-
ga doma v vrednosti več kot štiri milijone 
evrov. Za gradnjo novega doma je občina 
pridobila 1,4 milijona evrov na razpisu mi-
nistrstva za kulturo, dobrega pol milijona 
nepovratnih sredstev pa pričakujemo od 
Eko sklada.

V krajevni skupnosti Poljane večino sredstev iz proračuna namenimo za asfaltiranje cest, del sredstev pa 
tudi za njihovo tekoče vzdrževanje, saj je prometna varnost za krajane pomembna.

Anton Debeljak, tajnik KS Poljane

Gradnja novega kulturnega doma v Poljanah FOTO: ARHIV KS

Ljubezen po Tavčarju je naslov osrednje prireditve v počastitev kulturnega prazni-
ka v izvedbi KD Dr. Ivan Tavčar Poljane, ki jo bodo pripravili 5. februarja v Sokol-
skem domu v Gorenji vasi, saj je kulturni dom v Poljanah po rušitvi v izgradnji. 
»Morda je koncept proslave malo 'kontra' naslovu nadaljevanke Ljubezen nam je 
vsem v pogubo. Sprehodimo se skozi Tavčarjeve tekste in mesta, kjer govori o lju-
bezni, ženitvi, tudi družini in nazadnje, da z ljubeznijo ohranjamo rod in tudi narod. 
Teksti so vzeti iz poljanskih uprizoritev v narečju, nekaj tudi v originalu, glasbeno 
pa iz muzikala Cvetje v jeseni in filma. Torej precej znano, malo pa le začinjeno, 
ker vedno pa ljubezen le ni zelo preprosta stvar in narava jo včasih čudno obrne,« 
je režiser Andrej Šubic povedal o zasnovi dogodka, s katerim v KD dr. Ivan Tavčar 
Poljane obenem začenjajo praznovanje stoletnice smrti svojega sovaščana, zato 
je tudi tema tako izbrana. Andrej Šubic bo že dva dni kasneje, 7. februarja, na 
Visokem na tradicionalni prireditvi društva predstavil svojo knjigo Odkruški. »Od-
kruški so tudi nekateri inspirirani s Tavčarjem, predvsem pa sem vesel, da lahko 
knjigo ponudim tudi širšemu občinstvu, čeprav je bila v začetku napisana bolj 
za ožji krog.« Zagotavlja, da je tako njemu kot Poljancem prireditev na predvečer 
kulturnega praznika zelo draga, saj jo ohranjajo že več kot 40 let.

Osrednjo občinsko proslavo bodo pripravili Poljanci

Začeli gradnjo novega kulturnega doma
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Prav tako smo v lanskem letu asfaltirali 
odsek ceste Preskar–Jezeršek v dolžini 
700 metrov, kjer so celotno predpripra-
vo in del asfalta financirali Debelakovi 
iz Stare Oselice. Asfaltirali smo tudi 
uvoz Kladje pri kmetiji Lojz na Fužinah 
in 20-metrski odcep Oblak na Fužinah. 
Večja vzdrževalna dela so bila izvede-
na na odsekih cest Sleme–Rotovž in 
Pivkar–Zabrežnik ter na odseku ceste 
Mahovnač–Kos.
Na drugih cestah so bile nasute bankine, 
kjer je bilo potrebno, na makadamskih ce-
stah pa so bile predvsem zasute udarne 
jame. S pomočjo občinskih sredstev je 
bil saniran in na novo asfaltiran odsek 
lokalne ceste Trebija–Stara Oselica v 
dolžini 630 metrov od odcepa Jezeršek 
do zvona pri Ermanovcu. Skupaj s krajani 
smo sodelovali tudi pri čiščenju in ob-
sekovanju lokalne ceste Fužine–Kladje. 
Postavili smo tudi nekaj novih prometnih 
znakov. V športnem parku na Trebiji smo 
na asfaltnem igrišču obnovili tankosloj-
ne označbe za košarko, ki so zarisane v 
rumeni barvi. Na novo so se zarisale tudi 

označbe za mali nogomet v beli barvi. 
Na Fužinah smo začeli gradnjo novega 
ekološkega otoka ter postavili nov plasti-
čen zaboj za pesek in sol volumna 660 
litrov. Na pokopališču v Stari Oselici smo 
opravili manjša dela, najemnikom grobov 
pa zagotovili pesek za posipanje. Pohva-
liti moramo zelo dobrega in vestnega 
gospodarja pokopališča g. Ivana Filipič. 
Čaka nas še precej manjših obnovitvenih 
posegov, najbolj potrebna pa bo sanacija 
obzidja, ki je že razkrilo svoje poškodbe. 
Skozi celo leto smo skrbeli za vzdrževa-

nje javne razsvetljave, poskrbeli smo za 
novoletno okrasitev, aktivno pa so pote-
kali tudi nadaljnji koraki oživitve Doma 
pod Planino. Kot vsako leto je otroke KS 
Trebija obdaroval Miklavž, na predvečer 
dneva državnosti pa smo na Trebiji izpe-
ljali proslavo za domovino.
Doseženi cilji so rezultat dobrega in 
uspešnega sodelovanja, zato hvala vsem, 
ki ste kakorkoli sodelovali pri realizaciji 
zastavljenih ciljev, z željo za dobro sode-
lovanje tudi pri načrtovanih projektnih v 
letu 2023.

Na novo asfaltiran odsek ceste Preskar–Jezeršek v dolžini okrog sedemsto metrov  
FOTO: ARHIV KS TREBIJA

Po odjugi konec lanskega leta so 
se tudi na smučišču Stari vrh sredi 
januarja razveselili naravnega snega, 
tako da so smučišče 21. januarja 
ponovno odprli. Obratujejo naslednje 
žičniške naprave: šestsedežnica 
Stari vrh, vlečnica Kopa in otroški 
trak na Grebljici. Dnevna smuka je 
mogoča od ponedeljka do petka 
med 8. in 14. uro ter ob sobotah, 
nedeljah, praznikih in v času šolskih 
počitnic med 8. in 15. uro. Nočno 
smučanje smučarjem omogočajo od 
ponedeljka do sobote med 19. in 22. 
uro. V letošnjo smučarsko sezono 
so na smučišču Stari vrh vstopili z 
novostjo, s katero želijo na smuko 
privabiti družine z mlajšimi otroki. 
Otrokom do 9,99 leta v spremstvu 
staršev smučarjev so namreč smu-
čanje omogočili za evro na dan.

Na Starem vrhu spet smuka

Krajevna skupnost Trebija je v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane v letu 2022 pri pokopališču v Stari 
Oselici na novo uredila približno dvajset parkirnih mest, za zdaj še v makadamski izvedbi, za katera pa je 
letos predvideno asfaltiranje.

Dodatna parkirišča ob pokopališču v Stari Oselici

Lucija Klemenčič, KS Trebija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem 
listu objavilo količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za letošnje leto. 
Iz objave v Uradnem listu izhaja, da se vse preživnine, ki so bile sklenjene pred 
januarjem 2022, s 1. februarjem letos povečajo za 10,3 odstotka. Pri uskladitvi 
višine preživnin so upoštevali kumulativno rast cen življenjskih potrebščin od 
meseca, od katerega je bila preživnina nazadnje določena ali usklajena.

Višje preživnine
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Ciril Alič, inženir strojništva, Murave, SDS

»Dobro so mi poznane potrebe in težave 
tako na področju občine kot tudi krajevne 
skupnosti, zato bom po svojih močeh 
prispeval pri njihovem reševanju.« Na po-
dročju cestne infrastrukture je po njegovih 
besedah potrebno še veliko dela. »Samo 

v naši krajevni skupnosti je na nekaterih 
odsekih še vedno precej kritično stanje 
zaradi dotrajanosti cest in neugodne 
geološke strukture tal.« Med njegovimi 
prioritetami je poudaril še gradnjo nove 
šole in vrtca v Javorjah. »Idejni projekt je 
že izdelan in v sklopu šole predvideva tudi 
nov gasilski dom, ki ga gasilci v Javorjah 
zelo potrebujejo.« Kot pravi, bo treba najti 
tudi rešitev za izgradnjo mrliške vežice v 
Javorjah, zavzemal se bo tudi za projekte, 
ki bodo občanom, predvsem pa mladim, 
zagotavljali možnost zaslužka in pogoje 
za dostojno življenje v občini. Podpira 
razvoj turizma z ohranjanjem podežel-
ske kulturne dediščine ter dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, kot tudi v obrtni 
in podjetniški dejavnosti. Razvoja si ne 
predstavlja tudi brez sodobnega teleko-
munikacijskega omrežja, svojo podporo 
pa obljublja tudi organizacijam in dru-
štvom v občini, zlasti gasilskim društvom 
in občinskemu poveljstvu.

Marija Bajt, prodajalka, Podjelovo 
Brdo, SDS
»Prvič sem se odločila za kandidaturo 
v občinskem svetu Občine Gorenja vas 

- Poljane, ker se veliko pogovarjam z lju-
dmi in jim prisluhnem ter sem prepričana, 
da s svojimi izkušnjami, znanjem in voljo 
lahko pripomorem k razvoju domačega 
kraja in občine.« Obljublja, da bo pobude, 
predloge in vprašanja krajanov v ospred-
je postavila na sejah občinskega sveta. 
Želi si, da bi se vse krajevne skupnosti 
v občini enakovredno razvijale na vseh 
področjih. »V KS Sovodenj je nujno treba 
obnoviti zadružni dom. Veliko cest je 
dotrajanih, nekaj odsekov niti asfaltira-
nih. Krajani Sovodnja in širše okolice si 
že mnogo let želimo bankomat, saj je 
najbližji oddaljen kar deset kilometrov! 
Skupaj nam bo uspelo!«

Stjepan Benković, gozdarski tehnik, 
Gorenja vas, SD
Za kandidaturo za občinskega svetnika 
se je odločil, ker meni, da je treba tudi 
občinski oblasti pogledati »pod prste«. 
»Ker poznam skoraj vsako cesto na 
območju občine, opažam, da ne glede na 

večje projekte občinska uprava zanemar-
ja in zavlačuje z reševanjem lastninsko 
pravnih odnosov (zemljišča pod cestami, 
odmere in možne odškodnine, zamenjave 
zemljišč). Poslovanje po ZUP in uredbi o 
upravnem poslovanju, vsaj po mojih izku-
šnjah, ni vrlina občinske uprave.« Opaža 
tudi, da je pomanjkljivo urejena pomoč 
na domu, zlasti ob koncih tedna in med 
prazniki. »V življenju so tudi majhne 
stvari, ki lahko razveselijo ali zagrenijo ži-
vljenje občanom, če se rešijo pravočasno 
oziroma se ne rešijo. Izzivov bo veliko.«

Anton Debeljak, orodjar, Poljane, SDS
»Odlično sodelovanje z vsemi občinski-
mi svetniki in celotno občinsko upravo 
v preteklih dveh mandatih mi je dalo 

motivacijo, da sem ponovno kandidiral.« 
Njegova želja je tudi v novem mandatu 
skupaj pripraviti čim več dobrih projektov, 
ki bodo finančno podprti tudi s strani 
države. »V občinskem svetu si bom 
prizadeval za kakovosten in enakomeren 
razvoj krajev v občini. Želim, da se ustvari 
čim več delovnih mest v občini, da se bo 
mlad izobražen kader zaposlil v doma-
čem kraju.« Zavzemal se bo, da bo obči-
na z občinskimi podrobnimi prostorskimi 
načrti, ob upoštevanju državnih prostor-
skih aktov, sledila potrebam občanov. »Za 
kakovostnejše bivanje naših občanov ter 
ohranjanje poseljenosti in podeželja je 
treba zagotoviti več sredstev za prome-
tno infrastrukturo. Nadaljevati bo treba 
izgradnjo optičnega omrežja do vseh ob-
čanov.« Zavzemal se bo, da se vsi zasta-
vljeni projekti v centru Poljan nadaljujejo, 

Mateja Rant

Na decembrski ustanovni seji so potrdili mandate sedemnajstim novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki 
jih predstavljamo v tokratni številki. Vsem smo zastavili enaka vprašanja: zakaj so se odločili za kandidaturo, 
kaj bi želeli spremeniti v občini in za katere projekte se bodo prednostno zavzemali v tem mandatu.

Novoizvoljeni člani občinskega sveta

Ciril Alič FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Marija Bajt FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Stjepan Benković FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Anton Debeljak FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
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da Poljane postanejo kulturno središče 
Poljanske doline in občine. »V občinskem 
svetu pa bom podpiral tudi vse dobre pro-
jekte, ki bodo prispevali k blaginji kraja in 
naše občine,« je še poudaril in dodal: »Le 
dobro sodelovanje in povezovanje vodi 
v večjo kakovost kulturnega življenja in 
tako prispeva k razvoju naše občine.«

Janez Dolinar, profesor športne vzgoje, 
Podvrh, SD
»Kandidiral sem na listi SD z motivom, 
da se v občinskem svetu sliši tudi 
'drugo' mnenje. Problem, ki ga vidim, 
je, da trenutna občinska oblast nima 

vizije razvoja oziroma načrtov, kakšno 
občino želimo čez deset do dvajset let. 
Praktično se dela z danes na jutri. Smo 
občina z eno najvišjih natalitet v državi, 
pa z gospodarstvom, ki je daleč od tega, 
da pokrije potrebe prihajajočih genera-
cij.« Glede razvoja gospodarstva se po 
njegovih besedah lahko ozrejo kar k so-
sedom – v Žiri in Železnike –, pri čemer 
ima v mislih predvsem mala razvojna 
podjetja z nekaj deset zaposlenimi, ki 
tudi ekološko ne obremenjujejo okolja. 
Dolgoročno vizijo pogreša še na podro-
čju turizma. »Imamo dobra izhodišča za 
izletniško kolesarjenje, nimamo pa par-
kirišča za avtodome z urejeno elektriko, 
vodo in sanitarijami, tudi pri 'Topličarju' 
v Kopačnici je stanje že nekaj let brez 
sprememb kljub velikim načrtom. Enako 
je z izgradnjo letnega kopališča ob Sori, 
kot so ga naredili v Žireh.« Obenem 
se sprašuje, kakšno dodano vrednost, 
razen dodatnega avtomobilskega in 
tovornega prometa ter posledično 
neprekinjenih kolon in zastojev že pred 
Škofjo Loko, občini prinaša načrtovana 
4. razvojna os oziroma cestna povezava 
s Hotavelj skozi Kopačnico do Cerkne-
ga. »Še bi lahko našteval, saj je izzivov 
veliko, preveč za en mandat. Ampak 
korak za korakom.«

Zvonko Dolinar, kmetijski tehnik, Stara 
Oselica, SLS
»Za tretji mandat v občinskem svetu 
sem bil izvoljen na listi SLS, katere član 
sem že od ustanovitve. Že vseskozi sem 

namreč mnenja, da moramo občani bolj 
aktivno sodelovati pri odločitvah v občini 
in opozarjati na nepravilnosti.« Poljanska 
dolina, ki jo imenuje raj pod Blegošem, je 
po njegovih besedah lepa zaradi pridnih 
ljudi. »Pomemben delež ima kmetijstvo, je 
pa kmetovanje zaradi razgibanega terena 
zelo zahtevno in manj konkurenčno, zato 
si zasluži večjo podporo. Brez obdelane 
krajine in dobre lokalne hrane je tudi turi-
zem manj zanimiv.« Za razvoj vseh dejav-
nosti, zlasti v hribovitem delu občine, pa je 
po njegovem zelo pomembna cestna po-
vezava, zato se bo zavzemal za aktivnejši 
cestni program na krajevnih in lokalnih 
cestah ter nadaljevanje težko pričakovane 
obnove ceste Trebija–Sovodenj. Prizade-
val si bo še za enakomeren razvoj vseh 
delov občine ter večji delež sredstev za 
krajevne skupnosti, »ki so bliže občanom 
in bolje poznajo njihove potrebe«.

Ana Gantar, živilska tehnica, Žirovski Vrh 
Sv. Urbana, SDS
»Kandidirala sem zato, ker sem v takem 
poslu, da je vedno treba stremeti k izbolj-

šanju in razvoju tako poslovne kot kmetij-
ske dejavnosti. Upam, da bom lahko s 
svojo kandidaturo čim bolj spodbudila 
naše kmetije, da se poleg tradicionalne 
živinoreje odločijo še za kakšno dopolnil-
no dejavnost na kmetiji.« V tem namreč 
vidi prihodnost slovenskega kmeta, zlasti 
ker so v občini večinoma manjše kmetije, 
ki se samo z eno dejavnostjo težko 
preživijo. Rada bi se tudi bolje seznanila 
z dogajanjem v občini in pridobila nove 
izkušnje.

Janez Hrovat,  univ. dipl. inž. 
elektrotehnike, Žabja vas, NSi
 Na vprašanje o kandidaturi za občinske-
ga svetnika je odgovoril: "»se, da je pro-
blem današnjega časa politika, ki je vsem 
v sramoto, tako da dobri ljudje sploh ne 
gredo zraven. Zato se sprašujem, kje sem 

oziroma kakšen sem, saj je to že moj peti 
mandat v občinskem svetu.« Zelo pogre-
ša strategijo razvoja občine, za katero po 
njegovih besedah doslej ni bilo pravega 
posluha. »Velik projekt, kot je na primer 
gradnja kulturnega doma v Poljanah, ki 
smo mu priča, namreč krepko presega en 
mandat.« Tudi do krajevnih skupnosti bi 
bil po njegovem občinski proračun lahko 
nekoliko darežljivejši, zagovarja parti-
cipativni proračun. »Ne le v naši dolini, 
tudi drugod po Sloveniji se veliko gradi 
in obnavlja. Pogrešam enotne označitve 
naselij v občini, obljubljene kolesarske 
povezave … Želim si, da bi se znali po-
slušati tudi v majhnih rečeh in delati za 
dobro vseh.«

Blaž Kavčič,  dipl. inž. kmetijstva - 
živinoreje, Žirovski Vrh SV. Urbana, NSi
»Za kandidaturo me je pravzaprav 
predlagala sestra. Vedno pa je bila tudi 
moja želja, da bi lahko sodeloval pri 
predlaganju sprememb in odločanju, da 
bi stvari obrnili na bolje.« Spremembe, ki 
si jih želi v občini, so pomoč in spodbu-
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janje samozaposlovanja, izobraževanja 
in podjetništva ter ustvarjanje novih 
podjetij in pridobivanje novih delovnih 
mest. Kot novoizvoljeni kandidat se bo 
prednostno zavzemal za pridobivanje in 
gradnjo novih industrijskih con, ki bodo 
namenjene spodbujanju in pomoči tako 
starim kot novim podjetjem za njihov 
razvoj v lastni občini. Zelo pomembno 
se mu zdi povečati število dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, pri čemer ima v 
mislih predvsem hribovske kmetije, tako 
za pridobitev dodane vrednosti kot tudi 
spodbujanje in pomoč pri razvoju v turi-
stične namene. »Med manjše projekte, ki 
jih predlagam, sodi ureditev odvoza sme-
ti na lokaciji Žirovski Vrh Sv. Urbana in 
Sv. Antona ter ureditev pešpoti oziroma 
pločnika v Srednji vasi do Osnovne šole 
Poljane.««

Vladimir Kavčič, oblikovalec kovin in 
voznik, Gorenja Dobrava, SLS
»Za kandidaturo sem se odločil, ker želim 
prispevati k razvoju kraja, predvsem s po-
budami na področju kmetijstva in varstva 
okolja ter spodbujanja trajnostne rabe.« 
Delo na občini je po njegovem prepriča-
nju že zdaj dobro zapeljano, kljub temu 
pa bo treba obnoviti še kakšno cesto v 
občini, predvsem v smeri industrijske 
cone v Todražu. »Cesta skozi Gorenjo 

Dobravo je ta čas zelo nevarna, prav 
tako odsek Gorenja vas–Hotavlje.« Sicer 
pa si želi dokončanja projektov, ki so že 
zastavljeni, pri čemer je posebej omenil 
gradnjo kulturnega doma v Poljanah in 
obnovo šol, zlasti v Javorjah. »Če bomo 
nadaljevali tako, kot je zastavljeno, bo kar 
v redu.«

Roman Kokalj, komercialni tehnik, 
Trebija, Desus
»Največji motiv za kandidaturo je bilo 
nagovarjanje občanov, kar se je potem 
odrazilo tudi v veliki podpori in zaupanju 
na volitvah.« Meni, da v enem mandatu 
ni mogoče postoriti vsega, »kar si se 

namenil na osnovi želja občanov, ki te 
podpirajo pri zavzemanju za boljši in 
kakovostnejši jutri«. Želi si, da bi se vsi 
kraji v občini razvijali enakovredno. Pred-
nostno se bo zavzemal za ureditev ceste 
Hotavlje–Kopačnica proti Leskovici in 
skozi Podpleče, za dokončanje ceste pro-
ti Sovodnju ter umestitev in dograditev 
krožnega križišča na Trebiji proti Sovo-
dnju in Žirem ter ureditev hodnika za pe-
šce na zgornji postaji za Fužine. »Trudili 
se bomo za dokončanje ceste s Sovodnja 
proti Ermanovcu in Javorjevemu Dolu ter 
ceste skozi Sovodenj.« Ob tem pa je po 
njegovih besedah treba poskrbeti tudi 
za ureditev cest do vseh vasi in zaselkov 
ter posameznih hiš. Zavzemal se bo za 
dokončanje vseh projektov v teku, za 
katere je tudi Desus prispeval svoj glas v 
prejšnji sestavi občinskega sveta ali je bil 
celo njihov pobudnik, za ureditev sredi-
šča Trebije in gasilskega doma na Trebiji 
ter za obnovo in ureditev zadružnega 
doma na Sovodnju. Podprl bo še boljšo 
opremljenost vseh enot zaščite in reše-
vanja ter si prizadeval za vzpostavitev in 
dograditev mreže defibrilatorjev v občini. 
»Podprl bom dostojno življenje upoko-
jencev in večjo skrb za obolele starejše 
občane na način pomoči na domu.«

Vilma Kos, farmacevtska tehnica, 
Javorje, SDS
Za kandidaturo se je odločila na pobudo 
kolegov iz stranke SDS. »V tem mandatu, 
ki je zame prvi, bom podpirala projekte, ki 

omogočajo občanom prijetnejše biva-
nje v naši občini. Zavzemala se bom za 
to, da mlade družine in mladi ostanejo 
v naših krajih, ker le tako občina živi 
naprej.« Predvsem pa se bo zavzemala 
za začetek gradnje podružnične šole in 
vrtca v Javorjah, je povedala, poleg tega 
pa poudarila še ureditev dela šolske poti 
za otroke, ki hodijo peš v šolo, da bo pot 
čim bolj varna. »Treba pa je urediti še 
nekaj cest v naši krajevni skupnosti.«

Martina Košir, kemijska tehnica, Bukov 
Vrh, SDS
»V preteklih letih je bilo v občini izpelja-
nih veliko projektov, veliko projektov je 
še v delu. Zavzemala se bom za nada-
ljevanje teh projektov, za enakomeren 
razvoj po vsej občini, za obnovo lokalnih 
cest in asfaltiranje makadamskih cest, 
saj je v naši občini veliko lokalnih cest, 
ki obnove,« je poudarila in dodala, da se 
bo še posebno zavzemala za projekte, ki 
potekajo v Poljanah in okolici. »Izgradnja 
kulturnega doma Poljane je zahteven in 
obsežen projekt. Zavzemala se bom za 
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lepo ureditev vaškega jedra Poljan ter za 
primerno ureditev arheoloških najdb in 
ostankov mogočne cerkve, ki so jo podrli 
po drugi svetovni vojni.« Prizadevala si 
bo tudi za pokritost s signalom za mobi-
tel, ker je na določenih odsekih, recimo 
v Hotovlji, pokritost še vedno zelo slaba. 
»Kot občinska svetnica se bom zavze-
mala za razvoj turizma, kulture, športa in 
varstva okolja, za spodbujanje kmetijstva 
in čebelarstva. Skratka, podpirala bom 
vse, kar je dobro za naše občane.«

Žan Mahnič, diplomirani obramboslovec, 
Gorenja vas, SDS
»Naša občina se razvija v pravo smer. 
Sam sem se za ponovno kandidaturo 
odločil ravno zaradi tega razvoja, ki je 
rezultat sodelovanja in povezovanja.« Želi 

si, da je njihova občina prostor, ki omogo-
ča kakovostno življenje. »V tem mandatu 
nas čaka vprašanje, kaj si vsi skupaj 
želimo od naše občine, ko bodo v nasle-
dnjih dveh mandatih vsi veliki projekti 
zaključeni,« je poudaril in med projekti, 
za katere se bo prednostno zavzemal v 
sedanjem mandatu, navedel obnovo ceste 
Gorenja vas–Todraž in Gorenja vas–Ho-
tavlje, šolo v Javorjah, obnovo stare šole v 
Leskovici, izgradnjo prireditvenega centra 
Todraž, kakovostno zdravstvo, vlaganje v 
zaščito in reševanje ter krepitev turistične 
ponudbe Poljanske doline. »To so nekateri 
projekti, kjer sam pomagam tudi kot po-
slanec državnega zbora.«

Miha Mrak, dipl. organizator - menedžer, 
Stara Oselica, SDS
Že leta 2018 se je odločil kandidirati v 
svet KS Trebija, ker želi sodelovati pri 
oblikovanju skupnih odločitev v lokalnem 
okolju, tako da svetu KS Trebija pred-
seduje že drugi mandat. Ker meni, da je 
delovanje krajevnih skupnosti in občine 
precej povezano, je prepričan, da lahko s 
svojimi izkušnjami prispeva k sprejema-

nju dobrih odločitev za širšo skupnost. 
»Dosedanje vodenje občine ocenjujem 
za dobro, zato bom podpiral nadaljevanje 
zastavljenih projektov, v prihodnosti se 
bom prednostno zavzemal za podporo 
novim projektom, ki so potrebni za razvoj 
manjših krajev. Enakomeren razvoj obči-
ne je pomemben za ohranitev življenja v 
vaseh in obdelano pokrajino, na katero 
smo lahko ponosni.«

Boštjan Pintar, dipl. inž. elektrotehnike, 
Trebija, NSi
» Po nekajletnem premoru je to že tretji 
svetniški mandat. Moj motiv je enak kot 
v preteklih mandatih, ko sem s predlogi in 
idejami pomagal pri soustvarjanju na ob-
činski ravni in tak pozitivni pristop želim 
nadaljevati tudi v prihodnje.« Poudaril je, 

da je v občini kar nekaj različnih društev, 
ki imajo želje po predstavljanju svoje 
vsebine lokalno in zunaj meja občine. 
»Želim si, da bi se na občinski ravni lahko 
dogovorili, da enkrat na leto vsakemu 
od društev ali sekcijam znotraj društva 
pripada brezplačno koriščenje občinske 
dvorane. S tem bi se delovanje društev še 
bolj približalo vsem prebivalcem občine.« 
Ker je v občini veliko mladih, pa se mu zdi 
izredno pomembno, da najdejo pogum, 
željo in voljo po ustvarjanju in povezova-
nju v domačem okolju. »Za slednje pa je 
pomembno, da zagotovimo dostopna sta-
novanja, za kar se zavzema v programu 
tudi stranka NSi, ki ima to tematiko zelo 
dobro razdelano na spletni strani.«

Marija Prosen, šivilja, Lajše, SDS
»Z delom in vidnim napredkom občine 
sem zelo zadovoljna, še vedno pa je nekaj 
nedokončanih zadev, za katere se bom 
zavzemala tudi v tem mandatu.« Med 

temi je omenila ureditev pešpoti od Lajš 
do osnovne šole. »Glede na to, da je na 
tej cesti veliko prometa, predvsem težkih 
tovornih vozil, je hoja ob njej dokaj nevar-
na.« V ospredje je postavila še umestitev 
kolesarske poti od Žirov do Škofje Loke. 
»Prepričana sem, da bo občina tudi v 
tem mandatu nadaljevala uspešno delo v 
zadovoljstvo svojih občanov, zato se vese-
lim sodelovanja pri dobrih odločitvah.«
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Odpadno jedilno olje je treba zbirati ločeno in oddati v zbirni center Todraž, da ne 
onesnaži okolja, temveč gre v reciklažo. Če ga zlijemo v straniščno školjko ali od-
tok, bodo nevarne snovi, ki so v olju, škodljivo delovale na mikroorganizme v čistilni 
napravi ali greznici. Z zlivanjem olja v straniščno školjko povzročamo tudi zama-
šitve odtočnih cevi in črpalk. Za ločeno zbiranje odpadnega olja lahko uporabimo 
odpadne plastenke ali steklenice. V plastenko vedno zlijemo ohlajeno odpadno olje, 
nato pa plastenko zamašimo in skladiščimo na primernem mestu v pokončni legi. 
Zbirni center Todraž obratuje ob ponedeljkih in sredah med 8. in 17. uro.

V kuhinji nam ostaja jedilno olje od cvrtja – kam z njim
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Zasnovani pa so dogodki tudi že za 
letošnje leto. Takoj v začetku januarja 
smo začeli izvajati delavnice Ljudske 
univerze Škofja Loka, na katerih so se 
udeleženci srečali s polstenjem. Delavni-
ce z naslovom Visoška skrinja ustvarjal-
nosti bodo potekale vse do sredine aprila, 
vsak četrtek med 16.30 in 19.30. Za vse 
dodatne informacije se obrnite na jaka.
subic@lu-skofjaloka.si.

Nadaljujemo tudi sodelovanje z Naravno 
lepoto Sevilla – z Irmo Dolinar iz Žirov. 
Januarja smo organizirali predavanje 
o piramidah. Irma pravi, da jih že leta 
obiskuje in vedno prinesejo kaj novega. V 
februarju, v predpustnem času, si lahko 
rezervirate termin za delavnico peke 
krofov, 24. februarja pa vas vabimo na 
potopisno predavanje Petre Nastran z 
naslovom Slovenska Jakobova pot. V 

marcu bomo dali poudarek ženam, ma-
teram … 10. marca bo delavnica izdelave 
parfumov in hidrolatov, 24.marca pa vas 
vabimo na kulinaričen večer. Vsako drugo 
soboto v mesecu ob 10. uri poteka tudi 
vodenje po zbirkah Visoška domačija 
pripoveduje.
Lepo vabljeni, da se nam na katerem 
izmed dogodkov pridružite, kajti v Dvorcu 
Visoko se imamo vedno lepo.

V novo leto z novimi dogodki na Visokem
V Dvorcu Visoko smo leto 2022 zaključili z dogodkom v drugi polovici decembra, ko smo organizirali adventni 
sejem z lokalnimi ponudniki in otroško animacijo.

Martina Ambrožič Tušar

Delavnice Ljudske univerze Škofja Loka FOTO: ARHIV ZAVODA

Po premoru zaradi epidemije se v Šubičevo hišo – Kulturni 
center slikarjev Šubic v Poljanah nad Škofjo Loko vračajo Žive 
slike. Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, bo v hiši, ki je 
dala Slovencem dva velika slikarja, Janeza in Jurija Šubica, v 
njej pa je delovala tudi za širši slovenski prostor pomembna 
podobarska delavnica njunega očeta Štefana Šubica, pestro 
dogajanje. Med 10. in 13. uro bo možno opazovati slikarko Kiki 
Klimt pri umetniškem ustvarjanju ter si ogledati nekatera njena 
dela in jo tudi kaj povprašati. V enem od prostorov bo svojo 
spretnost in izdelke prikazovala klekljarica, rokodelsko ustvar-
jali bodo tudi člani podjetniških krožkov. V večnamenskem 
prostoru na podstrešju hiše bo ob 11. uri ustvarjalna delavnica 
za otroke. Prav tako ob 11. uri bo tudi vodenje po muzejski 
zbirki Šubičeve hiše, kjer boste izvedeli marsikatero zanimivost 
iz likovnega sveta in življenja Šubicev. V galeriji pa bo na ogled 
razstava Fotokluba Anton Ažbe iz Škofje Loke.

Vabljeni na Žive slike v Šubičevi hiši
Jure Ferlan

V Šubičevo hišo se vračajo Žive slike. FOTO: JURE FERLAN

Kulinarika v Dvorcu Visoko FOTO: ARHIV 
ZAVODA
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PRIREDITVE OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE

»Ljubezen po Tavčarju«
bo v nedeljo, 5. februarja 2023, ob 18. uri
v dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi, 

v organizaciji KD dr. Ivan Tavčar Poljane in
Krajevne skupnosti Poljane. 

 

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE

 
OSREDNJA

OBČINSKA PROSLAVA

SOVODENJ: 
Praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku 

bo potekalo v sredo, 8. februarja 2023,
ob 15. uri v kulturni dvorani.

Vljudno vabljeni!
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Prvi telefonski klic v novem letu. Ko 
zaslišim ime na drugi strani, že zaslutim 
žalostno novico: naš Mako je bil tisto 
noč osvobojen spominov in upanja, ki 
vse nas spremljajo prav do zadnjega tre-
nutka. Vsaka smrt je boleča, tudi ko pri-
naša olajšanje. Prav posebno težko pa je 
odhajanje ljudi, ki so nam dragi. Videti je, 
kot v prispodobi argentinskega pesnika*, 
da si ob vsaki smrti živi potem prilašča-
mo vse, kar bi tudi umrli lahko videl; vse, 
v kar je upal; celo misli, katere mislimo, bi 
lahko tudi on mislil. Ne puščamo mu niti 
ene barve, niti enega zloga.
Zadnjič sva se srečala sredi decembra. 
Takrat je že obležal, v pravi bolniški 
postelji, in ne več v naslonjaču pred 
televizijskim ekranom, kjer je po navadi 
preživel večino časa: enkrat s časo-
pisom, drugič z daljincem v roki. Ob 
postelji na okenski polici je stala diploma 
Štigličeve nagrade za življenjsko delo. 
Spomnil sem se, kako ganjen je bil ob 
njeni podelitvi. In kot sem to pozneje 
dojel, vzrok tej ganjenosti ni bila sama 
nagrada. Najbolj se ga je dotaknilo to, da 
so se ga spomnili in so se mu poklonili 
prav njegovi kolegi režiserji. Kadar smo 
se pogovarjali o njegovih filmih, nagrad 
ni izpostavljal, čeprav jih je bilo veliko. Pa 
ne da bi nanje pozabil. Zakaj/kdaj začne 
človek tako razmišljati? Ali je posredi 
življenjska modrost, ki jo nekaterim pri-
nesejo leta, ali življenjska drža, pri kateri 
so v lastnem sistemu vrednot na pravo 
mesto umeščena tudi zunanja prizna-
nja? Pri Maku bi lahko bilo oboje: on je 
bil hkrati Modrec in Človek. Ko sem mu 
zaradi njegovega bogatega življenja pre-
dlagal, naj svoja zanimiva doživetja tudi 
zapiše, ga ta pobuda ni ganila – ni maral 
izpostavljati sebe kot glavnega igralca; 
zadoščalo mu je, da je lahko kakšen 
dogodek ob primerni priložnosti povedal 
kot zanimivo anekdoto.
Maka sem osebno spoznal relativno 
pozno in o njegovem bivanju v Žabji vasi 
zagotovo veliko več vedo njegovi sova-
ščani. Velikokrat sem sicer hodil mimo 
hiše na obrežju Sore, ne da bi vedel, kdo 
v njej prebiva, a sem si jo zapomnil po 
lupini čolna/jadrnice, ki je stala pred 
njo. Šele nekaj let pozneje sem izvedel 
za interese in darove človeka, ki je tam 
živel. Očitno nisem bil edini, ki o njem in 
njegovih filmih nisem vedel dosti, saj je, 
kot sem pozneje ugotovil, v pogovoru z 

nekim novinarjem sam Mako pred leti 
povedal, da bi bil vesel, če bi o njegovih 
filmih več vedeli tudi njegovi sokrajani. 
To vrzel je sicer odpravila njegova sose-
da Bernarda, sledili pa so ji tudi drugi, ki 
so ga po prejetju Badjurove nagrade leta 
2009 in pozneje večkrat predstavili na 
lokalnih kulturnih dogodkih in v lokalnih 
časopisih. Ko sem ga prvič osebno obi-
skal, da bi mu predstavil idejo o okroglih 
mizah, katerih podlaga naj bi bili nekateri 
njegovi vizionarski filmi, je bil zelo vesel. 
Biti vključen v aktualno dogajanje se mu 
je zdelo dovolj privlačno, da je privolil. 

Potem sva se nekajkrat usklajevala 
glede vsebin, ki bi jih lahko uporabili, ter 
skupaj snovala celotni okvir dogodkov. 
Nazadnje je kot udeleženec okroglih miz 
tudi sam prispeval zanimive pripombe 
ali spomine. Ni naključje, da sem ob teh 
srečanjih in njegovi gostoljubnosti kar 
kmalu borovničke vzljubil tudi sam.
Stik sva ohranila tudi pozneje in še 
naprej sem ga občasno obiskoval. 
Hvaležen je bil za najmanjšo pozornost. 
Živel je skromno, vendar odprte glave in 
širokega srca. Ko sva se v klepetu dota-

knila drugih ljudi, je o njih vedno govoril 
lepo, pa naj je beseda tekla o njegovih 
otrocih, patronažni sestri ali negovalki. 
Tudi ko je omenjal ljudi, zaradi katerih 
je njegovo življenje krenilo po težji poti, 
je vselej poiskal vzroke, zaradi katerih 
so bili primorani ravnati tako, kot so. 
Nikogar ni obsojal in nikoli se ni prito-
ževal, čeprav mu je bilo, kot sem drugje 
izvedel, včasih res težko. Verjetno bi bil 
še bolj vesel, če bi se tudi jaz oglasil 
večkrat, ampak četudi je bil razmak med 
obiskoma daljši, nikoli ni bilo čutiti niti 
trohice očitka.

Dragi Mako, kot pravi pesnik, razdelili 
smo kot tatovi / množico dnevov in noči, 
ki bi jih lahko doživel tudi ti. In vendar, do-
kler ne bomo sami osvobojeni spominov 
in upanja, boš še naprej živel v nas. Spo-
minjali se bomo tvoje blagosti, topline 
in sočutja. In tvoje umetniške stvaritve 
bodo ohranile vpliv do tedaj, dokler bo v 
ljudeh še mehko, toplo srce, kot je bilo 
tvoje. Hvala za zgled in hvala, da si me 
imel za prijatelja.
* J. L. Borges: Remordimiento por cu-
alquier muerte (Fervor de Buenos Aires)

Goran Šušnjar

Mako Sajko (levo) in Goran Šušnjar FOTO: BERNARDA FILIPIČ JESENKO

Osvobojen spominov in upanja: Maku Sajku v slovo

Ko sva se v klepetu dotaknila drugih ljudi, je o njih vedno govoril 
lepo, pa naj je beseda tekla o njegovih otrocih, patronažni sestri 
ali negovalki. Tudi ko je omenjal ljudi, zaradi katerih je njegovo 
življenje krenilo po težji poti, je vselej poiskal vzroke, zaradi 
katerih so bili primorani ravnati tako, kot so. Nikogar ni obsojal in 
nikoli se ni pritoževal, čeprav mu je bilo, kot sem drugje izvedel, 
včasih res težko.
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Tekmovanja iz znanja in športa
Izvedeli so rezultate za več tekmovanj iz 
znanja, ekipe pa so se pomerile na več 
športnih tekmovanjih. Tekmovanje iz 
angleščine za 8. in 9. razred je prineslo 
šest bronastih priznanj. Zaključilo se je 
tekmovanje, poimenovano Matemček. 
Na državni nivo se je uspelo prebiti kar 
25 učencem. Osvojili so 19 bronastih pri-
znanj, srebrno sta dobila Anja Gantar in 
Jakob Peternelj, zlato pa Ožbej Drmota. 
Odlično so se odrezali na državnem tek-
movanju iz biologije. Bronasto priznanje 
je dobilo devet učencev, Neža Šturm je 
prejela srebrno priznanje, trije pa zlato, in 
sicer Ana Urh, Lija Buh in Sara Frelih.
Znanih je nekaj rezultatov s športnega 
področja. Na gorenjevaški šoli je bilo orga-
nizirano medobčinsko prvenstvo v košarki 
za starejše dečke. Domači košarkarji so 
osvojili drugo mesto. Na medobčinskem 
prvenstvu v odbojki pa so bili tretji. V začet-
ku januarja so organizirali šolsko prvenstvo 
v badmintonu. Najboljši po razredih so bili: 
Nejc Tavčar (6. r.), Nace Bevk (7. r.), Ožbej 
Drmota (8. r.) in Ajda Drmota (8. r.).

Predavanje o nevarnostih nove 
tehnologije
V zadnjih letih se veliko govori o zasvo-
jenosti otrok z mobiteli, računalniškimi 
igrami in družabnimi omrežji, zato je bilo 

za starše in učitelje organizirano poučno 
predavanje z naslovom Radosti in pasti 
nove tehnologije. O tej aktualni temi je 
spregovoril Miha Kramli, terapevt in vodja 
Centra za bolezni odvisnosti v Novi Gorici.

Božično-novoletno vzdušje
December je mesec dobrodelnosti, zato 
so na plesno-pevski prireditvi in šolskem 
bazarju zbirali sredstva za šolski sklad. Z 
dobrodelnimi prispevki pomagajo učen-
cem in njihovim družinam, ki so se znašle 
v finančni stiski. Na Podružnični šoli 
Lučine so izdelovali voščilnice, okrasne 
kozarčke in slaščice ter zanje prav tako 

dobili nekaj denarja za šolski sklad. Sovo-
denjske učence 3. in 5. razreda so peljali 
na ogled Termopola, kjer so jih razveselili 
z uporabnimi darili.
V podaljšanem bivanju za 1. razred so 
vsak petek v decembru po spletu gledali 
prizore iz dogodivščin škrata Zlobka, ki 
so jih posneli v Kulturno-umetniškem 
društvu Sovodenj. Nato pa jih je z 
obiskom presenetil sam Zlobko, ki ga je 
uprizoril igralec Jure More. Učenci so si 
v kinodvorani v Žireh ogledali slovenski 
mladinski film Gajin svet 2 in spoznavali, 
kako nastajajo filmi. Zadnji delovni dan 
so imeli na centralni šoli in obeh podru-
žnicah proslavo ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. Seveda so pred odhodom 
na božično-novoletne počitnice sledila 
sproščena razredna praznovanja.
Prve dni novega leta so po treh letih organi-
zirali »ponovoletno« srečanje upokojencev 
šole, ki so bili nekoč aktivni člani kolektiva 
in so veliko prispevali k sedanjemu ugledu 
ustanove. Decembra in januarja potekajo 
tudi dejavnosti v zvezi z izbiro novega rav-
natelja. Izidor Selak, ki vodi osnovno šolo 
v Gorenji vasi od leta 2009, se je odločil, da 
se bo leta 2023 upokojil.
Vsem želimo srečno in čim bolj zdravo 
leto 2023, šoli pa, da se bo tudi pod sed-
mim ravnateljem oz. sedmo ravnateljico v 
šolski stavbi na Trati odvijalo kakovostno 
in napredno vzgojno-izobraževalno delo.

Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas se je marsikaj dogajalo tudi v prazničnem decembru. Koledarsko 
leto so zaključili delovno, poučno, tekmovalno, resno in zabavno hkrati.

Novinarski krožek in Nina Dolenc

Tekmovanje v badmintonu: Nace Bevk, Jan Oblak, Urban Hren, Žiga Bohinc, Nejc 
Tavčar in Tadej Dolenc FOTO: ARHIV ŠOLE

Škrat Zlobko med učenci podaljšanega bivanja FOTO: ARHIV ŠOLE

O prazničnem decembru in prvih dnevih  
novega leta
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Otroci si v njej nabirajo socialne izkušnje, 
spoznavajo pomen pravil obnašanja, 
navajajo se na raznolikost, učijo se 
spoštovanja do vseh ljudi in sprejemanja 
drugačnosti, vstopajo v svet umetno-
sti, se preizkušajo v športnih veščinah. 
Uspeh je, če odkrijejo svoja zanimanja in 
začutijo smer, po kateri bi radi stopili na 
pot odraščanja, na pot v svet, v katerem 
bi radi živeli in tudi sami pripomogli k 
lepšemu, prijaznejšemu življenju na tem 
planetu. Uspeh je, če zrastejo v odgo-
vorne in zadovoljne ljudi, ki se veselijo 
življenja in se počutijo varne.

Varnost otrok na spletu
Prav občutek varnosti je nekaj, kar si že-
limo vsi ljudje. Za svojo varnost marsikaj 
lahko naredimo tudi sami, tega pa se 
je treba zavedati in tudi naučiti. Psihič-
no in fizično nasilje, vse vrste zlorab, 
nestrpnost – vse to so teme, ki jim v šoli 
posvečamo čedalje več pozornosti. Že-
limo, da otroci prepoznajo nevarnosti, ki 
jim pretijo, da se znajo zaščiti in da vedo, 
na koga oz. kam se obrniti, kadar pride 
do težav. Ne le v njihovem ožjem okolju, 
ampak tudi na spletu, saj se veliko nasilja 
dogaja tudi v tem okolju.
A1 Slovenija je v sodelovanju z zavodom 
Varni internet našim učencem ponudil 

brezplačna izobraževalna doživetja o 
skritih pasteh spleta. »Spletne brihte« 
so osnovnošolce od 4. razreda naprej 
opremile s potrebnimi veščinami za 
varno rabo interneta ter jim dale ustrezna 
znanja in samozavest, da bodo pripravlje-
ni tudi za življenje na spletu. Izobraževal-
na doživetja so pokrivala naslednje teme: 
digitalne sledi, spletna varnost, spletno 
nasilje in digitalna zasebnost.

Razstava vesoljskega čolnička
Naši učenci so pod vodstvom mentor-
ja izdelali vesoljski čolniček (»Space 
Shuttle«) in ga tudi postavili na ogled. 
Ogledamo si lahko 75-centimetrski 
papirni model z zunanjim rezervoarjem 
goriva – v stanju ob vzletanju na višini 
približno 50 kilometrov. Razstavljen je ob 
glavnem stopnišču šole, zato si ga lahko 
ogledamo z vseh perspektiv. Na voljo sta 
še dva manjša modela – eden ob vzletu, 
drugi pa v orbiti zemlje. Spremljajoči pla-
kat predstavi še tehnične podatke o tem 
izjemnem plovilu, ki je postalo del zgo-
dovine. Pravi vesoljski čolniček, izdelan 
v ZDA, je deloval v letih od 1981 do 2011. 
Opravil je 135 poletov v vesolje.

Knjigobežnica
V sklopu Unesca smo v letošnjem šol-
skem letu tudi na naši šoli del projekta 

Menjaj branje za sanje. Osnovni cilj pro-
jekta je vzbuditi večje zanimanje za branje 
in knjigo med mladimi. Poleg tega je vodi-
lo tudi želja po izboljšanju medsebojnega 
sporazumevanja, razvijanju odgovornosti 
do sočloveka, medgeneracijskega spozna-
vanja in povezovanja med posamezniki. 
Zelo pomembno pa je tudi spoznanje, 
da nam knjige podarjajo čas samo zase. 
Projekt poteka kot organizirana izmenjava 
knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi 
ali s citati. Vsi učenci in zaposleni lahko 
v kotičku na zgornjem hodniku poljanske 
šole ali v kovčku potujoče knjižnice na 
javorski podružnici pustijo svojo knjigo z 
zapisanim posvetilom. Velja pravilo »ena 
– ena«. Eno knjigo s posvetilom prinesejo 
od doma, eno odnesejo domov. Ta doma 
ostane za vedno. Za spomin na branje, ki 
ga menjamo za sanje.

Uspešne košarkarice
Naše učenke so se decembra udeležile 
področnega prvenstva v košarki za starej-
še deklice in osvojile prvo mesto. Dne 12. 
januarja so pa so zmagale tudi na četrtfi-
nalnem turnirju na državni ravni v Postojni 
in se tako uvrstile na polfinalni turnir, kjer 
jih čakajo zmagovalke drugih četrtfinalnih 
skupin s področij Gorenjske, Grosupljega, 
Notranjske, Obale in Goriške. Želimo jim 
dobro igro in uvrstitev v finale.

Na kaj se največkrat spomnimo, ko slišimo ali preberemo besedo šola? Verjetno na znanje, ocene, uspeh.  
Pa vendar šola ni samo ustanova izobraževanja, ocen in znanja, je veliko več kot to.

Bernarda Pintar

Knjigobežnica FOTO: ARHIV ŠOLE

Vesoljski taksi FOTO: ARHIV ŠOLE

Varnost naj bo samoumevna
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V januarju so na oder postavili komedijo 
Sosedje, ki je že 24. avtorska predstava 
Neč Bat Teatra. Za režijo sta poskrbela 
Niko Bevk in Jure More, ki sta skupaj 
s celotno ekipo igralcev poskrbela za 
kopico zapletov, s katerimi so znova na-
smejali spet polno dvorano na Sovodnju. 
Gotovo bo tako tudi 18. februarja ob 19. 
uri, ko si bodo obiskovalci lahko ogledali 
še drugo letošnjo predstavo z naslovom 
Posmrtni kaos, ki jo bodo ponovili še dan 
kasneje ob 16. uri.
V Sosedih so v ospredje postavili za-
konca Hren, Branka in Silvo. »On bi rad 
imel samo mir, ona pa si življenja brez 
druženja ne predstavlja.« Zaplete se, ko 
dobita kupca za staro hišo, ki je sploh 
ne prodajata, novi sosedje pa niso to, 
za kar se predstavljajo. Branko zato na 
pomoč pokliče inšpekcijo z inšpektorata 
za (vse) probleme, štrene pa še dodatno 
mešata soseda Manuela in »mojster za 
vse« Fonzi, je zgodbo na kratko strnil 
Niko Bevk. »A na koncu ugotovijo, da 
je treba biti strpen in se razumeti ter 
drug drugem prilagajati.« S predsta-
vo bodo 11. marca gostovali na Vrhu 
Svetih Treh kraljev, 18. marca pa si jo 

bo znova mogoče ogledati na Sovodnju.
Polno zapletov in nadnaravnih situacij 
pa prinaša še nova predstava Posmrtni 
kaos, ki sta jo režirala Lenart Šifrar in 
Gabrijel Podobnik: »Lovrenc Šemedej je 
povprečen slovenski fant v toksičnem 
razmerju z ženo Ido. Nekega dne sta 
njegov najboljši prijatelj Smiljan in dekle 

Valerija nehote priklicala hudiča. Smiljan 
namesto svoje hudiču proda Lovrenče-
vo dušo, prevara pa podre ravnovesje 
v nebesih in peklu ...« Odgovor, ali je še 
mogoče rešiti Lovrenčevo in Smiljanovo 
dušo, si bo mogoče ogledati 18. in 19. 
februarja v dvorani na Sovodnju, 4. marca 
pa še v Žireh.

Po Sosedih še Posmrtni kaos
Igralska sekcija Kulturno-umetniškega društva (KUD) Sovodenj Neč Bat Teater  tudi letos nadaljuje 
dolgoletno tradicijo, v okviru katere vsako leto na oder domače kulturno dvorane postavijo dve novi avtorski 
predstavi.

Mateja Rant

Prizor iz predstave Sosedje FOTO: ARHIV NEČ BAT TEATRA

Vzgojiteljice iz Vrtca Žiri so za otroke iz Vrtca Agata Poljane 
in Zala Gorenja vas sredi januarja v veliki dvorani Sokolskega 
doma zaigrale predstavo z naslovom Kdo je napravil Vidku 
srajčico.
Otroci in starši so pozorno prisluhnili zgodbi o dečku Vidku, ki 
ima tanko in ponošeno srajčico. Kako mu na pomoč prisko-
čijo živali in rastline in s skupnimi močmi sešijejo čisto novo, 
mehko in belo srajčico. Nauk zgodbe, ki govori o solidarnosti, 
je v tem, da bo svet boljši in ljudje v njem srečnejši, če nas bo 
v življenju vodil občutek za druge, če bomo čuječi in bomo 
v stiski pomagali drug drugemu. S pesmijo Rad imej, ki se 
je ves čas prepletala z zgodbo, so nastopajoče vzgojiteljice 
nauk zgodbe samo še podkrepile. Otroci in starši, ki so veliko 
dvorano napolnili do zadnjega kotička, so predstavo vzgojiteljic 
nagradili z močnim aplavzom.

Kdo je napravil Vidku srajčico
Jožica Maček

Vzgojiteljice iz Vrtca Žiri so zaigrale predstavo z naslovom Kdo 
je napravil Vidku srajčico. FOTO: ARHIV VRTCA
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Tekmovanja se je udeležilo 23 ekip, med 
njimi štiri ekipe iz občine Gorenja vas - 
Poljane: tri iz Sovodnja in ena iz Poljan. 
Med najhitrejše ekipe sta se uvrstili ekipi 
iz Sovodnja, in sicer članice A na tretje 
mesto, člani B pa so pometli z vso konku-
renco in zmagali.
V spajanju sesalnega voda se je pomeri-
lo 23 ekip iz 13 gasilskih zvez. V ženski 
kategoriji je nastopilo devet ekip. Na 
prvo se je uvrstilo PGD Ivančna Gorica, 
na drugo mesto PGD Zalog pri Cerkljah, 
tretje pa so bile gasilke PGD Sovodenj. 
Najboljše tri ekipe v moški kategoriji 
so bili člani B PGD Sovodenj, člani PGD 
Goriča vas in člani A PGD Naklo. Kot je 
pojasnil poveljnik PGD Sovodenj Boštjan 
Peternelj, so že nekaj časa tekmovali 
na različnih gasilskih tekmovanjih po 
Sloveniji. »Po smrti takratnega poveljni-
ka Civilne zaščite RS Mirana Bogataja, 
rojaka s Sovodnja, smo se odločili, da 
njemu v spomin organiziramo gasil-
sko tekmovanje.« Žal na Sovodnju ni 
primernega prostora za druga, večja 
gasilska tekmovanja, zato je padla ideja 
za tekmovanje v spajanju sesalnega 
voda. Zanj je potrebno manj prostora in 
se lahko izvede tudi v zimskem času, ko 
je gasilska dejavnost nekoliko okrnjena. 
Prvič so ga organizirali leta 2013, in ker 
je bilo zelo uspešno, so se odločili, da bo 
postalo vsakoletno. »Leta 2016 smo se s 
prijatelji iz PGD Zalog pri Cerkljah, Nakla, 
Begunj na Gorenjskem in Komende kot 
soorganizatorji tekmovanj dogovorili, da 
ustanovimo zimsko ligo v SSV GZ Go-
renjske, ki je bila med ekipami zelo dobro 

sprejeta.« Na ravni GZ Slovenije je vse 
do leta 2019 potekala zimska liga v SSV, 
ki so se jo udeleževali tudi člani PGD 
Sovodenj in si tako pridobili marsikatero 
izkušnjo tako s tekmovanjem kot samo 
organizacijo.
Pri spajanju sesalnega voda sodeluje 
šest članov, ki morajo čim hitreje spojiti 
sesalni vod do motorne brizgalne. Vsak 
član ima točno določene naloge, ki 
jih mora opraviti. Če naloge ne opravi 

pravilno, se mu prištejejo kazenske 
točke, ki prispevajo k izgubi sekund. Na 
tekmovanje se lahko prijavijo tako ekipe 
iz Slovenije kot tudi izven nje. Edini pogoj 
je, da so tekmovalci člani PGD. Sodelu-
joče ekipe prejmejo zahvalo, najboljše 
tri ekipe po kategorijah unikatne pokale 
in medalje, prvouvrščena ekipa v obeh 
kategorijah pa prehodni pokal. »Kot orga-
nizatorji tekmovanja bi si želeli, da bi se 
ga udeležilo več ekip GZ Škofja Loka. V 
času pred koronavirusom je bilo več zani-
manja za tekmovanja. To opažamo tako 
pri tekmovanjih na regijski kot državni 
ravni.« Po mnenju gasilcev je uspešnost 
ekipe na tekmovanju odvisna od nje-
ne pripravljenosti. Več kot ekipa vadi, 
boljša je, a je kljub odlični pripravljenosti, 
hitrosti, spretnosti in znanju potreben 
tudi kanček športne sreče za uvrstitev na 
prvo mesto. »Poleg tekmovalnega vzduš-
ja je na vseh gasilskih tekmovanjih bolj 
pomembno druženje gasilcev, izmenjava 
izkušenj in sklepanje prijateljstev širom 
Slovenije in tudi v tujini,« je še poudaril 
Boštjan Peternelj.

Decembra je bil na Sovodnju 8. Memorial Mirana Bogataja v spajanju sesalnega voda (SSV), ki je hkrati štel 
tudi za tretjo tekmo pokala SSV Gasilske zveze (GZ) Gorenjske 2022/2023.

Lidija Razložnik

Članice in člani PGD Sovodenj na zmagovalnih stopničkah FOTO: ARHIV PGD 
SOVODENJ

Novembra se je začela že 12. sezona akcije Prijatelji Jelenc v organizaciji Pla-
ninskega društva Gorenja vas. V akciji lahko sodeluje vsak član Planinske zveze 
Slovenije ali gornik, ki se med vzponom na Blegoš ali sestopom ustavi v Zaveti-
šču na Jelencih in se v obdobju od 5. novembra do 2. maja vpiše v vpisno knjigo. 
Prijatelj Jelenc je vsakdo, ki zbere dvajset ali več vpisov. Tisti, ki zberejo največ 
vpisov, so nagrajeni s praktičnimi nagradami. Še vedno se lahko po Jelenčkovi 
poti, ki je letošnja novost društva, odpravijo tudi mladi planinci. Markirana pot se 
začne v Leskovici ali Ogradih. Vse tiste, ki zberejo vsaj osem žigov, bo Jelenček 
nagradil. Žig jelenčka je na voljo v srebrni skrinjici pred vhodom v zavetišče, kar-
tonček pa je možno prevzeti v trgovini Anja ali zavetišču na Jelencih. L. R.

Na Jelence in Blegoš tudi pozimi

Prehodni pokal ostaja na Sovodnju
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Takrat so uprizorili žive jaslice, to pomeni, da so v vlogi svetopi-
semskih oseb nastopali živi ljudje. Kasneje so začeli uporabljati 
kipe, saj so s tem podaljšali možnost ogleda prizora Jezusovega 
rojstva v Betlehemu. Po nekaterih virih so na Slovenskem prve 
jaslice postavili redovniki jezuiti v njihovi cerkvi sv. Jakoba v Lju-
bljani leta 1644. Kmalu so se začele širiti tudi drugod, po cerkvah 
in plemiških domovih. V 19. stoletju so prišle tudi v kmečke hiše 
in postale nepogrešljiv simbol praznovanja slovenskega božiča. 
Tudi na Poljanskem imajo jaslice dolgo tradicijo, za katero še 
vedno skrbijo številni jasličarji. V pričujoči fotoreportaži je nekaj 
skrbno izdelanih jaslic iz različnih krajev po občini Gorenja vas - 
Poljane, med drugim iz cerkve Svetega Križa nad Srednjo vasjo. 
V privlačnem ambientu baročne cerkve je 69 jaslic različnih 
dimenzij in načinov izdelave predstavilo 30 razstavljavcev, doma 

od Nove Gorice do Vojnika in Kočevja. Nekatere izmed jaslic so 
bile njihovo avtorsko delo, druge pa podedovani starejši izdelki. 
Da je bilo zanimanje za jaslice veliko, priča dejstvo, da si jih je 
ogledalo več kot 800 obiskovalcev. Za postavitev velikih oltarnih 
jaslic, ki se v svetokriški cerkvi redno postavljajo vsako leto, je 
poskrbela Damjana Šubic z Dolenjega Brda. Ni pa to bilo edino 
njeno delo: praznično je okrasila tudi gozdno pot od Dolenjega 
Brda do Dobenske Amerike, ki gre mimo Svetega Križa. Po tej 
poti poteka tudi krožna trasa Sveti Križ–Brda–Sveti Križ, za kate-
ro so pobudo dali šmarnični romarji iz Žirov.

Letos praznujemo 800. obletnico prve postavitve 
božičnih jaslic, saj je po izročilu prve postavil sveti 
Frančišek Asiški leta 1223 v kraju Greccio v osrednji 
italijanski pokrajini Lacij, nedaleč od Rima.

Jure Ferlan

Na razstavi v cerkvi Svetega Križa so izstopale velike silhuetne 
jaslice Jelke Žlavs iz Globoč pri Vojniku. FOTO: JURE FERLAN

Jaslice v župnijski cerkvi sv. Urha v Leskovici so majhne,  
a slikovite. FOTO: JURE FERLAN

Jaslice na Poljanskem

V poljanski župnijski cerkvi sv. Martina so letos figure oblekli 
v oblačila iz tekstila, jih razpostavili po prezbiteriju in jih 
simbolično povezali s tabernakljem. FOTO: JURE FERLAN

V jaslice, ki so jih v župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika na 
Trati postavili mladinci, so se po približno dvajsetih letih vrnile 
unikatne lesene figure, ki jih je za to cerkev izdelal umetnik 
samouk Franc Tavčar. FOTO: JURE FERLAN

Pri Štrufarjevih na Dobravšcah je Franja Tomažin s pomočjo 
domačih v vrtni uti pred hišo ustvarila pravcato jaslično 
pokrajino. FOTO: JURE FERLAN
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Gostilna Lipan je na festivalu sodelovala 
že drugič. Kot je povedala Klavdija Filipič, 
je bil meni tudi letos odlično sprejet, tako 
pri gostih iz bližnje kot iz daljne okolice. 
Je pa bil letošnji festival med ljubitelji 
kulinarike že bolj prepoznaven, s čimer 
se strinja tudi Petra Klemenčič iz Taverne 
Petra, ki je pohvalila dobro promocijo tudi 
valovih slovenskih radijskih postaj.
»Sodelovanje na festivalu med drugim 
pomeni tudi predstavitev gostilne Lipan, 
lokalnih ponudnikov in ne nazadnje 
vseh sodelujočih širši Sloveniji.« Osebju 
Taverne Petra je sodelovanje na festivalu 
predstavljalo nov izziv in spodbudo k 
pripravi tematskih oziroma sezonskih 
menijev. Tako v mesecu februarju gostje 
okušajo Valentinov meni. »Prijetno sem 
bila presenečena nad sodelovanjem 
vseh sodelujočih. Že na srečanjih, ki so 
potekala pred meseci in na otvoritveni 
večerji Pr' Tolc, sem začutila povezanost 
med ponudniki, ki je prejšnja leta ni bilo, 
in pripravljenost, da si med seboj poma-
gamo,« poudari Petra Klemenčič. Pestra 
ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov je 
rezultat pridnega dela in ustvarjanja ljudi 
na podeželju. Povezovanje gostinskih 
ponudnikov in lokalnih pridelovalcev 
prinaša priložnost za domače in tuje go-
ste, ki tako okušajo kulinarične dobrote 
škofjeloškega območja. V gostilni Lipan 

in Taverni Petra tudi sicer uporabljajo lo-
kalne sestavine pri vsakodnevni pripravi 
jedi. Veseli so, da so tekom priprav na 
festival spoznali nove ponudnike, s kate-
rimi bodo sodelovali v prihodnje. Želijo 
si, da gostje ob obisku njihovih gostiln in 
uživanju hišnih specialitet ter drugih jedi 
začutijo in okusijo tudi paleto lokalnih 

sestavin ter marljivost posameznikov z 
loškega območja. Gostje, kar nekaj se 
jih je na presenečenje obeh sogovornic 
pripeljalo iz različnih koncev Slovenije, 
so bili nad menijema navdušeni, pohva-
lili so izbor sestavin in okusov. Lokalne 
sestavine in hrana so namreč vedno bolj 
iskane in cenjene.

Med 6. in 31. januarjem se je na Loškem odvil drugi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega v organizaciji 
Razvojne agencije Sora. Ljubitelji kulinarike so svoje brbončice razvajali v enajstih gostilnah in na turističnih 
kmetijah, ki so ponudile unikatne menije po enotni ceni 25 evrov s pridihom lokalne tradicije in sestavin 
lokalnih dobaviteljev. Med devetimi gostilnami sta bili tudi gostilna Lipan iz Hotavelj in Taverna Petra iz 
Gorenja vasi.

Lidija Razložnik

Gostilna Lipan FOTO: ARHIV RAS

Taverna Petra FOTO: ARHIV RAS

Okusi Škofjeloškega Pr' Lipanu in v Taverni Petra

Menija gostilne Lipan: česnova 
juha, svinjska ribica z jurčkovo 
peno, domači ravioli in zdrobovi 
žličniki s slivovo omako in 
Taverne Petra: pozdrav iz 
kuhinje, rezine dimljenega 
govejega jezika na posteljici 
rukole, hrenov zos, črna 
redkev, kozji sir, svinjski file z 
jurčki, skutin štrukelj, zeliščni 
ocvrtek ter teranova hruška v 
karamelni omaki s cimetom 
sta bila sestavljena na osnovi 
lokalnih sestavin, ki so na voljo 
v času festivala.
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Zgodil se je v noči s 6. na 7. januar. V ob-
širnem članku, ki ga je 22. januarja 1852 
objavil katoliški tednik Zgodnja Danica, 
je navedeno, da je 7. januarja ob 3. uri 
zjutraj cerkovnikova žena opazila ogenj, 
ki je švigal iz oken zakristije. Kljub temu 
da je bila na strehi snežna odeja, je poleg 
zakristije z inventarjem vred pogorela 
celotna streha na cerkvi, pa tudi stre-
ha na zvoniku, ki je celo padla z njega. 
Ohranjen je tudi podatek, da sta takratni 
kaplan Janez Žužek in krajan Jurij Lavtar 
iz tabernaklja rešila monštranco in obha-
jilni kelih.
Članek še omenja, da je požar velika 
nesreča za ubožno tratarsko župnijo, 
katere prebivalce sta pred tem v zadnjih 
dveh letih prizadeli dve slabi letini. Ravno 
v tem letu so nameravali v Gorenji vasi 
graditi nov most čez Soro, nova ura v 
zvoniku pa še ni bila v celoti odplačana. 
Časopis je pozval bralce k darovanju za 
pogorelo cerkev. Zanimiv je opis gaše-
nja in reševanja stavbe in inventarja. 
Že omenjeni Jurij Lavtar je s pomočjo 

krajanov, ki so, potem ko so slišali bitje 
plati zvona, ki je bil takrat edina mo-
žnost za požarni alarm, reševal zvonove 
v zvoniku, na katerem se je od plamena 
goreče cerkve vnela streha. Glede na to 
je možno domnevati, da je bila pokrita 
s skodlami. Ljudje so si do prostora 
ob zvonovih podajali vedra z vodo, da 
je lahko Jurij polival razgreto leseno 
tramovje z vodo. S tem mu je uspelo 
preprečiti vdor ognja in rešiti bronaste 
zvonove, ki so veljali za dragocenost. 
Vaščani so z ukrepanjem po navodilih 
izkušenih ljudi preprečili vdor ognja v 
notranjost cerkve, obokane s kamnitimi 
oboki, in tako rešili notranjo opremo. 
Nekoliko drugače osvetli dogajanje 
zapis v župnijski kroniki s konca 19. 
stoletja, ki namesto Lavtarja kot rešitelja 
zvonov omenja tratarskega cerkovnika 
Jakoba Jezerška. Ta naj bi tvegal življe-
nje, saj je močan dim ljudem preprečil 
prinašanje vode po stopnišču, tako je 
ostal sam ujet na oboku pri zvonovih. 
Zaprl je loputo v stopnišče na oboku in 
se po strelovodu na zunanjščini zvonika 
spustil na tla, kamor je pristal z krvaveči-
mi rokami. Kronist Frančišek Petrovčič, 
župnik na Trati v letih 1888–1899, je še 
zapisal, da mu je to pripovedoval sam 
Jezeršek, potrdile pa še druge priče. Ali je 

spektakularno reševanje zvonov izvedel 
Jurij Lavtar ali Jakob Jezeršek, torej 
ni povsem jasno. Pogorišče si je prišel 
ogledat okrajni komisar inženir Panker iz 
Kranja, ki je po Petrovčičevih navedbah 
krajane nagovarjal, naj postavijo novo 
cerkev, a je bil takratni župnik Mihael 
Borc bolehen in se ni upal lotiti novogra-
dnje. Cerkev so pokrili in jo podaljšali 
v ladji za dve obočni poli, potem ko so 
odstranili vhodno lopo, ki je pred tem 
stala pred pročeljem. To je tudi razlog, 
zakaj na podaljšanem delu na stropu ni 
fresk, saj so te nastale dobro stoletje in 
pol pred dozidavo ladje. Zgraditi so mo-
rali tudi novo zakristijo. Novica o požaru 
je prišla vse do Dunaja, saj je cesarjeva 
mati Karolina Augusta pogoreli cerkvi na 
Trati podarila tri mašne plašče, za kar se 
ji je župnik Borc v dolgem pismu zahvalil. 
Med preiskavo okrajnega inženirja je bil 
odkrit tudi vzrok požara. O tem poročata 
natančen zapisnik, ki se hrani v fondu 
Župnije Trata v Nadškofijskem arhivu v 
Ljubljani. Cerkovnik je po prazniku Svetih 
treh kraljev pozabil oglje v kadilnici, ta se 
je zato stopila, tleče oglje pa je padlo na 
leseni pod in povzročilo požar. Precejšnja 
količina črnega prahu od požara je v 
kotih obokov na podstrešju cerkve ostala 
vse do prenove leta 2002.

Letos mineva 171 let od požara župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika na Trati v Gorenji vasi. O njem je 
poročalo takratno časopisje. S tega vidika je bil to eden prvih publiciranih požarov v Poljanski dolini.

Jure Ferlan

Opis požara v kroniki Župnije Trata, narejen po spominu prič konec 19. stoletja  
FOTO: JURE FERLAN

Na podstrešju cerkve na Trati je ohranjen 
del pročelne stene, ki so jo prebili ob 
podaljšanju stavbe po požaru. Na njej je 
viden ostanek slikanega okrasnega roba. 
FOTO: JURE FERLAN

Požar odmeval tudi v časopisju
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Z zlatim priznanjem sta bila nagrajena 
pobiralni zgrabljalnik Alpflow in gorska 
cisterna Alpstorm, srebrno so prejele 
pnevmatike AlpSpikes in tračni obračal-
nik HillFlow, bronasto pa AlpCut. »Pri-
znanja so dokaz, da delamo prav tako pri 
razvoju naše gorske mehanizacije kot 
tudi s strankami. Sprejemamo pravilne 
odločitve ter smernice za prihodnost, 
a brez dobre ekipe pridnih in zagnanih 
sodelavcev ne bi prišli tako daleč. Pred 
nami je še kar nekaj izzivov, ki jih bomo 
nedvomno uspešno premagali,« je pove-
dal lastnik podjetja Rok Gartnar.
Nagrajeni produkti so že v redni proi-
zvodnji. Proizvodnja koles za gorske 
kosilnice je v načrtu, ko se bodo preselili 
v nove poslovne prostore. Pri kupcih je 
najbolj priljubljen pobiralni zgrabljalnik 
AlpFlow, ki je že v serijski proizvodnji. 
»Veliko časa in denarja smo vložili v 
vodenje in optimizacijo proizvodnje, s 
katero smo povečali redno proizvodnjo 
za 40 odstotkov z enakim številom ljudi. 
Prodajna ekipa ima zato več dela, da 
proizvodnja stalno teče. Za zagotavljanja 
najvišje možne kakovosti proizvodov 
smo v letošnjem letu pridobili in uspešno 
vpeljali tudi standard ISO 9001.« Težav 
s proizvodnjo in montažo nimajo, saj so 
stroji konstruirani modularno, a so odvi-
sni tudi od pravočasnih in kakovostnih 
dobav dobaviteljev. Letos bodo vpeljali 
nov informacijski sistem ERP&PLM, ki bo 

omogočil celovito upravljanje podjetja, 
od razvoja do končne stranke, v monta-
žo in varilnico pa sistem video navodil, 
ki bo v veliko pomoč zaposlenim. Med 
najbolj tehnično zahtevna in uporabniku 
optimalno prilagojena produkta sodita 
LandFlow in hidrostatični menjalnik Hi-
droAlp. »V njun razvoj smo vložili mnogo 
ur, še kar nekaj jih bo potrebnih, da bosta 
produkta na voljo tudi za predstavitev 
na trgu v letošnjem letu. Delamo na 
novih produktih, a seveda pozornost 
namenjamo tudi našemu standardnemu 
prodajnemu programu, ki ga sestavljajo 
AlpFlow, AlpStorm, HillFlow in AlpCut ter 

ga tako skušamo še izboljšati. Predvsem 
s programom AlpStorm, gorske cisterne 
za gnojevko, smo iz lažjih priklopnih 
strojev prestopili na področje večjih in 
zahtevnejših strojev, ki se uporabljajo 
tudi v cestnem prometu.«
Za uresničitev vseh zastavljenih izzivov 
so sedanji poslovni prostori na Srednjem 
Brdu postali premajhni. Podjetje, ki je bilo 
decembra lani izbrano za najboljšega 
ponudnika novih tehnologij, letos načr-
tuje selitev v nove prostore, kjer bodo 
novi stroji, med drugim za laserski razrez, 
krivljenje pločevine, obdelovalni stroji in 
stroji za brizganje polimerov.

Lidija Razložnik

Na sejmu Agra je bilo nagrajenih pet Lavrihovih strojev. FOTO: AGATA GARTNAR

Podjetje Lavrih – kmetijska mehanizacija je na sejmu Agra v Gornji Radgoni, v okviru katerega so izvedli 
jubilejno, 60. Mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme, prejelo pet priznanj za kmetijske 
stroje, ki so plod lastnega dizajna in proizvodnje.

Selitev v nove prostore še letos

Lokalna akcijska skupina (LAS) loškega pogorja začenja obli-
kovanje LAS za novo obdobje in pisanje Strategije lokalnega 
razvoja do leta 2027. LAS pokriva območje občin Gorenja vas 
- Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, kjer uspešno deluje že 
več kot 15 let.
Kdo je lahko član LAS? Dosedanji člani LAS in novi člani, 
občine, javni zavodi in druge institucije, podjetja, samostojni 
podjetniki, kmetje podjetniki, zadruge in drugi gospodarski 
subjekti, nevladne organizacije, društva, zveze društev, kmetje, 

kmečke žene, mladi in drugi posamezniki. Član LAS mora ime-
ti stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Člani so 
lahko tudi subjekti, ki imajo sedež zunaj območja LAS, vendar 
delujejo na območju. Članstvo je odprto in brezplačno. Prvi 
datum za sprejem prijav je 7. februar, včlanitev v LAS pa bo 
možna celotno programsko obdobje. Pristopna izjava za član-
stvo in vse druge informacije so na spletni strani  
https://www.las-pogorje.si/. Več informacij dobite tudi na 
elektronskem naslovu info@las-pogorje.si ali na tel. številki 
(04) 51 20 131.

Špela Stanonik

Vabijo k sodelovanju v Lokalni akcijski skupini 
loškega pogorja
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Februar je za Slovence mesec, ko praznujemo največji kul-
turni praznik – Prešernov dan. Tega dne na osrednji proslavi 
v počastitev slovenskega kulturnega praznika podeljujejo 
nagrade Prešernovega sklada. Letošnjo Prešernovo nagrado s 
področja literature prejme pisatelj in novinar Dušan Jelinčič za 
roman Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca – knjiga 
vam je že na voljo v naši knjižnici. Prešernovo nagrado prej-
mejo ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali s 
svojim življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturno 
zakladnico. Posameznik jo praviloma lahko prejme le enkrat. 
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najviš-
ja priznanja Republike Slovenije za dosežke v umetnosti.

Predstavitev knjige Andreja Šubica
V letošnjem februarju pa Poljanci in celotna Slovenija zazna-
mujemo še en poseben jubilej: 100. obletnico smrti našega 
rojaka, enega pomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev 
realizma na Slovenskem in politikov tedanje liberalne stranke 
dr. Ivana Tavčarja. Leto 2023 je namreč vlada na pobudo mini-
strstva za kulturo razglasila za leto arhitekta Edvarda Ravni-
karja (Ravnikarjevo leto) in pisatelja Ivana Tavčarja (Tavčarjevo 
leto). Ivan Tavčar je širši slovenski javnosti dobro poznan kot 
plodovit pisatelj novel, črtic, povesti in romanov, v katerih je 
prikazoval predvsem življenje v rodni Poljanski dolini. Ustvarjal 
je vse od srednješolskih let do pozne starosti. Njegov ustvar-
jalni opus obsega več kot štirideset umetniških del. Njegova 
najbolj znana dela: povest Cvetje v jeseni, zgodovinski roman 
Visoška kronika, roman Izza kongresa, podpisuje pa se tudi, 
med drugim, pod dela Med gorami: slike iz Loškega pogorja, V 
Zali in Vita vitae meae. Tavčarjevo leto kot nacionalni projekt 
nosi pomembno sporočilo – da naša država kulturo razume kot 
svojo temeljno identitetno vrednost in vrednoto samo po sebi.
Tudi naša knjižnica nosi ime po slavnem poljanskem literatu. 
Ob tako pomembnem jubileju bomo v Knjižnici Ivana Tavčarja 
Škofja Loka na predvečer kulturnega praznika, v torek, 7. febru-
arja, ob 18. uri pripravili literarni večer. V Dvorcu Visoko nam 
bo svojo knjigo z naslovom Odkruški, utrinki in slike predstavil 
domačin, po rodu prav tako Poljanec, Andrej Šubic.

Potopisni večer: Jordanija
Vsi obiskovalci Krajevne knjižnice Poljane z januarjem naš za-
časni prostor obiskujete v bistveno bolj toplih pogojih. Zunaj so 

nam namestili dodatna vrata, v samih prostorih pa dodatne pa-
nele. Nekateri ste steklena vrata kar spregledali, vendar upamo, 
da ni bilo kakšne hujše buške. Krajevna knjižnica Gorenja vas od 
2. februarja vabi na ogled otroških izdelkov z natečaja Loške pra-
vljice in pripovedke. Ogledate si jih lahko do 2. marca, ko bomo 
razstavili dela, ki nastajajo ob 100-obletnici smrti Ivana Tavčarja. 
Februarja pripravljamo znova potopisni večer. V četrtek, 16. 
februarja, ob 19. uri nam bo svoje mesec dni trajajoče bivanje v 
Jordaniji predstavila domačinka s Sovodnja Kaja Slabe.

Literarni večer: Na spletni prižnici
Tudi v marcu bomo za vas pripravili Četrtkov večer s knjižnico, 
ki pa bo obarvan povsem literarno. V goste prihajata Martin 
Golob in Lojze Grčman, avtorja knjige Na spletni prižnici. Gostili 
ju bomo v ponedeljek, 20. marca, ob 19. uri. Z njima se bo po-
govarjala Damjana Peternelj. Prireditve za otroke potekajo po 
ustaljenem urniku.
Če vas nismo prepričali z ničemer zapisanim, da bi nas obiskali, 
vam prilagamo še nekaj priporočil novih naslovov z naših polic:
•  Bast, E.: KRALJICA ELIZABETA II., MLADA KRALJICA, KI JE 

POSTALA LEGENDA
• Fitzek, S.: GLASBENI SEZNAM
• Gradišnik, B.: V RAJ IN NAZAJ
• Grčman, L.: NA SPLETNI PRIŽNICI
• Ihan, A.: KARANTENA
• Pokorn, M.: SMEŠNO, MA NON TROPPO
• Šeruga, Z.: KILOMETRI ŽIVLJENJA
• Štremfelj, A: KRISTALI SREČE
• Waller, E.: PASJI DNEVI
• Zupančič, D.: ŽIVLJENJE V SIVI CONI

Bernarda Buh

Predstavitev knjige Na spletni prižnici FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Osmi februar je dan, ko kulturo postavimo v ospredje. Naš največji kulturni praznik. Naj bo preživet tako, da 
bo dan bogato kulturno doživetje. Podprimo domače in tudi druge kulturnike, saj s tem sporočamo, da nam 
je za kulturo mar. Naj bo kultura del našega vsakdana tudi ob drugih priložnostih.

Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah

Tudi naša knjižnica nosi ime po slavnem 
poljanskem literatu. Ob pomembnem jubileju 
bomo v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka 
na predvečer kulturnega praznika, v torek, 7. 
februarja, ob 18. uri pripravili literarni večer. V 
Dvorcu Visoko nam bo svojo knjigo z naslovom 
Odkruški, utrinki in slike predstavil domačin, po 
rodu prav tako Poljanec, Andrej Šubic.
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Najboljše tekmovalne rezultate je trenutno dosegla članica dru-
štva Manja Slak, ki je zmagala na mednarodnem tekmovanju v 
streljanju z zračno pištolo Salona open DC Solin, ki je potekalo 
5. in 6. novembra na Hrvaškem.
V konkurenci iz sedmih držav je zmagala tako med mladinkami 
kot absolutno med članicami in mladinkami. Na mednarodnem 
tekmovanju 46th Mladost Trophy Zagreb, prav tako na Hrva-
škem, 3. in 4. decembra, je bila v disciplini zračne pištole tretja 
med mladinkami in prva absolutno med članicami in mladinka-
mi. V državni ligi Strelski upi 2022, 22. oktobra v Ormožu, se je 
uvrstila na prvo mesto s pištolo med kadetinjami. Za člani ŠD 
Gorenja vas je tudi uspešen prvi del sezone v prvi B državni ligi 
v zračni pištoli mešano moški in ženske, saj so se uvrstili na 
prvo mesto. Kot je povedal predsednik društva in trener Aleš 
Košir, ob podobnem nadaljevanju pričakujejo uvrstitev v prvo 
A državno ligo v naslednji sezoni. V ekipi trenutno nastopajo 
Gašper Božič, Olga Justin, David Cankar in Manja Slak. Pove-
dal je še, da je Manja Slak, ki jo tudi trenira, edina članica iz 
gorenjevaškega društva v slovenski državni reprezentanci in je 

ena najbolj perspektivnih mladink v Sloveniji. Trenutno trenira 
enkrat tedensko v Gorenji vasi, dvakrat tedensko pa v Ljubljani 
zaradi bivanja v dijaškem domu, saj srednjo šolo obiskuje tam. 
Večino koncev tedna v letu ima že rezerviranih za tekmovanja 
za domače društvo ali državno reprezentanco pod okriljem 
strelske zveze, ki je krovna organizacija za ta šport na nacional-
nem nivoju. Tudi nekateri drugi člani na tekmovanjih dosegajo 
lepe rezultate. Kot še pojasnjuje Košir, Manjo po novem letu 
čakajo reprezentančne priprave za tekmovanja, cilj za to se-
zono pa je, da pride na evropsko prvenstvo v Tallinu v Estoniji. 
Večina disciplin, s katerimi se ukvarjajo v SD Gorenja vas, je 
olimpijskih. Zaradi potreb društva dva člana, David Cankar in 
Manca Košir, ki sta tudi uspešna tekmovalca, zaključujeta zah-
tevno šolanje za trenerja pod okriljem Strelske zveze Slovenije 
in Olimpijskega komiteja Slovenije. V društvu vse, ki jih strelski 
šport zanima, vabijo v svoje vrste. Pri njih se lahko oglasijo ob 
ponedeljkih in sredah od 19. ure naprej.

Jure Ferlan

Trener Aleš Košir in Manja Slak z osvojenimi kolajnami na 
domačem strelišču v Gorenji vasi FOTO: JURE FERLAN

Strelsko društvo (SD) Gorenja vas je lani oktobra 
uspešno zakorakalo v novo sezono, ki bo v disciplini 
zračnega orožja trajala do aprila, ko se bo začela 
malokalibrska na zunanjih streliščih. Ta bo trajala do 
septembra.

Sezono začeli z dobrimi 
rezultati
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Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11

Najboljše tekmovalne rezultate je trenutno 
dosegla članica društva Manja Slak, ki je 
zmagala na mednarodnem tekmovanju v 
streljanju z zračno pištolo Salona open DC Solin, 
ki je potekalo 5. in 6. novembra na Hrvaškem. 
V konkurenci iz sedmih držav je zmagala tako 
med mladinkami kot absolutno med članicami in 
mladinkami.
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Kot je pojasnil, gre za motorje, stare med 30 in 60 let znamke 
Yamaha, Honda, NSU, Jawa, ČZ, BMW in MZ. Iz njihovih delov 
je sestavil povsem uporaben motor, ki ima med drugim spre-
dnje kolo od kros motorja, za luč pa reflektor gasilskega vozila. 
Zaradi trenutne zakonodaje ga ne more registrirati, saj samo-
gradnja vozil ni več dovoljena.
Letos je restavriral tri motorje: Puch TF 250, letnik 1952, Horex 
Regina 350, letnik 1964, in BMW R50 s prikolico, letnik 1959. 
Motorji postanejo starodobniki z dopolnjenim 30. letom starosti. 
Po letu 1990 je prišlo do razmaha starodobnega motošporta pri 
nas. V tistih letih je ustanovil Moto klub Leteči Kranjci, ki ga vodi 
še danes. Poimenovan je bil po Ludviku Stariču (1906–1989) iz 
Mirne Peči, uspešnemu predvojnemu mednarodnemu motori-
stičnemu tekmovalcu, ki so mu nadeli vzdevek Leteči Kranjec. 
Njegov sin Denis Starič je častni član kluba. Trenutno je sta-
rodobni motošport v zatonu, saj praktično ni več tekmovanj 
kot pred leti, ko so jih tudi v MK Leteči Kranjci organizirali po 
Škofjeloškem, med drugim na Križni gori in Črnem Vrhu. Edo se 
sprašuje, zakaj je tako, a ne najde enostavnega odgovora. Pove-
dal je še, da mu v življenju ni bilo nikoli dolgčas, sa so mu prosti 

čas zapolnili motorji. S tekmovanj doma in v tujini je prinesel več 
kot dvesto pokalov in kristalno čelado za petkratno osvojitev dr-
žavnega prvenstva v kategorijah prikolic in 350 ccm. Ker je ude-
ležba na tekmovanjih, kjer se plačuje štartnina in vzdrževanje 
tekmovalnih motorjev, drago, si je kak dinar prislužil s tem, da je 
drugim tekmovalcem popravljal njihove motorje. Njegov zadnji 
dosežek pa je enofazni agregat za elektriko na bencinski pogon, 
zmogljivosti 2 kW, ki ga je izdelal iz motorja BCS kosilnice in 
drugih rezervnih delov, nekaj jih je izdelal tudi sam na stružnici. 
Morda mu bo prišel prav ob električnem mrku, če bo prehuda 
energetska kriza ali pa žledolom, še doda.

Jure Ferlan

Edo z motorjem, ki ga je izdelal iz delov sedmih starejših 
motorjev FOTO: JURE FERLAN

Edo Dolenc iz Srednje vasi kljub osmim križem ne miruje. Z vsem žarom v svoji delavnici, ki jo ima v spodnjih 
prostorih hiše, restavrira starodobne motorje, letos pa se je lotil tudi izdelave unikatnega motorja iz različnih 
delov kar sedmih motorjev.

Brez motorjev ne more

Podprite lokalne zgodbe in se naročite na Gorenjski glas. 
Pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

www.gorenjskiglas.si

Edo pri izdelavi agregata za električno energijo FOTO JURE 
FERLAN



Zanimivosti I 27 

Podblegaške novice št.1 | februar 2023

V sklopu pohodov Od cvetja do jeseni pripravljajo sedem poho-
dov, s katerimi bodo preko celega leta pohodnikom predstavili 
ponudbo in lepote krajev pod Starim vrhom. Kot vsako leto že 
petdeset let bo tudi tokrat na Grebljici zadišala oglarska kopa 
in se bo odvila etnografska prireditev Dan oglarjev
Leto 2023 je razglašeno za leto pisatelja Ivana Tavčarja, kar 
so se člani društva TD Stari vrh odločili še posebej zazna-
movati. V mesecu juliju bo minilo tudi petdeset let, ko je bil 
21. junija 1973 premierno predvajan celovečerni film Cvetje v 
jeseni, ki je bil v precejšnjem delu sneman v krajih pod Starim 
vrhom. Zato bodo poleg prireditve, ki jo bodo v mesecu juliju 
pripravili ob domačiji, kjer so bili posneti prizori iz filma in o 
kateri bodo še poročali, na ta dan pripravili tudi pohod, imeno-
van Po poteh filma Cvetje v jeseni, na katerem bodo obisko-
valcem in pohodnikom prikazali kraje, ki jih je režiser Matjaž 
Klopčič tedaj izbral za kuliso celovečernega filma, posnetega 
po romanu Ivana Tavčarja.
Kar nekaj novosti se obeta v letnem pohodnem programu. Prvi 
od sedmih pohodov bo že v tem mesecu. V soboto, 25. febru-
arja, se bodo podali na Zimski pohod, ki bo seveda prilagojen 

trenutnim razmeram. V upanju, da bo snega dovolj in zato 
doživetje zimske ga pohoda še bolj pristno, vas že sedaj vabijo, 
da se jim pridružite.

Hermina Jelovčan

Po uspešno zaključenem pohodnem programu v preteklem letu so člani Turističnega društva (TD) Stari vrh 
že pripravili nov načrt za letošnje leto.

V novo leto z novimi načrti

Podjetje Polycom Škofja Loka, d. o. o., je 2. 11. 2022 začelo izvajati projekt 

Razvoj tankostenskih komponent iz recikliranih polimernih materialov 
za elektromehanske pogone.
Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte.
Projekt se bo izvajal do 31. 10. 2024. Vrednost projekta znaša okrog 0,69 milijona evrov, višina sofinanciranja pa  
0,29 milijona evrov. Projekt izvajata podjetji Polycom Škofja Loka, d. o. o., in Lotrič Certificiranje, d. o. o.
Glavni cilj projekta RRI je razvoj novih tankostenskih komponent za elektromehanske pogone (EP) v avtomobilski in drugih 
industrijah, ki bodo kot prve na trgu primarno narejene iz polimernih reciklatov.
S projektom bomo rešili ključni, še nerešeni izziv: kako razviti in masovno proizvesti tankostenske komponente EP, ki bodo 
najmanj 70 odstotkov narejene iz recikliranih polimerov – ob enakih karakteristikah kot komponente, ki so narejene v 
celoti iz nerecikliranih polimerov.
Cilje in rezultate projekta RRI bomo dosegli v okviru štirih projektnih faz RR. Projekt bo obsegal aktivnosti RRI v obliki 
industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja na tehnoloških stopnjah TRL 6–9 ter druge spremljevalne aktivnosti. 
Projektne aktivnosti bomo izvajali po principu sočasnega inženiringa.
Končni izdelek bomo pilotno in operativno validirali v avtomobilski panogi, v nadaljevanju pa rešitev prenesli tudi na 
aplikacije v drugih panogah.

Podjetje Polycom Škofja Loka, d. o. o., je 1. 7. 2022 začelo izvajati projekt Tehnološka prilagoditev 

poslovne enote Polycom Škofja Loka, d. o. o., Črnomelj na E-MOBILNOST-2.

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za 
večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Projekt se izvaja od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025. Vrednost projekta znaša 6,3 milijona evrov, višina 

sofinanciranja pa 1,8 milijona evrov.

Z izvedbo investicijskega projekta E-MOBILNOST-2 bo podjetje Polycom Škofja Loka, d. o. o., v 

obdobju naslednji treh let povečalo proizvodne kapacitete v poslovni enoti v Črnomlju in hkrati 

postavilo podjetje na višjo raven tehnološke, snovne in energetske učinkovitosti, digitalizacije in 

robotizacije poslovnih procesov. Potreba po povečanju proizvodnih kapacitet se je pokazala hkrati s 

trenutnimi trendi razvoja e-mobilnosti. Podjetje že tako 84,9 odstotka proizvodnje izvozi na tuje trge 

in prav toliko tudi kupcem s področja avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija je v obdobju 

transformacije, zato je pravočasen odziv potreben.

Logotipi;
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V TD Stari vrh so pripravili nekaj novosti v letnem pohodnem 
programu. FOTO: HERMINA JELOVČAN
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Do 2. marca, v času odprtja knjižnice Gorenja vas
Škofjeloške pravljice in pripovedke
Kraj in organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več informacij: 04 510 
71 00 ali 041 442 095 ali gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

Do 28. februarja, ob četrtkih med 10. in 14. uro ali po 
dogovoru

Zimski foto lov
Odprtje razstave bo v petek, 3. februarja, ob 17. uri. Kraj: Šubi-
čeva hiša. Organizira: Zavod Poljanska dolina in Fotoklub An-
ton Ažbe Škofja Loka. Več informacij: 051 200 890 ali zavod@
poljanskadolina.com.

3. februar ob 17. uri
Zabavajmo se v svetu pravljic
Kraj in organizator: Knjižnica Poljane. Več informacij: 04 518 33 
80, poljane@knjiznica-skofjaloka.si.

4. februar, 4. marec ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu
Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informa-
cij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

6. februar ob 17. uri
Zabavajmo se v svetu pravljic
Kraj in organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več informacij: 04 
510 71 00 ali 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

7. februar ob 18. uri
Tradicionalni kulturni večer na Dvorcu Visoko
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: KUD dr. Ivan Tavčar Poljane 
nad Škofjo Loko in Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Več 
informacij: kdpoljane@gmail.com ali gsusnjar@gmail.com.

9. februar od 16.30 do 19.30
Visoška skrinja ustvarjalnosti – delavnica ročno 
poslikanega nakita iz lesa
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: LU Škofja Loka in Zavod Po-
ljanska dolina. Več informacij: jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali 
04 506 13 60.

9. februar ob 16. uri
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Kraj: Prostori KORK (Sestranska vas 14). Organizira: KORK 
Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@gmail.com.

10. do 12. februar
48. Pokal Loka
Kraj: Škofja Loka, smučišče Stari vrh. Organizira: SK Alpetour. 
Več informacij: 041 540 810, ali pr@pokal-loka.si.

11. februar, 11. marec ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com ali 031 720 573.

11. februar ob 19. uri
Koncert: Pihalni orkester Alpina Žiri in Rudi Bučar
Kraj: Velika dvorana Sokolskega doma Gorenja vas. Organizira: 
Občina Gorenja vas – Poljane. Več informacij: info@obcina-gvp.si.

11. februar ob 19. uri
Občni zbor PGD Javorje
Kraj: Gasilski dom PGD Javorje. Organizira: PGD Javorje. Več infor-
macij: predsednik PGD Javorje Igor Alič ali info@pgd-javorje.si.

15. februar ob 17. uri
Kako z brezplačnimi orodji prihraniti čas in povečati 
učinkovitost našega dela
Kraj: Online predavanje. Organizator: RA Sora. Več informacij in 
prijave: info@ra-sora.si.

18. februar, 18. marec ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Kraj: Šubičeva hiša. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com ali 031 720 573.

23. februar ob 16. uri
Bolečina, kdo je ne pozna?
Kraj: Velika dvorana Sokolskega doma v Gorenji vasi. Organizira: 
KORK Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@gmail.com.

24. februar ob 17. uri
Slovenska Jakobova pot
Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina in 
Petra Nastran. Več informacij: dvorec.visoko@poljanskadolina.
com ali 030 489 177 ali petra.nastran@gmail.com.

1. marec ob 17. uri
TIKTOK – poslovne priložnosti
Kraj: Online predavanje. Organizira: RA Sora. Več informacij: 
info@ra-sora.si.

Februar–marec 2023

* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov preverite 
pri organizatorjih.

** Za še več dogodkov, spremljajte spletno stran  
www.poljanskadolina.com (zavihek dogodki) ali pa 
poskenirajte QR kodo za koledar dogodkov.   
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Kot je povedal Domen Homec iz Športne-
ga društva (ŠD) Sv. Urban, ki je organizi-
ralo turnir, tega ni bilo niti v času gradnje 
nove športne dvorane. Še v stari šolski 
športni dvorani so zaradi prostorskih 
razmer igrali na male gole, v novi dvorani 
pa po klasičnih futsal pravilih 4+1.
Letos je sodelovalo šestnajst ekip, 
katerih člani so prišli iz Poljanske doline, 
Selške doline, Žirov, Idrije, okolice Lju-
bljane in celo ekipa iz Izole. Na turnirju, 
ki je potekal cel dan, se je na tribunah 
zbralo lepo število gledalcev in navija-
čev. Zmago na turnirju za leto 2022 je 
dosegla ekipa z imenom Lučinski Farani, 
ki je v razburljivem finalu z rezultatom 

4 : 3 premagala ekipo Graffiti iz Selc. 
Nagrade in pokale za najboljše je podelil 
župan Milan Čadež. Domen Homec se v 

imenu ŠD Sv. Urban zahvaljuje vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli pri organizaciji in 
uspešni izvedbi turnirja.

Jure Ferlan

Zmagovalna ekipa Lučinski Farani FOTO: ARHIV ŠD SV. URBAN

Na praznični dan, 26. decembra, se 
je po dvoletnem premoru, ki ga je 
povzročila epidemija koronavirusa, 
v športni dvorani v Gorenji vasi 
odvil tradicionalni Božični turnir v 
malem nogometu.

Zmago slavili Lučinski Farani

V ekipo vabimo nove sodelavce
Vas zanima delo v sodobnem tehnološkem podjetju ter razvoj kariere v 
mednarodnem okolju? Predstavite nam svoj potencial.

Ponujamo vam
– dobre delovne razmere
– zanesljivo zaposlitev
– odprte možnosti izobraževanja
– skrb za varnost in zdravje na delovnem mestu
Z zaposlenim prijazno kadrovsko politiko ostajamo kos visokim zahte-
vam trga ter gradimo močno pripadnost podjetju in skupnemu cilju.

Prvi koraki na karierni poti
Priložnost nudimo tudi perspektivnim mladim, ki se želijo dokazati. Iz 
lastnih kariernih poti vemo, kako težko je priti do kakovostnih izkušenj, 
zato smo pripravili številne možnosti sodelovanja za mlade in ambicioz-
ne kandidate, ki jih ni strah razmišljanja v nove smeri.

Prosta delovna mesta:
– Strateški prodajnik - začetnik
– Sistemski analitik
– Vodja IT projektov
– R&R specialist
– Konstruktor orodij za brizganje polimerov
– Operater v orodjarni
– Proizvodni delavec
– Proizvodni delavec – nastavljalec
– Materialist
– Strokovni sodelavec za kakovost
– Vzdrževalec strojev in naprav

Več o prostih delovnih mestih si preberite na naši spletni strani  
www.polycom.si ali pa nam pišite na kadri@polycom.si
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Podjetje Marmor Hotavlje, eno najstarejših družinskih podjetij v 
Sloveniji, se lahko pohvali z več kot tristoletno bogato tradicijo 
obdelave kamna, vrhunsko kakovostjo izdelkov in storitev ter 
edinstvenostjo, s katerimi so se razvili v vodilno podjetje za rešitve 
v kamnu na svetu. S svojimi izdelki opremljajo megajahte, hiše, 
rezidence, hotele in podobno. Prav tako izdelujejo unikatno 
pohištvo in ekskluzivne izdelke za ameriško podjetje MillerKnoll, 
ki je eden večjih prodajalcev s pohištvom na območju Severne 
Amerike. Hotaveljski kamnoseki dosegajo vrhunsko kombinacijo 
moderne tehnologije in ročne kamnoseške obrti, s čimer ustvarijo 
izdelek, ki je popoln do najmanjših detajlov. Njihova uspešnost se 
kaže predvsem v sodelovanju pri najbolj luksuznih projektih po 
celem svetu, kjer sodelujejo z uveljavljenimi ter znanimi osebnostmi, 
arhitekti in oblikovalci.

Ključne so vrednote
V podjetju so že od nekdaj vodilni na različnih področjih in nenehno 
premikajo meje obdelave kamna. Poudarjajo, da se je treba ves čas 
razvijati, slediti trendom in biti v koraku s časom ter neprestano širiti 
segmente in delati z novimi materiali. »Nadaljevati 300-letno tradicijo 
je pomemben mejnik, saj to ni samoumevno. Ključna stvar za obstoj 
podjetja s tako dolgo zgodovino so vrednote. V našem podjetju 
dajemo velik poudarek povezanosti, medsebojnemu spoštovanju 
in timskemu delu. Stremimo k temu, da spoštujemo naše temelje, 
material, ljudi, okolje in lokalno skupnost, ki so nam pomagali na 
dolgi poti do uspeha,« menita izvršna direktorja Damijan Selak in 
Tomaž Selak ter dodajata: »Sledimo tudi vrednotam zanesljivosti, 
poštenosti, odgovornosti in pripadnosti. Pri svojem delu, ki ga 
opravljamo s srcem in ljubeznijo do kamna, pa upoštevamo tudi 
načela kakovosti, unikatnosti in inovativnosti. Čutimo, da smo vsi 
del te zgodbe, kjer vsak izmed nas opravlja zelo pomembno delo. 
Pomembno se nam zdi, da se vsak posameznik ujame z vrednotami 
in načinom življenja v podjetju.«

Vključujejo širok nabor poklicev
Danes so eno najbolj razvijajočih se podjetij, ki zaposluje skoraj 
dvesto ljudi. Pod eno streho vključujejo širok nabor poklicev, kot 
so strojniki, gradbeniki, kamnoseki, arhitekti, mizarji, tehnologi, 
tehnični risarji, strojni (CNC) operaterji, nabavniki, logisti, prodajniki, 
razvojniki, kalkulanti, orodjarji, koordinatorji, vodje projektov ali 
objektov. »Stremimo h kadru, ki je odgovoren in z nami deli osnovne 
vrednote družinskega podjetja, ki jih živimo na vsakem koraku 
delovanja. Skušamo spremljati vsakega zaposlenega na njegovi 
poklicni in družinski poti. Prednost pri zaposlitvi dajemo tistemu, 

ki si želi dela, najpomembnejša pogoja za to pa sta odnos do 
dela in želja po učenju,« oriše Tomaž Selak. Damijan Selak dodaja: 
»Vsakemu, ki se zaposli pri nas, dodelimo mentorja. S tem olajšamo 
prenos znanja in izkušenj, vklop v delovno okolje ter usmerjanje 
pri delu ne glede na zasedeno delovno mesto. Omenjeno je zelo 
pomembno za neprekinjen delovni proces, prenos znanja in rast 
podjetja. Omogočamo tudi možnosti za napredovanje, nadgradnjo 
znanja ter prehajanje med delovnimi mesti.«
Zaposlitev ponujajo vsem, ki so pripravljeni sprejeti vrednote 
njihovega podjetja. Njihovi naročniki so najbogatejši in najvplivnejši 
ljudje na svetu. »Edino, kar jim ni pomembno, je denar, pri vsem 
drugem zahtevajo popolnost. Da to dosežeš, pa moraš v ozadju 
imeti močno skupino ljudi.« Vodja projektov na področju jaht v 
podjetju Gregor Flajnik poudarja: »Nekateri pravijo, da se ukvarjamo 
s kamnom – jaz pravim, da se ukvarjamo z ljudmi, kamen pa je 
samo medij. Na strani naročnikov medij za uresničevanje želja 
strank, oblikovalcev, arhitektov …, na strani podjetja pa medij za 
dokazovanje naših sposobnosti, fleksibilnosti, naprednosti in volje.« 
Vodja tehničnih risarjev v oddelku Tehnologije Luka Romih je v 
podjetju zaposlen že več kot enajst let. Za zaposlitev v Marmorju 
Hotavlje se je odločil, ker je pri njih že kot študent opravljal počitniško 
delo in je hitro ugotovil, da ga veseli delo, polno tehničnih izzivov. 
»Najbolj mi je všeč, da delo ni monotono; da je vsak dan drugačno 
in mi nikoli ni dolgčas.« Delovno mesto tehnologa zato priporoča 
vsem, ki jih veselijo tehnika, delo z računalnikom, reševanje logičnih 
problemov, risanje in delo v pisarni, najprimernejša izobrazba za 
to delovno mesto pa je po njegovem strojni, gradbeni ali lesarski 
tehnik. Tudi celotna poklicna pot Boštjana Reberška je vezana na 
podjetje Marmor Hotavlje. Poklicna pot ga je vodila skozi skoraj 
vse procese v podjetju. »Tako sem opravljal naloge tehnološke 
priprave, obratovodje in koordinatorja projektov,« pravi današnji 
vodja projektov v podjetju. »Vodenje projekta pri nas pomeni, da 
se s posameznim projektom ukvarjaš od samega začetka – od 
sodelovanja pri pripravi kalkulacije in ponudbe in nadalje pri samem 
izboru materialov ter skozi vso izvedbo do zaključka, ko posamezen 
projekt ali izdelek predamo stranki.« Delo je po njegovih besedah 
zelo zanimivo in predvsem ni enolično. »Zanimiva so tudi službena 
potovanja, saj posamezne projekte izvajamo po celem svetu in 
materiale za izdelke izbiramo na raznih lokacijah, kjer so posamezna 
svetovna središča za predelavo in prodajo kamna.« V podjetju 
nudijo kadrovske štipendije, pa tudi možnost opravljanja prakse in 
vajeništva ter delo prek študentskega servisa.

Projekti, način dela in ljudje jih delajo unikatne
Uspešno delovanje v nišnem segmentu kamnoseštva jim omogočajo 
inovativne rešitve in najnovejša tehnologija. Projekti, način dela in 
ljudje jih delajo unikatne. Vsak projekt je nekaj povsem novega in 
drugačnega. Najbolj ponosni so na projekte, pri katerih opremljajo 
luksuzna plovila in notranjost ali zunanjost privatnih rezidenc ter 
stanovanj, izdelujejo unikatno pohištvo ter umetniške skulpture 
in fasade. Pri delu dajejo velik poudarek trajnostnemu odnosu 
do narave ter vpetosti v lokalno okolje. Strankam lahko ponudijo 
vse vrste naravnega kamna, od marmorjev, granitov, kvarcitov, 
apnencev, peščenjakov do poldragih kamnov. Na željo stranke lahko 
zagotovijo vse vrste kamna. 

Vedno korak pred drugimi
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IZDELOVANJE IN POPRAVILO HARMONIK

Podjetje Polycom Škofja Loka, d. o. o., je 1. 7. 2022 začelo izvajati projekt 

Tehnološka prilagoditev poslovne enote Polycom Škofja Loka, d. o. o., 
Črnomelj na E-MOBILNOST-2.

Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij  
za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Projekt se izvaja od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025. Vrednost projekta znaša 6,3 milijona evrov, višina sofinanciranja 
pa 1,8 milijona evrov.

Z izvedbo investicijskega projekta E-MOBILNOST-2 bo podjetje Polycom Škofja Loka, d. o. o., v obdobju  
naslednji treh let povečalo proizvodne kapacitete v poslovni enoti v Črnomlju in hkrati postavilo podjetje na 
višjo raven tehnološke, snovne in energetske učinkovitosti, digitalizacije in robotizacije poslovnih procesov. 
Potreba po povečanju proizvodnih kapacitet se je pokazala hkrati s trenutnimi trendi razvoja e-mobilnosti. 
Podjetje že tako 84,9 odstotka proizvodnje izvozi na tuje trge in prav toliko tudi kupcem s področja avtomobilske 
industrije. Avtomobilska industrija je v obdobju transformacije, zato je pravočasen odziv potreben.
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Vabljeni!

Tradicionalni kulturni večer 
na Dvorcu Visoko
Na predvečer Prešernovega dne, 

v torek, 7. 2. 2023, ob 18.00 vas vabimo  
na Dvorec Visoko na predstavitev knjige 

Andreja Šubica: Odkruški, utrinki in slike.
 Andreja poznamo kot Poljanca, zdravnika, kulturnika  

in športnika. To pestrost nam bo predstavil tudi  

v svoji knjigi, ki je izšla v samozaložbi.

KD dr. Ivan Tavčar Poljane 
in Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Po kulturnem programu bo potekal redni občni zbor  
KD dr. Ivana Tavčar Poljane in druženje.
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Odkruški,  
utrinki  
in slike

Cena 18.000 € velja za 1.5 P Terra. Ponudba je informativnega značaja. Slike so simbolične. Oprema na vozilu in njena dostopnost sta odvisni od lokalnih 
pogojev. Zadržujemo si pravico do spremembe cen in specifikacij opreme brez predhodnega obvestila. Za končno ceno vozila z opcijami, prosimo, da 
kontaktirate pooblaščenega partnerja Toyota. Finančne kalkulacije so informativne in neobvezne. Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Sedan: 
od 4,5 do 6,5  l/100 km in emisije CO₂: od 101 do 146 g/km. Emisijska stopnja EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0025 g/km do 0,0068 g/km. 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, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Po preteku 
tovarniške garancije vam ponujamo brezplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km). Več na www.toyota.si. 
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