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  11. 5. – Usklajevanje Investicijskega 
programa s CSS Škofja Loka za javni razpis 
ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve za sofinanciranje vlaganj za 
izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih 
namestitev za starejše, na katerega 
nameravamo prijaviti obnovo stare šole v 
Gorenji vasi.

  25. 5. – Sestanek na DRSI, kjer sem 
predstavil pobudo obvozne ceste čez 
Podpleče ob gradnji in rekonstrukciji ceste 
Trebija–Sovodenj. Dva tedna kasneje je bil 
tudi že ogled, sledi še tehnično poročilo in 
pogajanja za sredstva.

  1. 6. – Na obisku v podjetju Polycom, kjer 
so praznovali 35 let delovanja podjetja. 
Iskrene čestitke in uspešno želim tudi v 
prihodnosti!

  11. 6. – Obisk ministra brez resorja, 
pristojnega za strateške projekte in 
kohezijo Zvoneta Črnača. Predstavili smo 
mu projekte, ki bi lahko bili sofinancirani iz 
prihodnje evropske perspektive in si ogledali 
lokacijo bodočega turističnega glamping 
naselja pri Topličarju v dolini Kopačnice.

  12. 6. – Na valetah devetošolcev v 
osnovnih šolah v Poljanah in v Gorenji 
vasi, letos malo drugače, ampak prisrčno. 
Srečno, bodoči dijaki!

  13. 6. – Prvo vodenje po Dvorcu Visoko 
v moji režiji, obiskovalcem sem predstavil 
zgodovinsko dogajanje v tem čudovitem 
koncu Poljanske doline ter svojo visoško 
kroniko zadnjega desetletja.

  14. 6. – Pri Sveti maši 50-letnice cerkve 
svetega Martina v Poljanah. Pomembnemu 
praznovanju se je pridružil tudi naš nadškof 
g. Stanislav Zore, ki je bogoslužje tudi vodil.

  19. 6. – Na odprtju turističnega kompleksa 
Forest glamping v osrčju Slovenskih goric 
ob Blaguškem jezeru. Naselje ima 16 hišic 
iz lesa in stekla ter 33 šotorov – lesenih 
dvokapnic tudi iz lesa in slame. Podobno 
zgodbo investitor namerava izvesti v 
naslednjem letu pri Topličarju v Kopačnici.
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Vloga Civilne zaščite pri spopadanju z epidemijo

V postopku imenovanja ravnatelja OŠ 
Poljane je svet zavoda pred odločitvijo o 
izbiri kandidata zaprosil lokalno skupnost 
za mnenje o izpolnjevanju pogojev razpisa. 
V razpisnem roku se je prijavila le dose-
danja ravnateljica Metka Debeljak, ki je v 
celoti ustrezala razpisnim pogojem in vlogi 
priložila vso potrebno dokumentacijo. Na 
seji Občinskega sveta 28. maja so svetniki 
podali pozitivno mnenje k njenemu imeno-
vanju, 17. junija so bili predstavniki sveta 
zavoda seznanjeni še s pozitivnim mnenjem 
šolskega ministrstva, na osnovi česar so ji 
že tretjič zaupali mandat za naslednjih pet 
let. D. P.

Pozitivno mnenje Metki Debeljak

S širjenjem virusa po svetu so redki pomislili, da se bo prav kmalu razširil med 
nas. Prva grožnja so bile okužbe blizu nas, v Italiji. Ko se je virus hitro razširil in 
so sledila poročanja o nevzdržnih situacijah in težkem obvladovanju, se je v nas 
prebudil prvi strah. Prvi alarm za prebivalce Slovenije je bila prva okužba, ki ji je 
sledil porast v tempu podvajanja okuženih.
V januarju smo imeli člani nove ekipe Občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) 
Občine Gorenja vas - Poljane prvo uvajalno in temeljno usposabljanje na Izo-
braževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Takrat smo se prvič srečali 
z omembo epidemije ter vprašanjem, kako se bomo lotili dela, če se situacija 
preseli k nam. Zavedali smo se resnosti na podlagi pogovora s predavateljem – 
poveljnikom CZ RS Srečkom Šestanom. Začeli smo pripravljati načrt sil zaščite 
in reševanja ob pojavu naravnih nesreč, med katere sodi tudi epidemija. Med 
pripravo načrta pa nam je pot prekrižala prava epidemija. Takoj smo se morali 
spopasti z njo. Na občini je bil kmalu sklican sestanek na temo usklajevanja 
služb, ki so najbolj na udaru v primeru okužb. Sestali smo se s predstavniki 
ustanov, v katerih so izpostavljeni dnevnemu stiku z več ljudmi. 
Prvič se je razširjen štab Civilne zaščite Občine Gorenja vas - Poljane sestal 16. 
marca, ko smo si člani podelili naloge in odgovornosti. Cilj je bila organizacija 
obveščanja čim več ljudi s pomočjo različnih medijev o obsegu in morebitni 
organizaciji v primeru prve okužbe ter vzpostavitev zanesljivega programa 
reševanja in obvladovanja v primeru okužb. Vsekakor pa smo najprej podprli 
tiste službe, ki so za nas najpomembnejše že v običajnih in za nas normalnih 
okoliščinah. Razdelila sta se zaščitna oprema in razkužilo. Zavedali smo se 
odgovornosti v primeru, da bi te službe zaradi okužb odpovedale. V tem primeru 
bi Civilna zaščita s svojo organizacijo prevzela dobavo nujno potrebnih sredstev 
in dobrin za preživetje ljudem, ki potrebujejo pomoč. Tedensko smo bili v stikih 
z drugimi poveljniki CZ sosednjih občin. Menjave izkušenj in idej so pozitivno 
vplivale na odločitve vseh nas ter pokazale, da v situaciji nismo sami in da se 
znamo v takih primerih še tesneje povezati in sodelovati. Javilo se je tudi več 
kot šestdeset prostovoljcev, pripravljenih pomagati v primeru širitve virusa. Ak-
tivirali smo jih k sreči le nekaj – s pozitivnim pristopom so spremljali dogajanje 
pred trgovinami in opozarjali na uporabo zaščitnih sredstev.
V občini Gorenja vas - Poljane v prvem valu virusa nismo zaznali okužb in 
iskreno lahko pohvalimo prav vsakega občana posebej za vestno in odgovorno 
spremljanje, zavedanje resnosti situacije in upoštevanje navodil. Medsebojna 
pomoč bližnjim in pomoči potrebnim je igrala veliko vlogo. Vsekakor nam je v 
tem primeru pomagala tudi geografska lega ter razkropljenost domačij, domov. 
Laže smo držali osebno distanco, kar je bilo za zajezitev okužb najpomemb-
nejše. Delo Civilne zaščite je bilo v tem primeru precej olajšano. Nihče ne more 
z gotovostjo trditi, da drugega vala ne bo. Nanj se lahko na podlagi pretekle 
situacije, ki je nenadoma in močno zarezala v normalno življenje vseh nas, in 
pridobljenih izkušenj lažje ter z vso resnostjo in odgovornostjo pripravimo. 
Izkušnja nam je dala ogromno prakse, še najbolj pa samozavesti, ki bo še kako 
pomembna pri odločanju v primeru morebitnega drugega vala in okužb v občini. 
Vsekakor si tega nihče izmed nas ne želi, po drugi strani pa s tako vestnimi 
občani lahko pozitivno gledamo naprej in smo z vsem spoštovanjem ponosni na 
vsakega posameznika! 
Hvala članom štaba, občinski upravi ter vsem, ki ste pomagali obvladovati 
situacijo. 
Ostanimo zdravi.

Primož Kokalj, poveljnik OŠ  
CZ  Občine Gorenja vas - Poljane

Razvojna agencija Sora je objavila nov javni 
razpis za dodelitev kratko- in dolgoročnih 
posojil podjetjem in dopolnilnim dejavno-
stim na kmetijah na Škofjeloškem. Razpis 
je odprt v okviru Kreditne sheme, v katero 
finančna sredstva združujejo občine Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri 
ter Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka. Dolgoročna posojila bodo do-
delili za obdobje do desetih let po obrestni 
meri šestmesečni euribor plus 2,5 odstotka. 
Posojila je mogoče pridobiti za nakup stavb-
nega zemljišča, nakup, gradnjo in adapta-
cijo poslovnih prostorov ter nakup opreme 
in kmetijske mehanizacije. Najvišji znesek 
posojila je sto tisoč evrov. Obenem so na 
voljo sredstva za kratkoročna posojila, ki so 
namenjena financiranju tekočega poslova-
nja. Do vrednosti petdeset tisoč evrov jih je 
mogoče pridobiti za obdobje do enega leta 
po obrestni meri 2,5 odstotka nominalno.

Posojila za podjetja in kmetije

Občinski svet je na svoji deseti redni seji 
sprejel rebalans proračuna občine za 
letošnje leto. V proračunu bo zlasti zaradi 
povečanja prihodka iz naslova povprečnine 
po novem skupno na voljo 453.347 evrov 
dodatnih sredstev. Ta so razporejena na 
vse večje investicije, ki v občini že potekajo. 
Na voljo bo več sredstev za urejanje cest, 
poplavne ukrepe v Poljanah, Dvorec Visoko, 
nove pločnike na Hotavljah, Fortunovo brv v 
Gorenji vasi, poplačilo kanalizacije Tabor in 
sanacijo plazov. Sredstva bodo namenjena 
tudi novemu projektu Hiša generacij, s kate-
rim želimo v stari šoli v Gorenji vasi urediti 
dnevno varstvo in začasne namestitve za 
starejše.

Sprejet rebalans proračuna
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Na podlagi izkušenj ustvarimo lepšo 
prihodnost

Katarina Dolenc

Zaključni račun izkazuje, da smo v letu 2019 prihodke reali-
zirali v višini 11.732.315 evrov, kar je 103,12-odstotno glede 
na veljavni proračun leta 2019.
V primerjavi z letom 2018 so se prihodki zvišali za slabih 
24 odstotkov. Davčnih prihodkov je bilo realiziranih za 
6.294.373 evrov, nedavčnih za 1.738.519 evrov, kapitalskih 
za 49.109 evrov ter transferih prihodkov za 3.647.324 evrov. 
V okviru transfernih prihodkov smo prejeli sredstva od 
države in EU za sofinanciranje investicij v višini 2.554.908 
evrov – za CLLD-projekt Lokalno učno središče, za energet-
sko sanacijo Podružnične šole Sovodenj, za projekt Visoko, 
za investicijo na področju gasilstva in za obnovo lokalne 
ceste Poljane–Javorje–Murave. Prejeta so bila tudi druga 
sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.
Odhodke smo realizirali v višini 11.054.463 evrov, vključno 
z odhodki krajevnih skupnosti (brez odplačil dolga in danih 
posojil kreditni shemi RAS), kar predstavlja 96,5-odstotno 
realizacijo veljavnega proračuna leta 2019. Od tega je bilo 
za investicijske odhodke in transfere porabljenih 5.378.469 
evrov oziroma 48,90 odstotka proračuna, za tekoče odhod-
ke in transfere pa 5.532.000 evrov oziroma 48,99 odstotka 
celotnega proračuna, za odplačilo dolga pa 228.032 evrov. 
V okviru investicijskih odhodkov se je lani največ sredstev 
porabilo za lokalno cesto Poljane–Javorje (1.678.865 evrov), 
telovadnico v Gorenji vasi (1.094.946 evrov), Dvorec Visoko 
(463.584 evrov), energetsko sanacijo podružnične šole na 
Sovodnju (409.247 evrov) in obnovo odseka Murave–Žetina 
(470.860 evrov).
Med tekočimi odhodki še vedno največji delež predstavljajo 
odhodki in transferi za predšolsko in osnovnošolsko vzgojo 
ter prevoz otrok v šolo, in sicer smo za financiranje progra-
mov vrtca namenili 1.294.379 evrov, za prevoze otrok v šolo 
pa 385.482 evrov. Visok je bil tudi strošek zimskega vzdrže-
vanja cest, ki je znašal 460.738 evrov.

Največ porabili za cesto 
Poljane–Javorje

Žan Mahnič,  
poslanec državnega zbora

Od osamosvojitve Republike Slovenije leta 1991 je preteklo 29 
let, naslednje leto bomo praznovali okroglo obletnico. Kakšna 
doba je to v primeru države, ne more vedeti nihče, saj države 
nastajajo in propadajo, kakor lahko vidimo na podlagi zgodovin-
skih izkušenj, pa vendar kljub temu lahko rečemo, da je Slovenija 
relativno mlada država, ki si je v treh desetletjih samostojnega 
obstoja nabrala številne izkušnje. 
Njena zgodovina se je začela z izjemno narodno enotnostjo, ki 
se je pokazala na plebiscitu in kasneje z zmago v osamosvoji-
tveni vojni za Slovenijo. V naslednjih 29 letih je ta enotnost žal 
kopnela. Najbrž zato, ker toliko enotnosti niti nismo potrebovali, 
saj tako pomembnega in strateškega vprašanja, kot je bila 
takratna osamosvojitev, ni bilo na dnevnem redu. Slovenci in 
Slovenke smo ponovno strnili vrste pri pomembnem vprašanju 
za našo prihodnost – ali se pridružimo Evropski uniji in Natu. 
S članstvom v teh dveh organizacijah smo dobili nov zagon in 
nove priložnosti. Nekatere smo dobro izkoristili, druge malo 
manj, marsikaterih pa žal sploh ne. Zato smo danes tu, kjer smo. 
Pri tem ni nepomembno dejstvo, da je v 29 letih naše samostoj-
nosti slovenska politična levica državo vodila 22 let, slovenska 
politična desnica pa zgolj sedem. S tega vidika moramo razume-
ti tudi razloge, zakaj je danes stanje v državi takšno, kot je. 
Trinajstega marca letos je prisegla nova vlada Republike Slo-
venije. S tem smo tudi uresničili izid volitev leta 2018, čeprav z 
letom in pol zamude. Že tretjič vlado vodi Janez Janša. Dokazali 
smo, da lahko sodelujemo. Da končno stranke na levi in desni, 
ki zavračamo tisto, kar je ekstremno, želimo sodelovati zato, da 
Slovenijo upravljamo skladno s pričakovanji državljanov. Ravno 
sodelovanje je tisto, ki ga Slovenija potrebuje. Kaj lahko nare-
dimo, če sodelujemo, za trenutek pozabimo zamere in strnemo 
vrste, smo Slovenci dokazali v času epidemije covida-19. Ta 
najtežja preizkušnja po osamosvojitveni vojni nas je zaznamo-
vala kot narod, ki se v najtežjih trenutkih poveže v enem samem 
cilju – zmagi nad vidnim (JLA leta 1991) ali nevidnim sovražni-
kom (koronavirus leta 2020). Tudi vlada je pred očmi imela cilj, 
da Slovenija iz te krize izide kot zmagovalka. To nam je uspelo in 
zato nas kot zgled prikazujejo vsi svetovni mediji, Slovenija pa je 
postala zgodba o uspehu na svetovni ravni. 
V času krize je vlada pomagala podjetnikom, zaposlenim v 
gospodarstvu in tudi javnem sektorju, zdravstvenim delavcem, 
upokojencem, študentom … Vedeli smo, da je edino to pravi 
način, če želimo iz te bitke iziti kot zmagovalci. Za zdaj nam 
je uspelo. Vlada Janeza Janše je trdno odločena, da povrne 
zaupanje in ugled v državo. V prvi vrsti svojim državljanom. Tu 
nas čaka težka pot in naloga, ampak odločeni smo, da jo bomo 
prehodili in dosegli. Vsega, kar je bilo narobe storjeno v času 
od rojstva naše države, se ne da popraviti, lahko pa na podlagi 
izkušenj s prehojene poti ustvarimo lepšo prihodnost. 
Drage Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani – iskrene 
čestitke ob dnevu državnosti.

Svetovanja o učinkoviti rabi energije

V okviru Energetsko-svetovalne pisarne Razvojne agen-
cije Sora nudijo brezplačno svetovalno službo za pomoč 
občanom pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije 
v gospodinjstvih. S tem pripomorejo k varovanju okolja, 
zmanjšanju stroškov za energijo in znižanju stroškov 
bivanja. Energetski svetovalci nudijo strokovno in neod-
visno pomoč pri toplotni zaščiti in energetski sanaciji 
zgradb, zamenjavi in izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 
izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in 
ogrevalnih naprav, pripravi tople sanitarne vode, uporabi 
obnovljivih virov energije, možnostih pridobitve različnih 
subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah in podob-
no.
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Mateja Rant

Ob obisku v Poljanski dolini se je mini-
ster Černač sestal z županoma Občine 
Gorenja vas - Poljane Milanom Čadežem 
in Občine Žiri Janezom Žakljem. Župana 
sta med drugim opozorila na preveč zbi-
rokratiziran in zapleten sistem izvajanja 
evropske kohezijske politike in predlaga-
la, da bi bilo v prihodnje mogoče uporabi-
ti evropska sredstva za tisto, kar lokalne 
skupnosti dejansko potrebujejo, a teh 
potreb na ravni države oziroma Evropske 
unije doslej niso prepoznali, je po obisku 
dejal minister Černač. Zato je obljubil 
poenostavitev postopkov in pravil na 
ravni države.
Župan Milan Čadež je ministru predstavil 
tudi projekte, ki si jih je zastavila občina 
in za uresničitev katerih bi bila potrebna 
dodatna sredstva. V občini Gorenja vas - 
Poljane namreč v programskem obdobju 
2021–2027 želijo oblikovati kohezijski 
projekt, v katerem bi združili bogate še 
neizkoriščene danosti osrčja Poljanske 
doline na način, da bi jih obnovili, sona-
ravno razvili in predstavili z najsodobnej-
šimi digitalnimi rešitvami, so pojasnili 
na občini. Projekt bi vključeval celovito 
ureditev dvorca na Visokem, Rupnikove 

linije, pomnika vojnemu pustošenju v 
Poljanah in novogradnjo podružnične 
šole v Javorjah. Dvorec Visoko je občina 
doslej pretežno z lastnimi sredstvi že 
delno obnovila, obnovo je treba dokon-
čati in dvorcu dodati vsebino. »Tu vidimo 
možnost vključitve bogate zapuščine 
fotografskih eksponatov in aparatov sve-
tovno znanega fotografa Vlastje Simon-
čiča, ki bi jo bilo mogoče zelo inovativno 
predstaviti na sodobnejši način,« so 
razložili na občini in dodali, da bi uredili 
tudi dostop do dvorca čez pokriti most 
na lokaciji, kjer je bil že v časih, ko je na 
dvorcu še bival Ivan Tavčar. Na izhodišču 
tematske poti ob Rupnikovi liniji želijo 
urediti še tematski adrenalinski park, ob-
novili bi tudi elemente tehniške dediščine 
na dostopnih cestah do utrdb, ki se po 
navedbah občine še danes odlikujejo po 
izvrstni izvedbi posamičnih elementov in 
so poznane s skupnim nazivom »vojaška 
cesta«. Načrtujejo še pomnik vojnemu 
pustošenju v Poljanah, kjer je bila po voj-
ni porušena znamenita baročna cerkev 
sv. Martina, največja v Poljanski dolini. 
Ob gradnji ceste na tem območju so pred 

desetletjem izvedli arheološke raziska-
ve in naleteli na kakovostno ohranjene 
temelje še dveh starejših cerkva, celo 
iz romanskega obdobja, so razložili na 
občini. Na prostem bi zato radi uredili 
arheološki park s simbolnim pomnikom 
tisočletne dediščine, »ki nosi močno 
sporočilo tudi za današnje in prihodnje 
rodove«. V naselju Javorje pod Blego-
šem, ki ga odlikuje idilična narava, pester 
turističen utrip in hitra rast prebivalstva, 
pa načrtujejo razvoj primerne športne 
in izobraževalne infrastrukture, kraj 
potrebuje tudi nov vrtec. »Povezali bi jo z 
dediščino in posebnostmi območja, saj je 
bil pred leti na tej lokaciji odkrit meteorit, 
ki so ga domačini že postavili na ogled 
obiskovalcem.«
Minister si je ob obisku v Poljanski dolini 
ogledal tudi nastajajoči »zeleni« projekt 
glamping centra Charming Slovenia v 
Kopačnici. Po ministrovih besedah gre 
za enega izmed lokalnih projektov, ki 
sledijo usmeritvam Slovenije na področju 
razvoja turizma, ki v ospredje postavlja 
sonaravni turizem, po katerem je tudi 
vedno več povpraševanja.

Ministru predstavili »evropske« projekte
V sklopu delovnih obiskov po slovenskih občinah je minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko 
Černač obiskal tudi Poljansko dolino.

Minister Zvonko Černač ob obisku v Kopačnici

Župan Milan Čadež je ministru 
Černaču predstavil tudi 
projekte, ki si jih je zastavila 
občina in za uresničitev katerih 
bi bila potrebna dodatna 
sredstva. V občini Gorenja vas - 
Poljane namreč v programskem 
obdobju 2021–2027 želijo 
oblikovati kohezijski projekt, 
v katerem bi združili bogate še 
neizkoriščene danosti osrčja 
Poljanske doline na način, da bi 
jih obnovili, sonaravno razvili 
in predstavili z najsodobnejšimi 
digitalnimi rešitvami, so 
pojasnili na občini.
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OBČINA GORENA VAS - POLJANE

Na podlagi  Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2020 (Uradni list RS št. 77/2019) in Pravilnika  o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunal-
nih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS št. 
121/2003, 23/2011, 22/2013 in 43/2018, Pravilnik) objavljamo

JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA 

IZGRADNJO MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 
V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2020

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Premet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev Občine 
v skupni višini 7.000,00 evrov za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE (v nadaljevanju 
MKČN), in sicer le na  poselitvenih območjih Občine Gorenja vas – 
Poljane.

2. SPLOŠNA DOLOČILA: 
Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fizična oseba, ki 
je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju 
Občine Gorenja vas - Poljane in ima stalno prebivališče v tej 
stanovanjski stavbi, stavba pa stoji na območju občine, kjer 
po državnem predpisu in po občinskem operativnem programu 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena 
izgradnja javne kanalizacije. Upravičenec je upravičen do dodelitve 
sredstev samo enkrat (prva vgradnja). 
 Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali 
investitorji stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območjih, za 
katere je po državnem in po občinskem po občinskem operativ-
nem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih 
odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi 
niso upravičene pravne osebe.
Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe 
v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena 
izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali ni ekonomsko 
upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, strokovna 
služba Občine Gorenja vas - Poljane lahko odobri subvencijo po 
tem pravilniku.
Sredstva se dodeljujejo za popolne in pravočasne vloge, po za-
porednem vrstnem redu prispetja. Sredstva se dodelijo izključno 
upravičencem, ki izpolnjujejo zahteve iz tega javnega razpisa.
Pojmi, uporabljeni v tem razpisu, imajo enak pomen, kot je določen 
Pravilniku oz. zakonodaji, ki ureja dotično področje.

3. VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA VGRADNJO MKČN:
Višina sredstev se dodeli v odvisnosti od zmogljivosti čiščenja 
novozgrajene MKČN, in sicer največ v višini do 150 evrov na PE (PE 
– enota zmogljivosti čiščenja MKČN) in največ 30 % nabavne vred-
nosti MKČN z DDV (z vsemi popusti in rabati) oziroma do porabe 
sredstev sprejetega proračuna občine za leto 2020.
V kolikor je MKČN v solastništvu več upravičencev, se nepovratna 
sredstva posameznemu upravičencu dodelijo po lastniškem deležu 
oziroma dogovoru med upravičenci (solastniki MKČN).
3. POGOJI:
Vloga mora poleg pogojev v četrtem členu zadostiti še  naslednjim 
pogojem:
a. Upravičenec mora biti lastnik MKČN. 
b. Objekt, iz katerega se komunalne odpadne vode čistijo v MKČN, 
se mora nahajati na območju občine Gorenja vas - Poljane in mora 
biti zgrajen skladno s predpisi za gradnjo objektov. 
c. Sofinancira se zgolj prva oprema objekta z MKČN in MKČN katera 
še ni bila sofinancirana z javnimi sredstvi. 
d. MKČN mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja z vsaj 50% 
obremenitvijo (za en populacijski ekvivalent se šteje 1 prebivalec 

s stalnim prebivališčem) glede na največjo nazivno zmogljivost 
čiščenja MKČN.
e. MKČN mora imeti določenega upravljavca. 
f. MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovan-
je, kar se dokazuje s poročilom o pregledu, ki ne sme biti starejša 
od petih let, in ga je izdelal izvajalec javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. 
g. MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.

4. VLOGA:
Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu vloge in podpisana s 
strani vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca). 
Vlogi morajo biti priloženi naslednji dokumenti:
(1) dokazilo o lastništvu MKČN-račun 
(2) gradbeno dovoljenje, če je objekt zgrajen po 31. 12. 1967 
(3)  poročilo o pregledu MKČN, ki ga izdela pristojen izvajalec javne 

službe 
(4) parafiran vzorec pogodbe
(5) pogodba o upravljanju
(6) izjava o lastništvu, podatkih in o sofinanciranju MKČN 
(7) pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec
(8) pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb

Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Pol-
jane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 15. 7. 
2020 do 12:00 ure.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na prednji strani (levi, spodnji del) označen z napisom »NE 
ODPIRAJ – razpis MKČN 2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
označen polni naslov vlagatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji iz tega 
javnega razpisa. 

5. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. 7. 2020 ob 12. uri. 

6. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane. 
Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo. Odpiranje vlog 
ni javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo iz-
polnjeval razpisnih pogojev, bodo s sklepom zavržene. Če vloga ob 
vložitvi ne bo popolna, bo prosilec pozvan k dopolnitvi vloge. Rok 
za dopolnitev znaša 8 dni. Roka dopolnitve ni mogoče podaljševati. 
Če vloga ni pravočasno dopolnjena ali je kljub dopolnitvi še vedno 
nepopolna, se s sklepom zavrže.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, 
vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev. Popolne vloge, za 
katere ne bo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenesejo na 
seznam vlagateljev prihodnjega leta.
Odločitev o dodelitvi  nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
male čistilne naprave v letu 2020 izda župan Občine Gorenja vas - 
Poljane. 
Upravičenec lahko črpa sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene 
med upravičencem in občino. Sredstva se dodeli v roku 30 dni 
po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. V kolikor 
vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa ne pristopi k podpisu 
pogodbe, se mu sredstva ne dodelijo. 

7. DODATNE INFORMACIJE:
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave 
javnega razpisa do 15. 7. 2020 in sicer v sprejemni pisarni Občine 
Gorenja vas - Poljane, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine 
Gorenja vas - Poljane: 
http://www.obcina-gvp.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi 
in objave.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gore-
nja vas - Poljane, na tel. št. 04/51-83-122, Kristina Knific. 

Št. 354-20 /2020-02
Gorenja vas, 5. 5. 2020

ŽUPAN 
  Milan Janez Čadež 
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RAZPIS 
ZA SKRBNIKA VODOVODNIH SISTEMOV

Občina Gorenja vas – Poljane obvešča vse 
zainteresirane kandidate, da je na spletni 
stani občine objavljen javni razpis za zasedbo 
prostega delovnega mesta za delovodjo 
vzdrževanja cest na območju občine. Delovno 
področje obsega izvajanje komunalnih del 
na terenu s področja nalog vzdrževanja cest, 
pregledniške službe in vzdrževanja drugih 
javnih površin. 
Celotno besedilo javnega natečaja je objav-
ljeno na spletni stani občine v rubriki Razpisi 
in objave/javne objave, z rokom prijave do 
vključno 9. julija 2020.

Občinski svetniki so na seji konec maja potrdili sklep o cenah storitev za 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini za leto 2020, ki 
z občinsko subvencijo ostajajo enake kot lani. Cena odvajanja je sesta-
vljena iz storitve odvajanja komunalne vode, ki za kubični meter znaša 
0,1945 evra, ter omrežnine, ki se obračunava v evrih za mesec glede na 
velikost obračunskega vodomera in znaša od 5,8409 evra naprej. Cena 
storitve čiščenja komunalne odpadne vode je prav tako sestavljena iz 
cene storitve, ki znaša 0,7408 evra za kubični meter, ter omrežnine, ki 
glede na velikost obračunskega vodomera znaša od 0,7103 do 142,06 
evra. Občina sofinancira ceno omrežnine za odvajanje odpadne komunal-
ne vode v višini nekaj več kot 22 odstotkov, ceno omrežnine za čiščenje 
komunalne odpadne vode v višini dobrih 31 odstotkov in ceno storitev 
čiščenja komunalne odpadne vode v vrednosti slabih 20 odstotkov. Sred-
stva so zagotovljena v občinskem proračunu. D. P.

Svetniki potrdili nove cene

Mateja Rant

Za pridobitev znaka zelene destinacije 
morajo občine izpolniti sedem kora-
kov. V občini so že imenovali zelenega 
koordinatorja, minuli teden so župan 
Milan Čadež in predstavniki turistične-
ga gospodarstva v občini Gorenja vas 
- Poljane podpisali tudi Zeleno politiko 
slovenskega turizma in Etični kodeks v 
turizmu. Čaka jih še anketiranje turi-
stičnega gospodarstva, prebivalcev in 
obiskovalcev, zbiranje vseh informacij 
po šestih tematskih sklopih in kot zadnji 
korak oddaja zahtevka za prvo presojo, ki 
bo decembra in januarja. Kateri znak so 
pridobili, bo znano v začetku prihodnjega 
leta, je pojasnila kooordinatorica zelene 
sheme v destinaciji Gorenja vas - Poljane 
Kristina Bogataj.

Priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja 
turizma v občini
V sklopu programa za pridobitev znaka 
Slovenia Green Destination so minu-
li teden v Gorenji vasi pripravili tudi 
posvet z naslovom Priložnosti in izzivi 
trajnostnega razvoja turizma ter spod-
bujanje turističnih ponudnikov za razvoj 
trajnostnih modelov v destinaciji Go-
renja vas – Poljane. Udeležili so se ga 
predstavniki turističnega gospodarstva, 
nastanitvenih in prehrambnih obratov, 
različna društva in rokodelci oziroma 
obrtniki. Zeleno shemo je predstavila 
Astrid Prašnikar z Inštituta za odgovorni 

turizem, Ariana Suhadolnik, direktorica 
Zavoda Miren Kras z Občine Miren - 
Kostanjevica, kjer so osvojili zlati znak 
Slovenia Green, pa je predstavila njihov 
primer dobre prakse. Svoje izkušnje in 
primere dobrih praks je v nadaljevanju 
predstavila še Tjaša Šter iz Vile Vita 
Brda, ki je letos pridobila trajnostni znak 
Zeleni ključ. Kristina Knific z Občine 
Gorenja vas - Poljane je spregovorila 
o odgovorni rabi vode ter odgovornem 
ravnanju z odpadnimi vodami in odpad-
ki v turistični industriji. Za konec je v. 
d. direktorja Zavoda Poljanska dolina 

Tomaž Trobiš predstavil še turizem na 
destinaciji Gorenja vas - Poljane.

Podpisali Zeleno politiko
Ob zaključku posveta so župan Milan 
Čadež, deležniki Zelene ekipe, predstavni-
ki nastanitvenih in prehrambnih obratov 
ter turističnih društev v občini podpisali 
Zeleno politiko. »Župan se je kot glavni 
predstavnik občine zavezal, da bo sprejel 
deset trajnostnih načel, ki stremijo k 
trajnostnemu delovanju in nenehnemu 
prizadevanju za izboljšave ter jim sledil,« 
je ob tem poudarila Kristina Bogataj.

Na poti zelenega turizma
V program za pridobitev znaka Slovenia Green Destination v okviru Zelene sheme slovenskega turizma se je 
letos vključilo še šest občin, med njimi tudi Občina Gorenja vas - Poljane. 

V občini Gorenja vas - Poljane so minuli teden podpisali Zeleno politiko slovenskega 
turizma.
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ŽUPAN

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2020 (Ur. l. RS, št. 77/19), Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Pravilnika o spodbujanju 
razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 
19/17) objavlja

R A Z P I S  ZA
SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI  

GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2020

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2020 namenjala finančna 
sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja 
podjetništva na območju Občine Gorenja vas - Poljane:

1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
1.1. Subvencija se dodeli: 
• osebi za samozaposlitev v višini 1.200 evrov,
•  delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim 

delovnim časom v višini 600 evrov,
•  delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim 

delovnim časom, ki ji je to prva zaposlitev, v višini 800 evrov,
•  delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj 

visokošolski strokovni ali univerzitetni program za nedoločen 
čas s polnim delovnim časom, v višini 1.100 evrov.

Delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven 
občine Gorenja vas – Poljane, se znesek zmanjša za polovico.

1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi ob upoštevanju naslednjih 
pogojev:
•  samozaposlena oseba mora imeti sedež opravljanja svoje deja-

vnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
•  delo na delovnem mestu, za katerega je delodajalec prejel 

subvencijo, se mora opravljati na območju Občine Gorenja vas 
- Poljane,

•  novo delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas s 
polnim delovnim časom,

•  delodajalec ne more prejeti subvencije v primeru, če je pred-
hodno že prejel subvencijo občine za zaposlitev delavca ob 
istem številu zaposlenih,

•  subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca,
•  nova zaposlitev predstavlja povečanje števila delovnih mest za 

prijavitelja, kar mora biti razvidno iz potrdila Zavoda za zdravst-
veno zavarovanje o skupnem številu zaposlenih pred novo 
zaposlitvijo in po povečanju števila zaposlenih

1.3. Na novo zaposlena oseba mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
•  da je zaposlitev oziroma samozaposlitev sklenjena v obdobju 

od vključno 1. oktobra 2019 dalje,
•  novo zaposlena oseba je bila pred zaposlitvijo v delovnem 

razmerju pri delodajalcu izven občine Gorenja vas – Poljane, ali 
prijavljena na zavodu za zaposlovanje najmanj 2 meseca, ali pa 
se oseba prvič zaposluje (potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o 
evidenci brezposelnih oseb),

•  če je bila oseba, ki se zaposluje za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom, pred zaposlitvijo na javni razpis vsaj 6 mesecev 
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, se 

pomoč poveča za 300 evrov (potrdilo Zavoda RS za zaposlovan-
je o evidenci brezposelnih oseb),

1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - 
Poljane, je potrebno priložiti:
•  obrazec  IZPIS ZAVAROVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI za osebo, za 

katero se uveljavlja subvencija, 
•  potrdilo o zaposlitvi - potrjen obrazec M1,
•  priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu 

v register, oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register, 
•  v primeru zaposlitve osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski 

strokovni in univerzitetni program, dokazilo o izobrazbi
•  potrdilo ZZZS o skupnem številu zaposlenih pred novo zaposlit-

vijo in po povečanju števila zaposlenih.

1.5. Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se 
mora ohraniti vsaj dve leti po nakazilu subvencije za ta namen. 
V primeru, da novo zaposlena oseba postane brezposelna iz 
kateregakoli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik 
sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve zaposliti 
novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. 
V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta 
vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve, 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev   
2.1. Sredstva se namenijo za sofinanciranje promocije podjet-
nikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo 
potencialnim kupcem, v obdobju od vključno 1. oktobra 2019 
dalje. 
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in de-
lovanja stojnice oz. razstavnega prostora, razen stroškov izdelave 
promocijskega materiala.
2.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov, 
vendar ne več kot skupno 1.500 EUR na sejem.
2.4. Občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva 
sejma na leto na upravičenca.
2.5. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih 
upravičenih stroških (strošek najetja, postavitve in delovanja 
stojnice oz. razstavnega prostora). 

3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 
zaposlenimi, ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki 
imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v Občini 
Gorenja vas – Poljane.
3.2. Vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni 
načrt enkrat na 10 let. 
3.3. Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov 
izdelave poslovnega načrta, vendar ne več kot 1.500 evrov.
3.4. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za 
nakup, graditev ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih 
za poslovno dejavnost, stroški izdelave poslovnega načrta za 
nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih 
prostorov, stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme 
in stroški izdelave poslovnega načrta za začetek opravljanja 
dejavnosti ali njeno bistveno razširitev.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih 
stroških izdelave poslovnega načrta (račun, dokazilo o plačilu, 
izdelan poslovni načrt). Datum nastanka dokazil: od vključno 1. 
oktobra 2019 dalje.

4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte  
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte v višini 
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do 15 % upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije, 
vendar ne več kot 1.400 evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški izdelave projektne dokumen-
tacije za izdajo gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1B in 
Pravilnikom o projektni dokumentaciji.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega grad-
benega dovoljenja, računa in dokazilo o plačilu računa. Datum 
dokazil: od vključno 1. oktobra 2019 dalje.
4.4. Upravičenec mora imeti sedež na območju občine Gorenja 
vas – Poljane ali pa se bo na območju občine izvajala investicija, 
za katero se pridobiva gradbeno dovoljenje.  

5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij
5.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju stroškov 
računovodskih storitev in stroškov nakupa programske opreme za 
prvo leto poslovanja podjetij, ki imajo vsaj eno zaposleno osebo.
5.2. Višina sofinanciranja znaša do 40 % upravičenih stroškov 
računovodskih storitev in stroškov nakupa programske opreme, 
vendar ne več kot 1.400 eurov na vlagatelja.
5.3.Vlogi je potrebno priložiti izpis iz poslovnega registra Sloveni-
je o vpisu samostojnega podjetnika posameznika, kopije dokazil 
o upravičenih stroških (račun, dokazilo o plačilu) ter potrdilo o 
številu zaposlenih. Datum nastanka upravičenega stroška (datum 
računa): od vključno 1. oktobra 2019 dalje.

6. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo 
ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, 
državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

7. Upravičeni prejemniki so: 
•  mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po 

Zakonu o gospodarskih družbah,
•  samostojni podjetniki,
•  fizične osebe (velja samo za ukrepe Spodbujanja zaposlovanja in 

samozaposlovanja, ter Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta),
•  občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo 

dovoljenja za opravljanje dejavnosti. 

8. Sedež obrata oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti 
na območju občine Gorenja vas – Poljane. Upravičenci morajo svo-
jo dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas – Poljane.

9. Za namen pospeševanja razvoja podjetništva je v proračunu 
Občine Gorenja vas - Poljane na proračunski postavki 705 zagoto-
vljenih 36.000 evrov.  

10. Obravnava vlog:
Vloge prijaviteljev bodo obravnavane in ocenjene na podlagi 
izpolnjevanja pogojev in meril iz tega razpisa in Pravilnika o 

spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Pol-
jane. V primeru premajhne višine razpoložljivih sredstev glede 
na pozitivno ocenjene vloge se bo višina dodeljenih sredstev 
sorazmerno zmanjšala. Občina Gorenja vas – Poljane ima 
vedno pravico spremljati namensko porabo dodeljenih sred-
stev, v primeru ugotovljene nenamenske porabe pa ima pravico 
zahtevati vračilo odobrenih sredstev skupaj s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila sredstev.

11. Dodeljena sredstva bodo nakazana upravičencem v roku 30 
dni po podpisu pogodbe.

12. Do pomoči niso upravičeni:
-  subjekti, ki so že prejeli sredstva občine na podlagi pravilnika, 

ki je urejala spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja 
vas – Poljane, vendar sredstev niso porabili namensko,

-  subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do 
višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,

-  subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja 
vas – Poljane,

-  subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o 
integriteti in preprečevanju korupcije.

13. Za izvedbo postopka župan imenuje strokovno komisijo. 
Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi 
pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Komisija 
pripravi predlog višine sofinanciranja, o katerem odloči in izda 
sklep o dodelitvi sredstev pooblaščena oseba občinske uprave. S 
sklepom odloči tudi o morebitni zavrnitvi vlog.  

14. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 
2020. Vloge je potrebno izročiti osebno na sedežu občine ali 
pa jih poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Gorenja 
vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti 
z vlogo mora biti navedeno »Vloga na razpis – podjetništvo – ne 
odpiraj!«. Odpiranje vlog bo 5. oktobra 2020 na sedežu občine in 
ne bo javno. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 
roku 30 dni po izvedenem odpiranju vlog.

15. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo s 
prijavnimi obrazci in dodatne informacije na občini Gorenja 
vas-Poljane pri Nataši Kopač (tel. 51 83 114) ali na spletni strani 
občine (http://www.obcina-gvp.s/razpisi), za izvedbo razpisa 
pa se uporabljajo tudi ostale določbe Pravilnika o spodbujanju 
razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane.   

  ŽUPAN
Milan ČADEŽ l.r. 

V vrtec bodo na novo sprejeli sto dva otroka

Starši najmlajših otrok so maja prejeli obvestilo iz vrtcev 
Zala in Agata, ali so njihovi otroci dobili prosto mesto v 
katerem od skupno 22 oddelkov in dveh polovičnih od-
delkov. Na javni razpis je prispelo 150 vlog za vpis v redni 
program vrtca, skupno pa bodo v obeh vrtcih z enotami 
s septembrom na novo sprejeli 102 otroka – od tega 59 
v vrtcu Zala in 43 v vrtcu Agata. Preostali so uvrščeni na 
čakalno listo. Na njej je 19 otrok, ki že izpolnjujejo staro-
stni pogoj za sprejem, in 29 takih, ki s 1. septembrom še 
ne bodo dopolnili 11 mesecev in s tem še ne izpolnjujejo 
pogoja za sprejem v vrtec. T. D.

Cena oskrbe s pitno vodo ostaja enaka

Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene sto-
ritve in omrežnine, ki se obračunava v evrih na mesec glede 
na velikost obračunskega vodomera. Predračunske cene 
omrežnine za leto 2020 so nižje od obstoječih in hkrati enake 
obstoječim zaračunanim cenam za gospodinjstva – 4,4540 
evra na mesec za DN 20 z upoštevano 24-odstotno subven-
cijo občine. Predračunska cena storitev je enaka obstoječi 
(0,6069 evra za kubični meter). Zaradi navedenega subven-
cija občine ni več potrebna, zato je na občini niso vključili 
v predlog sklepa, ki so ga 28. maja na seji sprejeli občinski 
svetniki. D. P. 
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OBČINA GORENA VAS - POLJANE

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane 
(Uradni list RS, št. 12/06) objavljamo

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA PODELITEV 

PRIZNANJ OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2020

Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane 
so lahko občina, občani, politične stranke, vaške skupnosti, 
krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in 
skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim 
občanom, drugim posameznikom, podjetjem, društvom, 
skupinam, zavodom, združenjem in drugim pravnim osebam 
za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in 
na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h 
kakovostnejšemu, vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu 
življenju občanov in imajo večji pomen za ugled in razvoj Občine 
Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti. Priznanja Občine 
Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno 
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi 
posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega 
občana, eno plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Pol-
jane.

1. Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane na področju gospodar-
skih in družbenih dejavnosti se podeljuje posameznikom, skupi-
nam, organizacijam, društvom in skupnostim za izjemne dosežke 
in kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in dejavnost na 
posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno 
prispevali k razvoju in ugledu občine.

Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane se podeljuje posa-
meznikom, skupinam, organizacijam, zavodom, društvom 

in skupnostim za večletne izjemne uspehe na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke 
trajnega pomena, za izredno humano in požrtvovalno dejanje, 
ob življenjskem ali delovnem jubileju ter ob drugih posebnih in 
pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine.

Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja 
vas - Poljane in se podeli občanom Občine Gorenja vas - Poljane, 
drugim državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom, 
katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne in trajne 
zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, 
športa ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za 
izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k 
razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine.

2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj 
ali nagrad

Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
• ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
•  ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika 

priznanja,
•  predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi 

kandidata in njegovo dejavnost,
•  opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na 

štirih straneh, ki obenem predstavlja utemeljitev s predstavit-
vijo razlogov za podelitev priznanja,

•  morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v 
utemeljitvi za podelitev priznanja. 

Vloge morajo imeti oštevilčene strani. 

3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov

Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov 
za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prisp-
eli do četrtka, 3. septembra 2020, do 12. ure na naslov: Občina 
Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani 
v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine 
Gorenja vas - Poljane«.

Številka: 094-001/2020-001
Datum: 12. junij 2020

 Občina Gorenja vas - Poljane
 Milan Čadež, župan

Damjana Peternelj

Svetniki so na seji konec maja zaradi uskla-
ditve z državno zakonodajo sprejeli nov 
odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju občine. Odlok določa podlage 
za odmero komunalnega prispevka, oprosti-
tev in upoštevanje preteklih vlaganj.
Za slednje so svetniki občinskega odbora 
NSi in liste Barbare Radič predlagali 
upoštevanje olajšave za pretekla vlaganja 
v vrednosti osemdeset odstotkov namesto 

prvotno predlaganih štirideset odstotkov 
ter 33-letno amortizacijsko dobo za ceste 
namesto predlaganih dvajset let. Razlog je 
večja spodbuda za investitorje za nado-
mestno gradnjo in rušitev starih stavb, saj 
se olajšava upošteva v primeru sočasne 
rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove 
stavbe, ki se nahajata na isti gradbeni par-
celi, saj bi tako prispevali k večji urejenosti 
urbanega okolja. 
Obenem je v odloku upoštevan tudi izra-
čun komunalnega prispevka s pomenom 
in razlago oznak, indeksiranjem stroškov 

opremljanja in možnost plačila komunal-
nega prispevka za obstoječe objekte na 
dvanajst obrokov za tiste zavezance, ki 
so upravičeni do socialne pomoči oziro-
ma varstvenega dodatka. Dodana je tudi 
možnost vračila komunalnega prispevka, 
če investitor gradnje ne začne. Na podla-
gi odloka na občinski upravi pričakujejo 
primerljive prihodke v občinski proračun 
(v katerem je komunalni prispevek na-
menski vir financiranja gradnje komunal-
ne opreme), kot bi bili tisti, odmerjeni po 
prejšnjem odloku.

Upoštevali tudi pretekla vlaganja
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Lidija Razložnik

Po besedah župana Milana Čadeža gre za 
premike, ki so bili doseženi s trdim delom, 
zato ne smejo ostati neopaženi niti najbolj 
zahtevnemu opazovalcu razvoja občine.
Leta 2019 je bila namenu predana Špor-
tna dvorana Gorenja vas, obnovljena in 
energetsko sanirana Podružnična šola 
Sovodenj, urejena tamkajšnja avtobusna 
postaja ter vaško jedro. Zaključena je bila 
večletna zahtevna rekonstrukcija ceste 
v Javorje s sočasno globinsko sanacijo 
niza plazov. Uveden je bil večletni pro-
gram rekonstrukcije dotrajanih cest in ra-
zvoj vodovodnega omrežja. Jeseni se je v 
Poljanah začelo izvajanje protipoplavnih 
ukrepov, katerih rezultat bo med drugim 
tudi novo krožno križišče na glavni cesti. 
To je le nekaj večjih projektov občine, ki 
so tekstovno in slikovno predstavljeni v 
publikaciji. Na več kot tridesetih barvnih 
straneh so prikazana tudi druga podro-

čja delovanja občine: okolje, prostor, 
infrastruktura, gospodarstvo, turizem, 
kultura, vzgoja, izobraževanje, šport ter 
zdravstveno in socialno varstvo. Poleg 
splošnih informacij o občini in grafičnega 
prikaza proračuna zadnjih štirih let so na 
kratko predstavljeni še občinski nagra-

jenci. Publikacija, izšla je v nakladi 2350 
izvodov, je na voljo na občini oziroma 
na njeni spletni strani, kjer so na enem 
mestu zbrane tudi pretekle izdaje. Kot 
je poudarila direktorica občinske uprave 
Elizabeta Rakovec, so ena redkih občin, 
ki pripravlja tovrstno publikacijo.

Projekti občine zbrani na enem mestu
V maju je izšla publikacija z naslovom Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019, s katero občina obvešča 
občane o delu in zaključenih projektih preteklega leta.

 
  

 

 

 
    

     

     
       

 

 

 

Želite pridobiti nova
znanja in kompetence?

SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE

Pri izbiri brezplačnega računalniškega ali jezikovnega   
izobraževalnega programa, ki bo ustrezal 
vašim potrebam in predznanju, vam bodo pomagali 
svetovalci Ljudske univerze Škofja Loka.  

Informacije: 04 506 13 80, info@lu-skofjaloka.si

Projekt Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Med drugim je zaključena večletna zahtevna rekonstrukcija ceste v Javorje s sočasno 
globinsko sanacijo niza plazov. 
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Damjana Peternelj 

»Odprto smo imeli vsega skupaj le dva 
konca tedna. Nismo pričakovali, da se bo 
naše delo tako nenadoma in hitro usta-
vilo kot tudi ne, da bodo ukrepi tako dra-
stični.« Vrata koče so spet odprli konec 
maja. »Zadnji čas, so rekli obiskovalci, ki 
so bili sprva še malo zadržani. Sčasoma 
se je ta zadržanost izgubila in je ni več 
čutiti. Uporabljamo maske in razkužilo. 
Še vedno pazimo na primerno razdaljo, 
večinoma pa so obiskovalci zdaj ob lepih 
dnevih najraje zunaj.« 

Od kuharice do oskrbnice 
Simona je po izobrazbi kuharica, pred 
tem je delala v keteringu na letališču na 
Brniku. Izkušnje ji pridejo še kako prav, 
prizna. »Sploh glede na to, da sem kot 
otrok želela postati zlatarka,« se posme-
je. Ni iz teh krajev, a je z njimi zelo po-
vezana. Mož Hinko je iz Koprivnika, kjer 

gradita hišo, tako da je bila odločitev za 
oskrbništvo precej lažja. »Po 25 letih sem 
si zaželela spremembo. Takoj, brez pre-
misleka, sem se odločila, da pridem sem. 
Sploh se ni bilo težko vpeljati. V začetku 
sem prevzela kuhinjo, za točilnim pultom 
je bila bolj hči, zdaj ko sem spoznala 
ljudi, pa tudi tja bolj 'korajžno' stopim.«

Obiskovalci od vsepovsod 
Gostje prihajajo od vsepovsod, veliko je 
pohodnikov in kolesarjev z vseh koncev 
Slovenije in domačinov tako s cerkljan-
ske kot s poljanske strani, saj je Ermano-
vec na meji med občinama Gorenja vas 
- Poljane in Cerkno. Marsikdo se do koče, 
saj je cesta asfaltna, pripelje z avtomo-
bilom, ne glede na vreme. »Edino tujcev 
pa letos res še ni bilo, a smo že sprejeli 
nekaj rezervacij Nemcev in Italijanov.«  
Nudijo tudi prostor za piknike, na terasi 
lahko postrežejo do 45 ljudi. Med tednom 
je obiskovalcev manj, ob sobotah in 
nedeljah »je pa kar lepo polno«, pove Si-
mona. Razgled je od koče na 964 metrih 
nadmorske višine razkošen, vidi se vse 
do Snežnika in Trnovskega gozda.

Hišni specialiteti »kremšnita« in gibanica 
Ob koncih tedna nudi več jedi na žlico. 
Blizu sta Kmetija Žunar z mesninami in 
kmetija Pri Leskovcu, kjer se oskrbi z 
jogurtom in skuto, tako da so sestavine 
večinoma domače. Največkrat pripravi 
joto, ričet, golaž, pasulj, bograč, golaž, 

tudi žlikrofe, vampe, telečjo obaro. Zra-
ven ponudi ocvirkovko ali sveže pečene 
štručke, ki jih peče hči. Ob vprašanju 
obiskovalcev 'A toliko imate v ponudbi?' 
se samo zadovoljno namuzne. »Všeč mi 
je, da lahko pokažem svoje spretnosti, 
to, kar znam. Vesela sem, če rečejo, da je 
bilo dobro in da bodo še prišli. To odtehta 
vse, dobiš zagon.« Njena strast je peka 
slaščic. Tako rada jih peče, da je za to 
navdušila hčer, ki se je ob delu izučila za 
slaščičarko. »Zelo mi pomaga. Malo si 
razdeliva, kaj bo katera delala. Najbolj 
zaželeni sta 'kremšnita' in gibanica.« Na-
zadnje so postregli okrog trideset kosov 
gibanice, skoraj toliko kremnih rezin pa 
nekaj manj jogurtove torte in še toliko 
zavitka. »Eni pokusijo kar več sladic 
hkrati, marsikdo pa jih pride iskat tudi za 
domov,« je ponosna.

Možna uporaba turističnih bonov
Odprto imajo od srede do nedelje. Za 
dobrodošlico v teh dneh ravno »sončijo« 
vršičke v sladkorju, ki bodo pomešani s 
»kačjo slino« odličen »smrekovček«. Pri 
njih bo možno izkoristiti tudi turistične 
bone. Rezervacije sprejemajo na številki 
051 256 881 ali na e-naslovu info@pd-
-sovodenj.si. Če bo povpraševanje veliko, 
bodo kočo odprli vse dni v tednu.  
Kakšne načrte imajo, vprašam ob koncu. 
»Meni je všeč. Ne vem, kaj sem tako 
dolgo čakala. Če bo šlo, bomo ostali,« je 
odločena Simona.

Šele dobro začeli delati, pa so že morali zapreti
Simona Debelak je oskrbnica na Ermanovcu šele od začetka marca. Prizna, da je oskrbništvo prevzela  
v zelo neugodnem času, saj so pred začetkom epidemije obratovali le nekaj dni.

Simona Debelak, nova oskrbnica koče na Ermanovcu

Z možem Hinkom pred kočo na 
Ermanovcu
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Damjana Peternelj

Maja je po odhodu prejšnje oskrbnice 
na prošnjo loških planincev le začasno 
prevzela oskrbništvo. Izkušenj je nekaj že 
imela, saj je pred tem pomagala oskrb-
nikom na Ratitovcu, občasno tudi na 
Lubniku. Zdaj, konec junija, je že več kot 
očitno, da sprva začasna rešitev postaja 
– dolgotrajnejša. 
Spominja se, da so imeli pred epidemi-
jo zadnjič odprto v soboto, 14. marca. 
»Korona nam je precej otežila delo. Čez 
noč smo zaprli in šli v dolino. Ker sem 
imela še precej zaloge, sem se dvakrat 
tedensko vračala in ribala jabolka za 
'štrudelj' in jih shranila, rezala in pražila 
sem čebulo. Vsaj najosnovnejše je bilo 
treba predelati, da ni šlo v nič. Dolgčas 
mi ni bilo, le kakšen pohodnik je prišel in 
mi od daleč pomahal.« 

Kot da vmes ne bi zaprli 
Pa zdaj, po koroni? »Kot da bi ne bilo 
zaprto,« pove. »Glede obiska skoraj ni 
razlike. Le stregli smo sprva skozi okno 
z obvezno zaščitno opremo. Ob vhodu 
in na straniščih smo postavili razkužilo. 
Ker ga je manjkalo, smo si na začetku 
pomagali kar z 'bevko' s kmetije Okršlan. 
Pohodniki so skoraj vsi upoštevali navo-

dila in jih upoštevajo tudi zdaj.« Opaža, 
da je obiskovalcev več, tudi takih, ki se jih 
od prej ne spomni. Njo, ki te kraje dobro 
pozna, saj je po rodu z Osojnika, prepri-
čata predvsem svež zrak in prijaznost 
pohodnikov. 

Največkrat postrežejo blegoški krožnik 
Čez teden je običajno pri strežbi sama, v 
teh dneh ji dela družbo vnukinja Patricija, 
ob koncih tedna in praznikih pa ji na po-
moč priskočijo domači in prijatelji. Vstaja 
zgodaj in pripravi vsaj štiri jedi na žlico: 
ričet, joto, pasulj, golaž, obaro ali gobovo 
juho. Ocvre tudi flancate, speče jabolčni 
zavitek, ocvirkovko, pehtranovo in drob-
njakovo potico, pripravi štruklje več vrst 
… »Vesela sem, kadar so krožniki prazni, 
ljudje pa zadovoljni.« Ugotavlja, da niso 
izbirčni, najraje pa imajo blegoški krožnik 
s pečenico, rebrci, žganci in zeljem, ki je 
bil v ponudbi že prej. (Eden od pohodni-
kov za sosednjo mizo vmes mimogrede 

pritrdi, da glede postrežbe ni kaj dodati, 
saj je hrana res odlična.) 
Zadnji konec tedna pred tem, ko smo jo 
obiskali, je denimo v samo enem dnevu 
za pasulj porabila pet kilogramov fižola, 
zdušila deset kilogramov zelja, zraven 
pa na krožnikih dodala precej klobas in 
suhega mesa. »Za flancate sem porabila 
šest litrov mleka, šla sta tudi dva velika 
'pleha štrudla', pa za ocvirkovko, ki sem 
jo pekla sproti, je šlo … kakih dvajset kilo-
gramov moke,« pove, ko količine na hitro 
preveri v mislih. Tudi kruh peče sama. 
Prizna, da ima rada delo v kuhinji, a je 
fizično kar utrudljivo. »Sploh če je lepa 
nedelja, se je treba kar podvizati.« Zunaj 
so zato že postavili nekaj novih klopi, ob 
koncih tedna bodo postavili še »jurčka« 
za strežbo pijač. 

Dneva brez pohodnika ni
Kadar je pohodnikov manj, Maja vnaprej 
pripravlja jedi, čisti, zalije rože. Vsak dan 
pridejo redni obiskovalci – z Loškega, 
Selškega, Poljanskega, Cerkljanskega, 
ki se vpisujejo med blegoške korenine 
in manjkajo le, ko gredo na dopust ali ko 
zbolijo. Vpisov v zvezku je zdaj že več 
kot dva tisoč, pa se je sezona šele dobro 
začela. Sprejemajo tudi turistične bone 
(051 614 587, blegos@pd-skofjaloka.
com), prespali so že prvi pohodniki. 
Na Blegošu je res raj – v tem času vas 
vrh pozdravi s cvetočimi planjavami 
zelišč, oskrbnica malo niže, ki si želi, da 
bi sezono speljali tako, kot so načrtovali, 
pa za začetek z njegovimi koreninicami 
in rožicami za »prvo pomoč«. 

Po epidemiji je pohodnikov še več
Med epidemijo je bila zaprta tudi koča na Blegošu, katere oskrbnica 
je od konca oktobra lani Maja Ravnikar. Od konca maja, ko imajo spet 
odprto, je živahno, kot da koče vmes sploh ne bi zaprli.

Maja Ravnikar je od lani oskrbnica koče 
na Blegošu.

Maji med tednom družbo dela vnukinja Patricija.

Opaža, da je obiskovalcev več, 
tudi takih, ki se jih od prej ne 
spomni. Njo, ki te kraje dobro 
pozna, saj je po rodu z Osojnika, 
prepričata predvsem svež zrak 
in prijaznost pohodnikov.
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Damjana Peternelj in Milka Burnik

Prvo od velikih zastav na izpostavljenih 
vzpetinah po občini so na Hotavljah na-
mestili na 18-metrski drog poleg bunkerja 
Rupnikove linije nad Šupcovo domačijo 
na predvečer rojstnega dne Slovenije 
leta 2010. Tako so Hotaveljci obeležili 
štiridesetletnico delovanja domačega 
turističnega društva. Zaradi dotrajanosti 
so jo letos obnovili in izobesili tik pred 
državnim praznikom. 

Leta 2016 postavljeni na Kuclju …
V Poljanah so ob pripravljanju in ume-
ščanju občinskega pohodnega kroga 
tega speljali tudi do razgledne točke na 
Kuclju. Ob ureditvi in markiranju poho-
dne poti se je članom komisije, ki so pot 
pripravljali (med njimi je bil tudi tedanji 
predsednik KS Poljane in zdajšnji pod-
župan Anton Debeljak), naenkrat poka-
zala kot primerno mesto za postavitev 
zastave. Občinski pohodni krog so odprli 
aprila, zastava na Kuclju pa je slovesno 
plapolala dva meseca zatem – ob 25-le-
tnici samostojnosti.  
»Prepričan sem, da imajo krajani po-
zitiven, spoštljiv odnos do zastave in 
praznika, kar vsako leto potrjujejo tudi z 

velikim obiskom na praznovanju dneva 
državnosti v Poljanah na kresni večer, 
23. junija,« pove Anton Debeljak. Kucelj 
so med epidemijo pohodniki množično 
obiskovali in poiskali tudi veliko bližnjic, 
zato zdaj pripravljajo dodatne usmerje-
valne table za vzpon iz Hotovlje.

… in Ločilah
Idejo, da zastavo postavijo na Ločilah 
nad Podgoro in Trebijo, ki je prav tako 
priljubljena sprehajalna točka, je dal 
Peter Dolinar iz Podgore: »Vedno, ko sem 
se peljal mimo, sem opazoval hotavelj-
sko. Ko sem bil v Ameriki, sem videl, kako 
jih imajo na skoraj vsakem griču … Pa je 
prišlo do ideje, da bi jo imeli tudi mi. Na 
Ločilah je res odlična lokacija. Vprašal 
sem lastnike, omenil sem na občini in 
bili so za. Zdaj nam je v ponos, da jo 
imamo.« 

Na Sovodenjskem kar dve 
Lani so 26. decembra, ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti, zastavo posta-
vili v Podjelovem Brdu na hribu za hišo 
pri Podčrtarjevih – na mestu, kjer je 
bil kažipot občinske poti ob (krivični) 
rapalski meji, ki je delila prebivalce teh 
območij med nekdanji kraljevini Italijo in 

Jugoslavijo. Je predvsem opomin, kako 
pomembno je ohranjati in krepiti nacio-
nalno zavest in ponos.  
Tega se zavedajo tudi na Podružnični 
šoli Sovodenj, kjer so zadnjo od zastav 
velikank v občini postavili pred slabim 
mesecem dni ob šolski stavbi. Tako so se 
izpolnile večletne želje, katerih uresničitev 
je sprva zadrževala izbira primerne lokaci-
je. V času energetske sanacije šole se je 
odgovornim v KS Sovodenj porodila ideja, 
da bi zastavo postavili na brežini pod šolo, 
od koder bi bila dobro vidna z dna vasi in 
od okoliških hiš. Končna točka postavitve 
na betonski zid je zastavo v velikosti tri 
krat šest metrov dvignila v višino šole. In 
to prav v času, ko so se obnovitvena dela 
v stavbi zaključevala in bi se v normalnih 
razmerah pripravljali na odprtje. Veter 
dnevno razteza in v različne smeri razka-
zuje simbol slovenstva, ki ga je finančno 
omogočila Občina Gorenja vas - Poljane.

Plapolajo že v skoraj vseh  
krajevnih skupnostih
Pred desetimi leti so prvo zastavo velikanko postavili na Hotavljah, ob 
praznovanju četrt stoletja države sta zaplapolali še nad Poljanami in 
Podgoro oziroma Trebijo, lani konec leta so državni simbol izobesili 
v Podjelovem Brdu, letos ob koncu šolskega leta pa še ob šoli na 
Sovodnju.

Najmlajšega datuma je zastava velikanka pri podružnični šoli na Sovodnju.  
FOTO: MILKA BURNIK

Ekipa Poljancev po postavitvi zastave na 
Kuclju 21. junija 2016  
FOTO: ARHIV KS POLJANE

Državna zastava je eden 
od državnih simbolov in jo 
zato izobešamo, kadar želimo 
poudariti pripadnost državi, 
najmnožičneje ob državnih 
praznikih. Na to navaja 
najmlajše že župan Milan 
Čadež, ki slovensko zastavo 
podeli vsem prvošolcem na 
prvi šolski dan ter jih poduči o 
pomenu izobešenja doma.
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Mateja Rant

Dvorcu Visoko je poseben pečat vtisnila 
rodbina Kalan, od leta 1893 dalje pa pisa-
telj Ivan Tavčar, ki je tu napisal tudi Viso-
ško kroniko. Svojo visoško kroniko pa že 
dvanajst let piše tudi župan Milan Čadež, 
ki je priznal, da mu je dvorec predstavljal 
poseben izziv že ob prevzemu vodenja 
občine leta 2006. Prve ideje o oživitvi 
dvorca so vzniknile že leto kasneje, ob 
140. obletnici rojstva Ivana Tavčarja, nato 
pa so počasi začeli obnovo in nadaljevali 
z majhnimi koraki, postopno od sobe do 
sobe. V vseh teh letih je dvorec doživel 
temeljito prenovo. Prizadevanja občine po 
oživitvi dvorca je pred tremi leti prepozna-
la tudi država in celoten kompleks visoške 
domačije razglasila za kulturni spomenik 
državnega pomena, je ponosen župan. 

Prvič je vodenje prevzel kar župan
Zanimivostim o zgodovini dvorca in nje-
govi obnovi bo mogoče prisluhniti vsako 
drugo soboto v mesecu, ko se bo na 
ogled dvorca mogoče odpraviti v družbi 
izkušenih vodičev. Kot obljublja Jera 
Miklavčič iz Zavoda Poljanska dolina, 

bodo z obiskovalci delili številne podrob-
nosti, o katerih se ni mogoče poučiti na 
informativnih tablah, ki so razporejene 
ob zbirkah. Prava zakladnica zgodb z vi-
soške domačije je tudi župan, ki je prvič 
obiskovalce kar sam popeljal po dvorcu. 
Najprej so se zbrali v poročni sobi, ki je 
med prvimi prišla na vrsto za obnovo, 
obenem pa je to tudi prostor z najsta-
rejšo letnico na dvorcu. Dvorec Visoko 
se sicer po županovih besedah v pisnih 
virih omenja že v 12. in 13. stoletju, ko 
so se na posestvo na oddih zatekali ta-
kratni gospodarji na Loškem. Zgodovino 
dvorca je najbolj zaznamovala rodbina 
Kalan, ki je na Visokem gospodarila kar 
dvesto let, do leta 1893, ko je celotno po-
sestvo kupil Ivan Tavčar. »Tradicionalno 
kmetijsko delo se je takrat malo izgu-
bilo, za pisatelja je bil to predvsem kraj 

oddiha in navdiha,« je poudaril župan in 
dodal, da tudi Tavčarjevi potomci niso 
bili kmetovalci, zato so hitro ugotovili, 
da tako posestva ne bo mogoče vzdrže-
vati. Leta 1965 so ga zato prodali Občini 
Škofja Loka.

Občina Gorenja vas - Poljane edini 
lastnik dvorca
Leta 1985 so posestvo Visoko razglasili 
za kulturni spomenik lokalnega pomena, 
oba objekta so tudi statično sanirali in 
prekrili z novo streho. Sledilo je dese-
tletje poskusov, da bi našli investitorja, 
ki bi bil pripravljen vložiti v obnovo in 
ponovno oživitev dvorca. Ob nastanku 
novih občin se je posestvo delilo na 
tri občine – Škofjo Loko, Gorenjo vas - 
Poljane in Žiri. Z odkupom deležev od 
preostalih dveh občin je Občina Gorenja 
vas - Poljane postala edini lastnik. Dvo-
rec so začeli oživljati že leta 2011, ko so 
uredili majhen prostor, da so omogočili 
gostinsko ponudbo na prostem. Obenem 
so postavili skromno razstavo in se lotili 
obnove poročne sobe ter tako že leta 
2013 omogočili prvo poroko na Visokem. 
Potem so se postopno lotili obnove še 
preostalih prostorov v pritličju, v katerih 
so lani odprli tudi kavarno. 

Nadaljujejo z obnovo
V prihodnjem letu imajo v načrtu še pre-
novo sosednjega gospodarskega objekta, 
kjer bodo uredili prostor za poročne go-
stije, praznovanja in prireditve, je razkril 
župan. Z ureditvijo ogrevanja pa bodo 
obisk kavarne in ogled zbirk na dvorcu 
omogočili skozi vse leto.

Z županom  
na ogled dvorca
Zavod Poljanska dolina vsako 
drugo soboto v mesecu organizira 
vodene oglede Dvorca Visoko. 
Prvič so ga izvedli v juniju, ko 
je obiskovalcem zgodovino 
veličastne visoške stavbe 
predstavil župan Milan Čadež.

Župan Milan Čadež je obiskovalcem predstavil zgodovino Dvorca Visoko.

Vodene oglede po dvorcu bodo pripravljali vsako drugo soboto v mesecu.
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Bernarda Pintar

Takega izobraževanja si na začetku 
marca prav gotovo nihče ni predstavljal. 
Učiteljice in učitelji so razlagali, utrje-
vali, dajali naloge, sestavljali preizkuse 
znanja, popravljali, ocenjevali, se z otroki 
pogovarjali. Učenke in učenci so brali, 
pisali, opravljali naloge … Starši so se po 
najboljših močeh trudili, da so organizi-
rali delo doma in se po potrebi prelevili v 
učitelje. Najpomembnejše od vsega pa 
je, da smo ohranili stik.
Spremenilo se je vse – tudi službe, 
družinsko življenje, druženje, prosti čas … 
Spremenili smo se tudi vsi mi.

Poleg pouka so bili na daljavo uspešno 
izvedeni tudi dnevi dejavnosti. Športni 
dan se je tako spremenil v družinski 
pohod po bližnjih hribih, tehniški dan v 
peko velikonočne potice, kruha, piškotov, 
mafinov ter ustvarjanje prazničnih deko-

racij … Kulturni dan je v domove mlajših 
otrok povabil Sapramiško in Ostržka, 
šestošolci so obiskali Narodno galerijo 
in poustvarjali sliko Ivane Kobilca. Sedmi 
razred si je ogledali gledališko predstavo 
Kit na plaži in se seznanil z Downovim 
sindromom, učenke in učenci osmega 
ter devetega razreda pa so izdelali bivak 
iz naravnih materialov po idejah Jožeta 
Plečnika.
V drugi polovici maja so se šolarji posto-
poma vračali v drugačno šolo – v številč-
no razdeljene oddelke, ki so se kasneje 
spet združili, v učilnice in na hodnike, kjer 
starejši od 12 let obvezno nosijo maske, 
kjer si razkužujejo roke in pazijo na var-

nostno razdaljo. Posamezni oddelki celo 
dopoldne ostajajo v eni učilnici.
Pomembno je, da šola teče naprej. Veliko 
je utrjevanja in preverjanja vse snovi, ki 
so jo učenci spoznavali doma. Vrstijo se 
športni, tehniški in naravoslovni dnevi, 

petošolci opravljajo kolesarski izpit. In če 
vprašamo učenke in učence, kako je bilo, 
kako je in kakšna je razlika med šolo na 
daljavo in običajno šolo, so odgovori zelo 
raznoliki. Učenci prvega triletja so se zelo 
radi vrnili v šolo, pogrešali so sošolce 
in svoje učiteljice. Starejši učenci so 
doma pogrešali druženje s prijatelji in 
razlago težje snovi, ki ti jo lahko poda 
samo učitelj, lahko ga kaj vprašaš in ti še 
enkrat razloži, česar ne razumeš. Učenci 
osmega in devetega razreda so razdelje-
ni – kar precej jih pravi, da jim je bilo delo 
na daljavo čisto všeč, predvsem zato, ker 
so si lahko sami razporedili čas in ker so 
lahko zjutraj dlje spali. Vseeno se jim zdi 
prav, da so se še malo vrnili v šolo, sreča-
li sošolce, prijatelje in tudi učitelje.
Vsaj devetošolci so lahko en teden pred 
zaključkom pouka zjutraj spali dlje, saj se 
je njihov pouk končal že 12. junija. Prav oni 
so bili verjetno zaradi virusa najbolj prikraj-
šani. Odpadla jim je šola v naravi na Rogli, 
ki je navadno izvedena v prvem tednu juni-
ja. Svojim naslednikom niso mogli predati 
ključa in ne nazadnje – odpadla je valeta. 
Pripravili pa so svoj časopis in prireditev, na 
kateri sta jim ravnateljica Metka Debeljak 
in župan Milan Čadež podelila spričevala in 
priznanja.

Končno spet skupaj – a ne preblizu!
Besedna zveza, ki je zaznamovala pretekle tri mesece, je bila poleg koronavirusa, epidemije, samoizolacije 
in še česa prav gotovo »na daljavo«. Šola, kot jo poznamo, se je za ta čas ustavila in se spremenila v šolo na 
daljavo.

Slovo

poudarek

Pomembno je, da šola teče naprej. Veliko je utrjevanja in 
preverjanja vse snovi, ki so jo učenci spoznavali doma. Vrstijo 
se športni, tehniški in naravoslovni dnevi, petošolci opravljajo 
kolesarski izpit.
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Jožica Maček

Skozi šolsko leto smo skozi različne 
dejavnosti spoznavali čebele, njihov na-
čin življenja, njihove pridelke ter njihovo 
pomembno vlogo za vsa živa bitja in se 
usmerjali v aktivno delovanje za njihovo 
ohranitev. Svoja pridobljena znanja smo 
želeli deliti s svojimi prijatelji iz centralne-
ga vrtca. Zadnje dni maja je bil najprimer-
nejši čas za izvedbo pohoda, ker v tem 
mesecu praznujemo tudi svetovni dan 
čebel.
Za starejše otroke smo pripravili šest 
postaj s preprostimi nalogami, ki so bile 
označene na postajah. Za lažjo orienta-
cijo so dobili zemljevid z nalepkami. Na 
postajah so reševali uganke o čebelah in 
rešitev ponazorili z gibanjem in glasom; 
na travniku so prisluhnili brenčanju čebel, 
iskali in opazovali čebele; prisluhnili so 

skladbi Čmrljev let skladatelja Rimskega-
-Korsakova; opazovali in poimenovali so 
drevo, pod katerim so stali, in razmišljali, 
kakšno medičino čebele nabirajo na 
lipovih cvetovih, ter si ogledali čebeljo 
družino v opazovalnem panju. Na zadnji 
postaji so opazovali čebelje pridelke in iz-
delke – med, cvetni prah, vosek, propolis, 
satje z medom in ognjičevo mazilo. Ogle-

dali so si čebelnjak iz odpadne embalaže, 
ki so ga izdelali otroci, ki sodelujejo v 
projektu. Vsi panji so bili okrašeni s panj-
skimi končnicami, ki so jih sami ustvarili.
Za najmlajše otroke smo pripravili eno-
stavnejše dejavnosti, ki so bile prilagoje-
ne njihovi starosti.
Za uspešno izvedene naloge so si vsi 
otroci prislužili medene nagrade.

Medeni pohod
Otroci in vzgojiteljice iz dislocirane 
enote Poljane 59 iz vrtca Agata 
smo vključeni v projekt Turizmu 
pomaga lastna glava z naslovom 
Medeni festival.

Otroci na medenem pohodu

Lucija Klemenčič, Občina Gorenja vas - Poljane

Tradicionalni županov izlet z najuspešnejšimi devetošolkami 
in devetošolci kot nagrada za trud in uspeh v osnovni šoli skla-
dno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s covidom-19 v 
letošnjem letu ni bil mogoč. Zato je župan obiskal devetošolce 
na njihovih šolah. Najuspešnejši učenci, ki jim je župan podelil 

knjižne nagrade, so bili v šolskem letu 2019/2020: z Osnovne 
šole Poljane Ana Marolt, Ana Zala Čadež, Sandra Eržen, Miha 
Bogataj in Anja Luznar, z Osnovne šole Ivana Tavčarja pa Ma-
tevž Ažbe, Gal Dolenc in Neja Biček. Četudi se letošnje šolsko 
leto zaključuje drugače kot prejšnja, je župan vsem zaželel 
uspešno nadaljnje šolanje in pridal, da morajo biti ponosni, da 
so iz Poljanske doline in da govorijo najlepše narečje.

Župan obdaril najuspešnejše devetošolce
Ob zaključku šolskega leta se je župan Milan Čadež srečal z devetošolci obeh osnovnih šol v občini.

Podelitev knjižnih nagrad najuspešnejšim učencem OŠ Poljane Najuspešnejši devetošolci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
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Nina Dolenc,  
mentorica novinarskega krožka

Otroci so se maja in junija postopoma 
vračali v šolske klopi: 18. maja prva 
triada, 25. maja devetošolci in 1. junija še 
preostali učenci od četrtega do osmega 
razreda. Osnovnošolce smo povprašali, 
kaj menijo o vrnitvi v šolo. Zanje ima ta 
dobre in negativne strani. Super je, da 
so se po dveh mesecih karantene zopet 
srečali s sošolci, saj so jih zelo pogrešali.
Za preprečevanje okužbe s še ne dovolj 
raziskanim virusom covida-19 se je 
treba držati ukrepov, ki jih je zapovedala 
slovenska vlada. Všeč jim je zapoved, da 
se torbe pustijo v šoli in da ni domačih 
nalog. Naučili so se, kako preprečeva-
ti kapljično okužbo – kihanje v rokav, 
prijemanje kljuk s komolcem, pravilno 
umivanje rok. Nekateri so spoznali, da se 
računalnik ne uporablja le za igre in za-
bavo, ampak je pripomoček za nabiranje 
novih znanj. Več učencev podpira idejo, 
da so v razredu lahko obuti v čevlje. Do-
bro se jim zdi, da so ves čas v eni učilnici 
in ni treba vsako uro »pakirati« šolskih 
potrebščin v torbo ter se seliti. Obdržali 
bi manjše število ocenjevanj, pouk brez 
predur, šestih ter sedmih ur. Imajo boljše 
ocene, kot bi jih imeli pri rednem ocenje-
vanju v šoli. Dobro je, če imajo osebni 
prevoz, kolo ali da lahko v šolo pridejo 
peš. Učencev ni strah okužbe.

Pogrešajo druženja
Osnovnošolcem pa ni všeč, da morajo 
zgodaj vstajati in pravočasno priti v 
šolo. Pogrešajo druženja po hodnikih in 
avli, saj morajo odmore preživeti v svoji 
učilnici. Če gredo po šoli, morajo nositi 
maske, le v učilnici so lahko brez nje. 
Nekatere moti, ker morajo (pre)pogosto 
umivati roke in jih razkuževati. Sošolcu 
ne smejo posojati šolskih potrebščin. Pri 
urah športa se lahko samo sprehajajo in 
tečejo, saj so rekviziti prepovedani; naj-
bolj pogrešajo igre z žogo. Tudi garderob-
nih omaric ne smejo uporabljati. Izbirne 
predmete imajo kot pouk na daljavo. Na 
avtobusih in kombijih sedijo na določenih 
mestih. Veliko sedežev mora ostati ne-
zasedenih, da se ohranja varna razdalja. 
Razredniki so naredili fiksen sedežni red 

po svoji presoji, kar nekaterim učencem 
ni všeč. Iz koronačasa bi obdržali pred-
vsem manj ocen in nič domačih nalog.
Tudi za učitelje je prišlo do sprememb. 
Nekaj nevšečnosti povzročajo selitve v 
matične učilnice posameznih oddelkov, 
saj so interaktivne table in projektorji 
različni, veliko je gradiva in pripomočkov, 
ki jih nosijo s sabo. Ugotavljajo, da je 
snov drugega ocenjevalnega obdobja 
neutrjena, nepreverjena in le deloma ali 
nič ocenjevana, kar pomeni, da učenci 
snov slabše znajo. Nekateri šolarji so 
slabo delali na daljavo in imajo velik 
primanjkljaj v znanju. Učenci osmega in 
devetega razreda imajo pouk pri vseh 
predmetih kot oddelek, ne po skupinah. 
To pomeni, da so se za nekatere učen-
ce zamenjali tudi učitelji (in to zadnji 
mesec pouka). Upoštevati je treba na 
novo uzakonjene predpise in priporočila 
za izvajanje pouka, ocenjevati učence s 
pomočjo videokonferenc oziroma v šoli. 
Učiteljem so zapovedane maske, kar 
otežuje razumljivo in primerno glasno 
govorjenje v razredu. Stalno so prisotni 
v razredu, tudi med odmori. Strah jih je, 
da bi se okužili in bolezen širili naprej. 
Vodstvo šole je sledilo navodilom za 
ponoven zagon šole, informiralo starše 
učencev in zaposlene ter organiziralo 
pouk na novo.
Vse zaposlene veseli, da se je povečala 
osnovna higiena, saj učenci bolj umiva-

jo roke kot prej. Na šoli je mirno, saj se 
učenci ne selijo iz učilnice v učilnico. 
Pouk v živo je bolj dinamičen, neposre-
den in učitelju daje takojšnjo povratno 
informacijo o znanju učencev. Zaradi 
ugotavljanja, kolikšne primanjkljaje v 
znanju ima posamezni učenec, že snuje-
jo načrte, kako nadoknaditi zamujeno v 
naslednjem šolskem letu.

Uspehi na tekmovanjih
Kljub odpovedi številnih tekmovanj iz 
znanja in športa so naši učenci dosegli 
več zlatih in srebrnih priznanj. Kristi-
na Ferlan je dosegla zlato priznanje 
na državnem tekmovanju iz glasbe – 
glasbena olimpijada (mentorica Neža 
Erznožnik). Na državnem tekmovanju iz 
razvedrilne matematike sta dosegla zlato 
priznanj Tjaša Demšar in David Jeraša, iz 
Matemčka Neja Biček in tudi na tem po-
dročju Tjaša Demšar, ki je bila zlata še iz 
logike. Srebrna priznanja iz Matemčka so 
prislužili Lučka Peternelj, Vida Krek, Tjaša 
Peternelj, Urban Slabe in Ožbej Slabe. Za 
vsa tekmovanja iz matematike in logike 
je bila mentorica Polona Mlinar Biček.
Šolsko leto 2019/2020 zaključujemo v 
nenavadni pokoronasituaciji. Mogoče 
jo vsi lahko vzamemo kot šolanje za 
primer ponovne, še nevarnejše svetovne 
pandemije. Smo tokrat naredili izpit? 
Ali smo pripravljeni na novo nenavadno 
situacijo?!

Šolsko leto se končuje
Na OŠ Ivana Tavčarja se je po pandemiji ponovno začel pouk v šoli, saj ne bi bilo dobro, da bi učenci pol 
leta ostali doma brez prave šole in socialnih stikov. Pozornost je namenjena učenju in čim bolj normalnemu 
zaključku šolskega leta ter preprečevanju širjenja koronavirusa.

V razredu z maskami in razkužilom  FOTO: URBAN BUH
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Hermina Jelovčan

V tem času je narava imela možnost, da 
se je malce oddahnila in obnovila svoje 
moči. Tudi ljudje pod Starim vrhom smo 
v tem času lahko marsikatero stvar obno-
vili, popravili, preuredili ter tako obisko-
valcem in turistom že lahko ponudimo 
kar nekaj novih pridobitev.
Družinski park se lahko pohvali z novo 
progo, ki je namenjena najmlajšim, na 
Starem vrhu je ponovno zaživelo preure-
jeno in obnovljeno teniško igrišče. Kole-
sarski navdušenci pa se lahko po poteh 
okoli Starega vrha zapeljejo z električni-
mi kolesi ob spremstvu vodnika, lahko pa 
tudi sami. V središču vasi Javorje si lah-
ko ogledate obeležje meteorita Javorje, 
s katerim se radi pohvalimo, saj je tretji 
najden in obenem najtežji meteorit 

Stari vrh z novimi pridobitvami
Poletje je počasi prišlo v kraje pod Starim vrhom in pomlad se umika. Z njo tudi tiha grožnja, ki je v tej 
pomladi preplavila deželo in ves svet. Življenje se spet vrača v stare tirnice. 

Po Starem vrhu so urejene številne pohodne poti. Obnovljeno teniško igrišče

Pesem o Loškem pogorju
Na Staremu vrhu v Loškem pogorju
so lepše počitnice, kot so na morju.
Kdor ljubi naravo snežnih gora,
naj pride v goste, pozdrav mu velja!

To pesem (v šestih kiticah) je napisal 
pokojni Franc Dolenc, naš rojak in člo-
vek, ki je vedel, kako ustreči gostu, da 
se je ta počutil med nami kot doma. 
V njej opisuje vse lepote teh krajev. 
Zato vas z njegovimi besedami tudi mi 
vabimo, da nas obiščete.

na področju Slovenije. Prav pri obeležju 
se začne kratka pohodna pot, imenovana 
Meteoritkova pot, ki nas iz vasi popelje 
do urejenega najdišča meteorita in nazaj.
Ponovno vabijo gostišča, kmečki turizmi 
in kmetije, ki ponujajo pestro izbiro 
kulinarike in možnost nočitve ali nasta-
nitve za več dni. Tako lahko turist preživi 
lepe počitnice tu pod Starim vrhom, kjer 
je možno unovčiti tudi turistične bone. 
Možnosti za aktivno in kakovostno 
preživete počitnice so skoraj neomejene. 
Priporočamo tudi obisk drugih kulturnih 
in naravnih lepot po Poljanski dolini, od 
utrdb in ostankov Rupnikove linije do 
Tavčarjevega dvorca, ter obisk drugih 

prelepih skritih kotičkov v naši dolini. 
Na praznični dan državnosti 25. junija 
smo se skupaj s prijatelji pohodniki po-
dali na pohod Javorje–Žetina–Javorje in 
prehodili del naših lepih krajev, preizkusili 
nekatere dobrote naših kmetij, obiskali 
rojstno hišo velikega slikarja Antona 
Ažbeta in se po lepih senčnatih poteh 
povzpeli prav do vasi Žetina pod Blego-
šem ter se nato mimo slapu Rancka vrnili 
v Javorje. 
Vabimo vas pa že tudi na naslednji 
pohod, Pohod na Blegoš kot nekoč, ki 
bo 18. julija izpred gostilne Blegoš v Ja-
vorjah, kjer bo zbor ob 8. uri. Vabljeni vsi 
ljubitelji narave, gora in dobre družbe. 

Možnosti za aktivno in kakovostno preživete počitnice na Starem vrhu so skoraj 
neomejene.
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Tina Dolenc

»Glavno vodilo za ustanovitev društva je 
bila organizacija mladih ljudi, s katero bi 
jih navadili na zdravo športno življenje 
brez alkohola in cigaret.« To so zapisali 
na ustanovnem občnem zboru ŠD Polja-
ne leta 1970, in dodali, da bo »potrebno 
vztrajno delo brez omahovanja, če bomo 
hoteli, da bo športno življenje v Poljanah 
zaživelo in končno rodilo tudi zaželene 
uspehe. Upam, da bo sedaj mladina raje 
zahajala na smučišča, v telovadnico ali 
na športno igrišče, kot pa da bi zapra-
vljala svoj dragoceni čas po gostilnah 
ali v brezdelju.« Z vztrajnim delom in 
širjenjem športnega duha je nekdanjim 
predsednikom društva in drugim aktiv-
nim članov uspelo društvo ne le obdržalo 
petdeset let, ampak ga tudi nadgraditi. 
Sprva je bila tako osnovna dejavnost dru-

štva smučanje, ki se je kasneje organizi-
ralo znotraj samostojnega Smučarskega 
kluba Poljane. Kasneje, v začetku leta 
2014, pa se je odcepila še časomeril-
ska ekipa kot ena najbolj prepoznavnih 
tovrstnih ekip v Sloveniji in se oblikovala 
v Timing Poljane, d. o. o. 
Ob praznovanju tridesetletnice so že ure-
dili zbornik, zdaj pa bodo izdali posebno 
številko Vaščana, v katerem bodo po-
drobno opisali razvoj društva po posame-
znih panogah in nanizali večje uspehe. 
»Pol stoletja je dolga doba za delovanje 
kateregakoli društva, zato vsa zahvala 
vsem predsednikom za njihov trud. To 
so bili: Drago Kisovec, Darko Oblak, Tone 
Krek, Jože Debeljak, Aleš Hren, Aleš 
Šubic, Janez Čadež in David Oblak. Želim 
si, da bi tudi v prihodnje obstajal interes, 
da društvo združuje športne navdušence 
in goji šport v kraju, kar ob današnjem 

hitrem tempu življenja in pomanjkanju 
prostega časa ni preprosta naloga,« je 
dejal sedanji predsednik društva Gašper 
Klinec, ki to funkcijo opravlja tretje leto, 
in dodal zahvalo tudi Občini Gorenja vas 
- Poljane, PGD Poljane in KUD Poljane za 
dobro sodelovanje. Klinec je predan ska-
kalnemu športu, tako kot njegovi sestri 
Barbara in Ema Klinec ter Nika Križnar, 
ki so prav tako članice ŠD Poljane. V 
društvu sta sicer paradna konja floorball 
in kolesarska sekcija, vedno več zani-
manja pa je tudi za rekreacijo, kjer igrajo 
namizni tenis in badminton, ter vadbo za 
starejše. Tu je še skakalna sekcija, ki je 
del Smučarskega skakalnega kluba Žiri. 
Zgodba o uspehu je bila tudi prireditev 
Blatfejst.
Obletnico so že in bodo še obeležili z 
dogodki, ki so razvrščeni čez celo leta – 
začeli so s tekmami v floorballu, 4. julija 
bo potekala dvajseta Kolesarska dirka 
na Stari vrh, 25. in 26. septembra pa 
bodo v gorenjevaški telovadnici gostili 
državno prvenstvo v floorballu, kjer se 
bo njihova ekipa FBK Polanska banda 
potegovala za čim boljšo uvrstitev. V 
šestih letih, odkar tekmujejo v ligi, so bili 
petkrat državni podprvaki. Ob jubileju pa 
so športnim navdušencem omogočili še 
eno pridobitev. Obnovili so Trim stezo 
Golava, kjer so postavili kakovostnejša 
telovadna orodja in uredili okolico. Ob-
čina Gorenja vas - Poljane je prispevala 
dve tretjini sredstev k skupno deset tisoč 
evrov vredni naložbi, preostalo je dodalo 
društvo, člani pa so opravili tudi veliko 
prostovoljnega dela. Gašper Klinec zato 
upa, da bo trim steza s tremi postajami 
dobro služila namenu in da bodo občani 
s skrbno uporabo poskrbeli, da bo trajala 
vsaj desetletje. 

Petdesetletnico proslavili malo drugače
Športno društvo (ŠD) Poljane letos obeležuje petdesetletnico delovanja. Zaradi omejitev, ki so posledica 
novega koronavirusa, bodo jubilej proslavili s postavitvijo nove trim steze in izdajo posebne številke Vaščana, 
v kateri bodo predstavljeni začetki društva in njegov razvoj.

Navodila za uporabo orodij in izvajanje vaj so podana na informativnih tablah, zato jih 
lahko uporabljajo vsi športni navdušenci.

ŠD Poljane je ob obletnici predstavilo 
tudi osvežen logotip.
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Jure Ferlan

Start je bil v Lajšah, cilj pa pri kmetiji pri Bukovcu na Žirovskem 
Vrhu. Kot je povedal predsednik društva Tomaž Kavčič, so se za 
pripravo voženj v gorenjevaški občini odločili, ker so želeli pred-
staviti domače kraje udeležencem iz Slovenije in tujine, saj se 
spodobi, da organizirajo tako prireditev na ozemlju, kjer ima dru-
štvo sedež. Doslej so te vožnje imeli na Črnem Vrhu nad Idrijo.
Testnih voženj se je udeležilo 34 voznikov v tridesetih avtomobi-
lih. Vožnjo je mednarodno obarvalo nekaj udeležencev iz italijan-
ske Furlanije in Hrvaške. Kategorij ni bilo, saj so vožnje izpeljali 
testno, kar pomeni, da so le merili čas vožnje od starta do cilja, 
rezultati pa so bili uporabljeni samo za informacijo voznikom, ne 
pa za pripravo uvrstitev. Hitrostna preizkušnja je bila sestavljena 
iz dopoldanskega in popoldanskega dela z vmesno prekinitvijo. 
Meritve doseženih časov so izvajali merilci iz ŠD Omikron Plus, 
da je bilo vse po pravilih, so skrbeli sodniki iz Kluba ljubiteljev 
avtomoto športa Klas, za zagotavljanje varnosti na progi pa so 
bili prisotni še gasilci iz PGD Lučine. Obiskovalci so si lahko 
ogledali vozila v servisnem prostoru na igrišču pri večnamenski 
dvorani v Lučinah. Proga je bila dolga slabih devet kilometrov, 
na njej pa se je bilo moč preizkusiti na ostrih ovinkih, pa tudi po 
dokaj ravni slemenski razgledni cesti po grebenu Žirovskega 
vrha od Javorča proti Golemu vrhu. Ta je na voznike naredila 
izjemen vtis, saj so organizatorjem izrazili veliko zadovoljstvo, da 
so lahko vozili po tako slikoviti pokrajini. Po Kavčičevih besedah 
so lahko vozniki odnesli veliko od testne proge, saj so se preizku-
sili na zahtevnem terenu. Vožnje na Žirovskem vrhu so bile prvi 
tak dogodek v avtomobilističnem športu v letošnjem letu, saj je 
zgodnejše preprečila epidemija covida-19. Prva tekma, ki bo štela 

OPV Rally day
Društvo OPV šport iz Lučin je drugo soboto v juniju 
pripravilo testne vožnje dirkalnih vozil po trasi 
stare vojaške ceste iz Gorenje vasi proti utrdbi na 
Golem vrhu z naslovom OPV Rally day – Hitrostna 
preizkušnja Rupnikova linija.

Start preizkusnih voženj je bil v Lajšah nad Gorenjo vasjo. 

VZDRŽEVANJE,  
POPRAVILO in 
ČIŠČENJE  
klimatskih naprav,  
DEZINFEKCIJA  
potniškega  
prostora z  
ultrazvočno paro  
in ozonom

NEODVISNI SERVIS  
ZA VOZILA  
                                in

za državno prvenstvo Republike Slovenije, se bo odvila 10. 
in 11. julija v Velenju pod naslovom 35. AMTK Rally Velenje 
2020. Kavčič se v imenu organizatorjev zahvaljuje vsem kra-
janom, ki so potrpežljivo prenesli zaporo ceste med obema 
vožnjama. Ker so bili odzivi udeležencev izjemno pozitivni 
in ker pri izpeljavi voženj ni bilo večjih zapletov, v društvu 
OPV Šport načrtujejo podobne dogodke tudi v prihodnosti. 
Morda bodo razvili avtomobilistično športno prireditev Sprint 
Rally, če bodo le našli skupni jezik z gorenjevaško občino in 
drugimi lokalnimi akterji.
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POLETNI URNIK Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka          (1. 7. 2020–31. 8. 2020)

ponedeljek torek sreda četrtek petek

GORENJA VAS ZAPRTO 12.30–19.00 12.30–19.00

POLJANE 13.00–19.00 ZAPRTO

SOVODENJ ZAPRTO

Škofja Loka 8.00–20.00 8.00–15.00 8.00–15.00 13.00–20.00 8.00–15.00

Trata 14.00–19.00

Železniki 13.00–19.00 13.00–19.00

Žiri 14.00–19.00 10.00–17.00

Bernarda Buh, knjižničarka

V novih prostorih se je odvilo že lepo 
število prireditev za otroke in odrasle, 
naš prag je prestopilo mnogo bralcev in 
drugih obiskovalcev. Koronavirus, ki je za 
nekaj časa celo zaprl vrata naših enot, 
ostaja med nami, a delo v knjižnici teče 
po ustaljenih tirih. Še vedno velja, da je 
zaželeno, da ob obisku naših enot nosite 
masko, še vedno je obvezno razkuževanje 
rok ob vstopu v knjižnico in izstopu iz nje, 
gibanje po knjižnici ni več omejeno, gradi-
vo si tako lahko poiščete/izberete sami. 
Razstavni del knjižnice gosti dela novega 
avtorja gospoda Zvonka Kerna. Svoj slog, 
s katerim izraža svoj pogled na stvar-
nost, je razvil pod mentorstvom Miljenka 

Licula (znani oblikovalec našega tolarja 
in raznih izkaznic). Razstavo z naslovom 
Miniature si lahko ogledate do 6. julija 
2020. 
Novost v knjižnici je tudi drugačna 
postavitev knjig z resničnimi zgodbami 
(biografski romani, spomini in potopisi). 
Vse tri skupine smo združili in ločili od 
drugih romanov.
Predno odidemo na dopust, bo med nas 
v goste prišla Marija Knafelj, domačinka, 
ki je v času epidemije izdala pesniški 
prvenec Angl. Ob plesni in glasbeni spre-
mljavi bomo prisluhnili avtorici in njeni 
narečni poeziji.
V mesecu juliju in avgustu bo Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka odprta po 
poletnem urniku (delovni čas si oglejte v 

razpredelnici). Vsi obiskovalci Izposoje-
valne enote Sovodenj vabljeni, da v teh 
dveh mesecih obiščete najbližjo enoto 
(Gorenja vas, Poljane, Žiri). Knjige, ki 
jih imate doma, lahko vrnete do 1. julija 
2020.
Vabljeni, da nas obiščete. Skupaj bomo 
poiskali knjigo, ki vam bo krajšala vroče 
poletne dni.

Čas dopustov, čas za obisk knjižnice, branje in oddih
Ta mesec mineva tri leta od preselitve Krajevne knjižnice Gorenja vas na novo lokacijo, v Sokolski dom. 
Knjižnica je v tem času lepo zaživela in bralci se radi vračate.

Vabimo vas na pogovor z Bronjo Žakelj 
in predstavitev knjige Belo se pere na 
devetdeset, ki bo v petek, 26. junija 
2020, ob 19. uri na terasi Mladinske-
ga oddelka Knjižnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka.

Bernarda Buh  Nasveti za poletno branje

PRIPOROČILI ZA BRANJE (vzeto s spletne strani MK)

• Tara Westover – Osvobojena
Tara je odrasla v posebni ameriški družini: oče avtoritativen, ka-
rizmatičen verski gorečnež, mama tiha, sposobna ženska z zdra-
vilskim darom in Tara kot najmlajša od sedmih otrok, ki so se 
vsi rodili doma, niso hodili v šolo in dolgo niso imeli niti rojstnih 
listov. Živeli so na hribovski kmetiji in delali na očetovem odpadu, 
prepuščeni njegovi svojeglavosti in nezaupanju do družbe. Toda 
z Indijanske princese, divje gore, pod katero je odraščala, je 
Taro vabil drugačen svet, ki ni živel po verskih dogmah njenega 
očeta... Kot 30-letna doktorica zgodovine z britanskega Cambrid-
gea je napisala spomine na odraščanje, ki bralcu jemljejo sapo. 
Postali so velika svetovna uspešnica in se uvrstili med knjige leta 
2018. V izkušnji izolacije, ki se je zarezala v naša življenja, je nji-
hovo sporočilo še jasnejše: kako neprecenljiva je svoboda znanja, 
gibanja, dela, mišljenja in izražanja lastnega mnenja.

• Jana Vagner – Pandemija
Nemogoče si je bilo predstavljati, da bi karantena trajala več 
kot nekaj tednov; po televiziji so govorili o začasnem ukrepu, o 
tem, da je položaj pod nadzorom, da je v mestu dovolj zdravil, 
da dostava živil poteka nemoteno. Poročil še niso predvajali 
neprekinjeno, ni še bilo neposrednih javljanj s čudno praznih ulic 
z redkimi mimoidočimi, ki so nosili gazo čez usta. 
Smrtonosni virus se bliskovito širi po svetu. 36-letna Anja se 
z družino in parom iz sosednje hiše odpravi iz Moskve proti 
samotni hišici ob finski meji. Zaradi možnosti okužbe in barikad, 
s katerimi skušajo oblasti in posamezniki na silo zajeziti bolezen, 
se načrtovano dvodnevno potovanje sprevrže v moro, saj na 
vsakem koraku prežijo nevarnosti. 
Roman Pandemija, ki ga nekateri primerjajo z McCarthyjevo 
Cesto, je prvenec ruske pisateljice JANE VAGNER. V Rusiji in 
Franciji je bil nominiran za več nagrad, po njem pa so posneli tudi 
televizijsko serijo.
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Jera Miklavčič,  
Zavod Poljanska dolina

Info točka je locirana v središču Gorenje 
vasi. V njej lahko najdete promocijski 
material o vseh lokalnih znamenitostih, 
zgodovinskih spomenikih in turističnih 
atrakcijah, se pozanimate o ponudnikih 
nastanitev in kulinarične ponudbe, dobite 
idejo za krajši ali daljši izlet ali pa le 
pokramljate z informatorjem in podate 
svoje mnenje in predloge. Tu po ponov-
nem odprtju beležimo povečanje obiska 
in se trudimo, da bo tudi v prihodnje tako.
Za vnete pohodnike in kolesarje so na 
voljo tudi zemljevidi občinskega kole-
sarskega in pohodnega kroga. Občinski 
kolesarski krog, ki je sestavljen iz treh 
slikovitih etap z dih jemajočimi razgledi, 
je primeren za vsakogar, ki mu razgibana 
vožnja po asfaltiranih in urejenih maka-
damskih cestah ni tuja. Dolg je skupno 
115 kilometrov, od tega je vožnje po ma-
kadamskih cestah okrog 15 kilometrov, 
ponaša se s 3600 metri višinske razlike. 
Kartončke za zbiranje žigov na kontrolnih 
točkah lahko najbolj zavzeti prevzamejo 
v Kavarni Ajda, ki stoji neposredno poleg 
Info točke. Z zbranimi vsemi žigi pa pri-
dobijo praktično tematsko nagrado.
Občinski pohodni krog pa naj predstavlja 
prijeten izziv za vse pohodnike, ki ljubijo 
zeleno, prostrane razglede, slikovito 
naravo in umirjene trenutke v natrpa-
nem vsakdanu. Premišljeno je označen 
z modro-zelenimi markacijami, zato ni 
bojazni, da ne bi našli poti do najprivlač-
nejših točk in razgledov. Skupna dolžina 
pohodnega kroga je dobrih 85 kilometrov. 
Razdeljen je na 12 etap. Poteka po ob-
činskih mejah, kjer po razgibanem, a za 
hojo varnem terenu pohodnik premaga 
več kot pet tisoč metrov višinske razlike. 
Tudi tu na zbirnem kartonu pohodniki na 
kontrolnih točkah lahko zbirajo žige in si 
tako kot kolesarji z vsemi zbranimi žigi 
prislužijo praktično tematsko nagrado. 
Kartončke lahko prevzamejo v Gostilni 
Jager na Dolenji Dobravi.
Kot je povedala Mateja Čadež iz Gostilne 
Jager, ki že peto leto vodi vpisno knjigo 
pohodnikov občinskega pohodnega kro-
ga, je bil najmlajši pohodnik, ki je prehodil 
občinski pohodniški krog, star deset let, 

najstarejši pa kar 89. Pohodniki prihajajo 
iz celotne Slovenije, prehodila pa ga je 
celo skupina iz Zagreba. Mateja Jager v 
knjigi vtisov zbira tudi zapise pohodnikov. 
Ti so najbolj navdušeni nad razkošnimi 
razgledi, lokalni pohodniki pa predvsem 
omenjajo dejstvo, da kljub bližini kraja 
bivanja teh slikovitih poti ne bi spoznali.
Vizija Zavoda Poljanska dolina je razvoj 
trajnostnega in zelenega turizma, zato 

želimo, da skupaj z lokalnimi ponudniki 
Poljansko dolino ljudem predstavimo 
kot nadstandardno doživetje, kjer se 
človek lahko spočije, umiri in napolni s 
svežo energijo za premagovanje natrpa-
nega vsakdanjika. Zato vljudno vabljeni 
k obisku Info točke v Gorenji vasi, kjer 
lahko s svojimi idejami ali pa le iskanjem 
informacij prispevate svoj košček k zele-
ni sestavljanki Poljanske doline.

Na Info točki v Gorenji vasi spet postaja živahno
Po daljšem premoru je v Gorenji vasi zopet zaživela Info točka, ki je nujno potreben element pri razvoju  
in spodbujanju turizma v občini. Namenjena je tako domačinom kakor tudi turistom, ki raziskujejo  
Poljansko dolino.

Info točka v Gorenji vasi

Na voljo je promocijski material o vseh lokalnih znamenitostih, zgodovinskih 
spomenikih in turističnih atrakcijah.
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Jure Ferlan

Po večletnih prizadevanjih so poljanski žu-
pljani pod vodstvom župnika Mira Bonče 
leta 1965 začeli graditi novo cerkev po na-
črtih arhitekta Antona Bitenca. Posvetil jo 
je ljubljanski pomožni škof Stanislav Lenič 
14. junija leta 1970. Velika oltarna slika je 
delo akademskega slikarja Staneta Kregar-
ja, njegovi so tudi vitraži. V cerkvi je nekaj 
slik in kipov iz stare cerkve, v glavnem gre 
za dela poljanskih Šubicev.

Leta 1997 so ob cerkvi postavili samo-
stojen zvonik, v katerem visi kar sedem 
zvonov. Kot je povedal sedanji župnik v 
Poljanah Jože Stržaj, mu v 14-letnem služ-
bovanju poleg aktualne obletnice ni manj-
kalo tovrstnih praznovanj, saj so obeležili 
še tristoto obletnico postavitve temeljne-
ga kamna prejšnje cerkve, petdeseto oble-
tnico postavitve temeljnega kamna nove 
cerkve in šeststoto obletnico ustanovitve 
župnije. Slovesno so obletnico posvetitve 
počastili v nedeljo, 14. junija. Somaševa-

nje je vodil ljubljanski nadškof Stanislav 
Zore. V pridigi je spomnil, da je bila stara 
cerkev leta 1954 porušena z utemeljitvijo, 
da zakriva pogled na hribe. Cerkve pa niso 
postavljene s tem namenom, temveč da 
človeka usmerjajo k drugim, duhovnim vi-
šavam. Stavba nove cerkve na poplavnem 
območju, ker so le tu dobili dovoljenje za 
gradnjo v prejšnjem režimu in je trenutno 
obdana z gradbiščem v sklopu protipo-
plavnih ukrepov, je po njegovih besedah 
simbol cerkve, ki kljubuje viharjem časa.

Zlati jubilej poljanske cerkve
Nova župnijska cerkev sv. Martina, ki je nadomestila porušeno baročno mojstrovino gradbenikov Mačkov, 
dejansko ne stoji v Poljanah, pač pa v naselju Predmost.

Praznovanje zlatega jubileja poljanske cerkve

Lidija Razložnik

Urejanje zunanjosti gasilskega doma je v zaključni fazi. 
Piko na i bodo dale ta čas še manjkajoče zaščitne lamele. 
»Zunanji videz doma je bil izbran skupaj s projektantom in 
zasnovan tako, da se čim bolj zlije z okolico,« je pojasnil 
predsednik PGD Gorenja vas Boštjan Reberšek, ki upa, da 
so s to odločitvijo pripomogli k še lepšemu videzu kraja. Po 
zaključku fasade sledi izvedba estrihov v obeh etažah z vso 
zaščitno in ogrevalno opremo. Temu sledi zaprtje objekta z 
vrati, ki na montažo že čakajo v skladišču. Na koncu sledi 
še postavitev notranje opreme. »Želimo si, da bi nam letos 
uspelo izvesti večino del in bi dom čim prej predali namenu.« 

V poletnih mesecih zato načrtujejo tudi ureditev okolice 
doma.
Praznovanje visokega jubileja jim je prekrižal covid-19 in z njim 
povezani ukrepi. Primorani so bili uskladiti in prilagoditi tudi 
dela na gasilskem domu. »Žal bomo zaradi sedanje situacije 
ob izpad predvidenih dohodkov, saj še ni jasno, ali tradicional-
na veselica na Kalarjevem travniku bo ali ne.« Je pa Reberšek 
veliko bolj optimističen glede selitve v nove prostore še v 
letošnjem letu. »Rad bi se zahvalil vsem izvajalcem del, ki so 
imeli za nas izjemen posluh, vsem sponzorjem in krajanom za 
finančno pomoč ter Občini Gorenja vas - Poljane, ki nam pri 
uresničitvi naših sanj pomaga že vse od začetka. Skupaj nam 
bo brez dvoma uspelo!«

Selitev gasilcev v novi dom še letos
Letošnje leto je za PGD Gorenja vas slovesno, saj društvo 15. julija praznuje 120-letnico obstoja. Uradnega 
praznovanja, ki takemu dogodku pritiče, zaradi trenutne situacije ne bo. So pa gasilci vseeno veseli, saj so z 
vsakim dnem bližje novemu gasilskemu domu in že potiho odštevajo dneve do selitve.
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Jure Ferlan

V KUD Trata iz Gorenje vasi so natečaj 
pripravili v želji po spodbujanju kulturne 
ustvarjalnosti mladih. Kot že naslov pove, 
so jih povabili, naj ustvarijo krajšo zgodbo 
na temo koronačasa ali po prosti domi-
šljiji ter jo opremijo z ilustracijo, bodisi 
s svinčnikom, barvicami, flomastrom, 
voščenko ali v tehniki akvarela. Vse to so 
morali umestiti na list formata A4. V času 
epidemije niso mirovali niti v Poljanah, saj 
so v KD dr. Ivan Tavčar Poljane iskali poti, 
kako ostati kulturno aktiven tudi v razme-
rah, ko je omejeno gibanje med ljudmi.
Organizatorka natečaja Ilustrirana 
kratka zgodba v KUD Trata Gorenja vas 
Jana Rojc je povedala, da so do izteka 
natečaja 30. maja prejeli le likovna dela, 
saj je bilo očitno tovrstno ustvarjanje 
privlačnejše od pisanja zgodb. Prispelih 
del učencev Osnovne šole Ivana Tavčar-
ja je bilo več kot trideset, dobili pa so 
tudi izdelke iz Koprivnice na Hrvaškem, 
kjer imajo prijatelje. To je dalo natečaju 
mednarodni pridih. Izdelke bodo razstavili 
v septembru v prostorih gorenjevaške 
knjižnice, kar bo tudi nagrada za mlade 
ustvarjalce, saj bodo lahko s ponosom 
povabili starše in prijatelje na ogled svojih 
likovnih stvaritev. Poleg tega natečaja se 
je v Gorenji vasi zaključil tudi mednarodni 
likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom, 

ki letos praznuje desetletnico. Zaradi 
epidemije covida-19 letos niso mogli 
izpeljati zaključne prireditve s podelitvijo 
priznanj in nagrad z udeležbo gostov iz 
drugih držav. Natečaj, ki ga koordinira 
njegova pobudnica Jana Rojc, skupaj or-
ganizirajo KUD Trata, Osnovna šola Ivana 
Tavčarja, Mestni muzej Idrija in Rdeči 
križ Slovenije. Na natečaj je prispelo kar 
132 likovnih del iz 222 šol in vrtcev iz 
Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Češke, Hrvaške in Litve. Sodelovalo je 258 
mentorjev. Nagradili so trideset del, ki jih 
je izbrala strokovna komisija. Nagrado 
zanje, brezplačen obisk Bolnice Franja za 
celo družino, je prispeval Mestni muzej 
Idrija. Posebne nagrade so prejela še po 
prva tri dela iz vsake triade osnovne šole. 
Dela, ki so po besedah Rojčeve vsako leto 
kakovostnejša, so bila v juniju razstavlje-
na v gorenjevaški šoli, svoj prostor pa 
bodo našla tudi v razstavnem prostoru 
Bolnice Franja v Novakih.
V KD dr. Ivan Tavčar Poljane so organizi-
rali likovni in literarni natečaj za osnovno-
šolske otroke iz gorenjevaške občine na 
temo varovanja okolja v Poljanski dolini. 
Predsednik Goran Šušnjar je povedal, 
da je bil odziv le na literarnem področju, 
na likovnem pa ne, zato so na pobudo 
voditeljice likovne sekcije društva Jerneje 
Kos pristopili k izvedbi nadomestnega 
razpisa na družbenem omrežju Facebo-

ok. S temo natečaja Barve pomladi so v 
času epidemije želeli poudariti lepoto, ki 
nas obkroža, pa je zaradi hitrega tempa 
življenja otroci in odrasli velikokrat niti 
ne opazimo. Veseli so bili pozitivnega 
odziva, saj je svoje kreacije poslalo kar 
petdeset otrok. Komisija je izbrala 15 
najboljših del in jih objavila na razstavi 
na Facebooku, pet najboljših pa tudi na-
gradila. Med literarnimi izdelki, prispelo 
jih je trideset, je bila nagrajena pesem z 
naslovom Jaz predlagam Žige Starmana 
iz gorenjevaške šole, ki je ustvarjal pod 
mentorstvom Jane Rihtaršič. Ta čas pa 
na profilu društva na Facebooku poteka 
virtualna razstava likovnih del, ki so na-
stala v sodelovanju z likovno sekcijo Ma-
vrica Društva podeželskih žena Blegoš 
pod skupnim naslovom Vse že cveti.

Ustvarjalno aktivni tudi v času epidemije
V Kulturno-umetniškem društvu (KUD) Trata iz Gorenje vasi so spomladi za otroke od 7. do 14. leta starosti 
organizirali natečaj Ilustrirana kratka zgodba. Tudi v Kulturnem društvu (KD) dr. Ivan Tavčar Poljane so v 
okviru svojih letnih aktivnosti spomladi organizirali likovni in literarni natečaj za osnovnošolske otroke.

Nagrajena risba Maje Bonča  
FOTO: ARHIV DRUŠTVA 

V Gorenji vasi se je zaključil tudi mednarodni likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom, ki letos praznuje 10-letnico.  
FOTO: ARHIV DRUŠTVA 
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Milka Burnik

Kratko deblo se je razraslo v pet debelih in 
košatih vrhov, od katerih je najvišji segal 
približno štirideset metrov v višino. Prsni 
obseg je po meritvah gozdarja Miklavčiča 
že pred leti znašal krepko čez pet metrov, 
nižje so ga pred nedavnim domači nameri-
li sedem metrov. 
Trdno v breg vraščeno drevo je vsako leto 
bogato ozelenilo krošnjo. Na pogled je bila 
to zelo lepa in vedno bolj mogočna lipa, ki 
je v zadnjem stoletju doživela in preživela 
precej hudega. Na začetku druge svetov-
ne vojne so okupatorji streljali z Jelenka, 
granata je zanetila ogenj v kozolcu in ta je 
ožgal tudi drevo, ki se dolgo ni moglo ob-
rasti. Potem je vanj trikrat udarila strela in 
poškodovala posamezne vrhove. Rane so 
se zacelile in obrasle, ko je leta 2014 žled 
spet precej oklestil veje. Letos spomladi 
je močan veter toliko zamajal enega od 
vrhov, da se je pri tleh odlomil od preosta-
lih. Na odlomu se je pokazalo odmiranje 
drevesa v notranjosti in nagib težišča 
preostalih vrhov proti gospodarskemu 
poslopju. Pristojne strokovne službe so 
zato svetovale posek drevesa oziroma še 
preostalih štirih vrhov. Po približni oceni 
bodo tako Črtancovi na kup zložili več kot 
25 kubičnih metrov lesne mase od enega 
samega drevesa.

Častitljivi lipi se je iztekel čas
V Podjelovem Brdu na Črtancovi domačiji je do nedavna stalo najdebelejše drevo daleč naokoli. Lipovec, 
blizu štiristo let staro hišno drevo, je kljubovalo času in viharjem. 

Črtancova lipa

Jure Ferlan

Salamijado so tako letos izvedli v začet-
ku junija v poljanski gostilni Na Vidmu 
v omejenem obsegu. Vzorce salam so 
sprejemali 3. junija, prejeli pa so jih 19, 
kar je občutno manj kot pretekla leta. 
Posebne razmere so se poznale tudi 
pri manjši udeležbi obiskovalcev, zato 
letos ti niso ocenjevali salam, pač pa 
samo šestčlanska strokovna komisija. 
Po njihovem izboru je prvo mesto slavil 

Ciril Gantar iz Dol nad Idrijo, na drugo 
mesto so se s svojo salamo uvrstili 
Poljanski salamarji, na tretje mesto 
Tomaž Žežko iz Hotovlje, na četrto pa 
Žiga Gantar iz Žirovskega Vrha sv. Ur-
bana. Vsi štirje so se uvrstili na Sloven-
sko salamijado v Novem mestu, ki je 
potekala v petek, 19. junija. Kriteriji za 
strokovno oceno na Salamijadi po pra-
vilniku so okus, prerez, vonj in zunanji 
videz salame. Na oceno se sprejmejo 
vse salame, ki so dozorele v postopku 

naravnega sušenja do stopnje, da je 
možno uživanje brez predhodne ter-
mične obdelave – kuhanja ali pečenja. 
Udeleženec mora za oceno primerka 
dostaviti salamo, dolgo najmanj tride-
set centimetrov in premera od 4,5 do 6 
centimetrov. Posebnost letošnje Sala-
mijade je bila salama velikanka. Tisti, 
ki se je najbolj približal pravi številki 
(2446 gramov), jo je dobil za nagrado. 
Ta sreča se je nasmehnila Vidu Vrečku 
z Jame pri Mavčičah.

Salamijada tokrat v Poljanah
Društvo ljubiteljev salam Poljanske doline vsako leto organizira tradicionalno Salamijado na Visokem konec 
meseca aprila. Letošnjo, že šesto po vrsti, so morali zaradi izbruha epidemije covida-19 prestaviti na poznejši 
datum in drugo lokacijo.
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Alenka Brun

Lidijo smo spremljali v tretji oddaji, kjer 
je sodelovala z Urošem, s katerim se prej 
nista poznala. Ugotavlja, da je to lahko 
zelo zanimiva situacija, ker je bil Uroš tako 
drugačen od nje in bolj pasiven, kot bi za 
moškega pričakovala.
Zanimalo nas je, kako je sploh prišla 
na idejo, da bi sodelovala v Preživetju v 
divjini. Odgovarja, da je precejšnja avan-
turistka. »Veliko sem po hribih; na morju 
spim pod milim nebom, na oddajo sem pa 
gledala kot na novo izkušnjo. Vanjo sem 
se odpravila po novo znanje. Zanimalo 
me je na primer, kako se zakuri ogenj. Pa 
imela sem strašno željo, da bi spoznala 
Braneta, ker je res kralj divjine.«
Ker je Lidija doma s kmetije, oče je bil 
lovec, je tako že kot dojenčica preživela 
veliko časa v njegovem lovskem nahrbtni-
ku in iz varnega zavetja z očmi raziskovala 
okolico. Tudi sedaj veliko časa preživi v 
naravi, če le najde čas. Že od malega je 
Lidija spoznavala rastline, tako da ima o 
zdravilnih in užitnih rastlinah kar nekaj 
znanja. Ljubezen do narave in znanje 
sedaj prenaša na svojo hčerko.

V oddajo se je prijavila naskrivaj
»Edino mami sem zaupala, da je potem 
popazila na hčer v času, ko sem snemala,« 
se namuzne. Pa precej kasneje je omenila 
oddajo še prijateljicam, ki pa nad odločitvi-

jo niso bile presenečene, saj Lidijo dobro 
poznajo.
V oddaji je bil poudarek na netenju ognja 
na več načinov ter kako preživeti noč v 
divjini brez vsega. »Pri meni je največ 
treme povzročala prisotnost kamer. Pa 
seveda to, da sem dobila zraven popolne-
ga tujca,« še enkrat pove. Dobila sta sicer 
napotke, a sta se morala potem sama 
znajti. V oddaji tega sicer ni videti, ker je 
omejena na čas predvajanja, a kar tri ure 
sta »gonila lok«, pravi Lidija, pa jima ognja 
ni uspelo zanetiti. Pred njima pa noč, pa še 
deževalo je, nadaljuje. Okolica, kjer sta bila, 
je bila dokaj neprijazna in se je videlo, da 
so zagotovo zveri v bližini. Ker je bil njen 
oče lovec, kot smo že omenili, je določene 
znake Lidija takoj prepoznala. Doda, da se 
je tudi že dvakrat v živo srečala z medve-
dom. »Ni sicer 'fajn' občutek, vendar moraš 
v tistem trenutku imeti glavo na pravem 
mestu,« reče mirno.

Več mora poslušati
Kondicija ji v oddaji ni delala težav, trpela 
pa je psiha. »Se mi je zgodilo, da sem kar 
naenkrat pozabila vse. Ko recimo sploh 
ne veš, kako bi držal nož ... Še danes se 
včasih vprašam, kako do tega pride.«
V oddaji je ugotovila tudi, da mora več po-
slušati: »Ko pridem nekam, kjer je narava 
lepa, z mislimi odtavam. Brane je govoril, 
jaz pa sem opazovala okolico, namesto da 
bi ga poslušala,« smeje pojasni. 

Bi pa takoj še enkrat sodelovala v oddaji, 
izstreli, ko jo povprašamo, ali bi se še enkrat 
odločila enako. Ima sicer tudi v načrtu, da 
pri Branetu T. Červeku obišče še kakšen 
tečaj preživetja, da izve še več, utrdi že 
znano. Je že oznanila prijateljicam svojo 
rojstnodnevno željo, se namuzne.

Vleče jo v Ande
Ima že kakšen nov avanturistični podvig v 
mislih, smo še radovedni. 
Hribi so dnevno na njenem seznamu, pove. 
»Rada pa bi obiskala sestrično, ki živi v Juž-
ni Ameriki, pod Andi. Izpeljala kakšen dober 
treking, ko se bo situacija, ki jo povzroča 
novi koronavirus, umirila.«
Drugače pa se ji zdi, da je oddaja Prežive-
tje v divjini šla v javnost ravno ob pravem 
času. »Ljudje smo precej zakrknjeni, elek-
tronika nas je popolnoma zaprla v hiše. Po 
vaseh morda še ne dokončno, v mestih pa 
je to večji problem,« meni. Namen oddaje 
je namreč, da ljudi malce zbudi; da se pre-
dramijo, poudari Lidija in doda, da narava 
nahrani vse čute, po drugi strani pa zna 
biti kruta. »Res ji moraš znati prisluhniti,« 
zaključi.

Narava nahrani vse čute, zna biti pa tudi kruta
Lidijo Kovač iz Gorenje vasi smo lahko spremljali na Planet TV v eni resničnostnih pustolovščin precej 
gledane oddaje Preživetje v divjini. Pravi, da je včasih šport ni zanimal, bila je precej boječa, ampak zdaj je 
premagala strah pred višino, nekajkrat skočila s padalom, preplezala Severno triglavsko steno po Nemški 
smeri in šla pozimi noseča na Triglav – da je noseča, takrat še ni vedela.

Lidija je šla v oddajo Preživetje v divjini po novo znanje. FOTO: PLANET TV

Na Poreznu – obisk gora in hribov je 
danes del Lidijinega vsakdana.  
FOTO: OSEBNI ARHIV
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»Mesar, mesar je bit' lepo,  
čeravno nož v rok' ima, je 
nežna, mehka dušica ...«

Tako nekako gre pesem ansambla 
Rubin, ki je našemu slavljencu zelo blizu 
in za Marka še kako velja. Marko Selak 
z Dobravšc (za domače Petrov Marko z 
Dobravšc) ta mesec praznuje natanko 
dvajset let, odkar se je podal na samo-
stojno podjetniško pot. Poljanec, ki si je 
dom ustvaril na Čepuljah nad Kranjem, 
si je za začetek samostojne poti izbral 
mesnico v Vodicah. Ta je bila last KZ 
Medvode, pred osmimi leti pa je Marko 
objekt odkupil in v Vodicah ostal. Marko 
pravi, da so se ljudje daleč naokoli nava-
dili nanj in da sedaj ne bi več zamenjal 
lokacije. V domačem okolju je znan po 
tem, da zna priskrbeti vse, kar je pove-
zano z mesom, torej »če kje, pri mesarju 
v Vodicah zagotovo dobiš«. Z domačo 
Poljansko dolino ga poleg doma vežejo 
poslovne naveze, predvsem odkup živi-
ne, saj prisega samo na domače meso iz 
loških in polhograjskih hribov. 
Kot pri mnogih je bila tudi pri Selaku 
dvajsetletna pot polna odrekanj, razo-
čaranj in tveganj, saj je začel praktično 
iz nič. Na začetku mu je zelo pomagala 
njegova družina z Dobravšc. Kasneje, ko 
sta hčeri rasli, pa vedno bolj tudi žena 
Joži. Sam pravi, da mu brez ženine pod-
pore in dveh hčera, Jerce in Mance, ne 
bi uspelo. Mesarija Selak je pravzaprav 

družinsko podjetje, kjer so v delo vpeti 
prav vsi. Joži podpira tri vogale mesnice, 
ob tem pa skrbi, da so posli tudi knjižno 
urejeni, kot se šika. Starejša hči Manca 
zaključuje živilsko-prehransko šolo na 
Biotehniškem centru v Naklem in bo 
lahko v veliko pomoč pri nadaljevanju 
obrti. Mlajša Jerca pa je zaključila osmi 
razred.
V stalni ponudbi Mesarije Selak je 
dnevno sveže domače meso, sezonsko 
pa v zimskem času poudarjajo suho-
mesnate izdelke, v poletnem pa seveda 
čevapčiče in ves ostali program za žar 
po naročilu. Posebej ponosni so na 
kmečko salamo in vodiško klobaso, ki je 

pravzaprav izpeljanka kranjske klobase, 
začinjena pa je po posebni recepturi.
Na današnjem globalnem trgu je za 
Marka kvaliteta še vedno na prvem 
mestu, in rad se pošali, da pri njih iz sto 
kilogramov mesa nastane sto kilogra-
mov klobas – in nič več! 
V mesariji dobite tudi dnevno pečeno 
meso, svinjska rebra, pečenega piščan-
ca, odojka ... In ker je Mesarija Selak le 
streljaj proč od avtocestnega izhoda 
v Vodicah, na katerega so vezani tudi 
vozači iz Poljanske doline, se le zapeljite 
do mesarije in presenetite domače z 
okusnim pečenim mesom. 

Ob jubileju se iz Mesarije Selak zahvalju-
jejo vsem kupcem in svojim poslovnim 
partnerjem za sodelovanje, podporo in 
odlične odnose ter želijo, da tako ostane 
še na mnoga leta.

Mesarija Selak, Marko Selak, s. p. 
Kopitarjev trg 4, 1217 Vodice
Tel.: 01 832 30 59 in 041 637 488

Delovni čas: 
torek, sreda, četrtek: 8.00–15.00
petek: 8.00–18.00
sobota: 8.00–14.00 

Družina Selak pred mesnico v Vodicah

Darilni program

Kmečka salama – ponos Mesarije Selak

Prvih 20 let Mesarije Selak
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27. junij ob 10. uri
Kolesarjenje po Poljanski dolini – obisk Blegoša in Pore-
zna v enem dnevu. Organizira GreenHills – Bike Tours 
Slovenia. 
Več informacij na tel. št.: 041 660 101 ali na info@green-
hills.si. Cena na osebo je 20 EUR.

2. julij ob 19.30
A. Ušeničnik – A. Gosar: sopotnika in nasprotnika. 
Kraj prireditve: Poljane nad Škofjo Loko, Šubičeva hiša, 
Poljane 70. 
Organizira Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad 
Škofjo Loko v sodelovanju s Šubičevo hišo. Več informacij 
na e-naslovu: kdpoljane@gmail.com (Goran Šušnjar).

4. julij ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem vrhu 
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. 
št. 031 720 573, e-naslovu zavod@poljanskadolina.com ali 
spletni strani www.poljanskadolina.com. Vstopnica: 5 EUR. 
Zaželene so čelne svetilke ter primerna obleka in obutev.

5. julij ob 13. uri
Tradicionalno srečanje članov društva upokojencev 
– Piknik 2020 na Kmetiji Okršlan na Sv. Florjanu nad 
Škofjo Loko 

Kam junija in julija 2020?

Informacije in prijave pri društvenih poverjenikih do ponedeljka, 30. 
junija 2020. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko dolino 
Gorenja vas.

11. julij ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko 
Več informacij dobite na Zavodu Poljanska dolina na tel. št. 031 
720 573, e-naslovu zavod@poljanskadolina.com ali spletni strani 
www.poljanskadolina.com. Vstopnica: 2 EUR.

18. julij ob 8. uri
Pohod na Blegoš kot nekoč 
Organizira Turistično društvo Stari vrh. Več informacij dobite na 
spletni strani www.tdstarivrh.si ali na tel. št. 040 190 701.

Ob izgubi Vaših najdražjih smo Vam na voljo za svetovanje in na vašo željo za Vas
v celoti opravimo vse storitve potrebne za pogrebno slovesnost.

POGREBNE STORITVE, HIPNOS d.o.o., Žlebe 98, 1215 Medvode, P.E. Barletova cesta Preska - Medvode
telefon: 01/ 361 35 89, www.hipnos.si

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

prevozi od kraja smrti  • 
(na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji in v tujini)

prodaja pogrebne opreme• 
postavitev odra na domu• 
dobava in dostava žalnih aranžmajev• 
naročilo pevcev in trobente• 
naročilo bele golobice• 
povečava in okvirjanje fotografije pokojnega• 

fotografiranje in snemanje pogreba• 
posredovanje osmrtnic• 
izkopi klasičnih in žarnih jam• 
urejanje pokopališč in grobov• 
klesanje in zlatenje črk• 
prekopi• 
ureditev dokumentacije • 
svetovanje• 

26
let tradicije

26
let tradicije

za pokopališča: Gorenja vas, Poljane, Javorje, Lučine,
Leskovica, Stara in Nova Oselica, Žiri

Oglas za časopis Vodice A5 ležeč.indd   2 18.05.2020   09:44:22

Vse, ki potrebujete nasvet o graditvi ali obnovi svojega 
stanovanja ali hiše, obveščamo, da je Energetsko-svetovalna 
pisarna zopet odprta, in sicer vsak torek od 16.00 do 17.30 
na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki.
Svetovanja so individualna in so za občane brezplačna. Za 
njihov obisk pa je obvezna predhodna prijava na telefonsko 
številko Razvojne agencije Sora 04 50 60 220. Na isti telefon-
ski številki so vam na voljo tudi za dodatne informacije.

Energetsko-svetovalna pisarna spet odprta



30 I Zanimivosti

Podblegaške novice št. 5 | junij 2020  

Kristina Miklavčič, vodja projekta, 
Razvojna agencija Sora

Zanimivo je, da se na podeželskih obmo-
čjih ljudje bolje poznajo po hišnih imenih 
kot po priimkih, kljub temu pa določena 
imena izginjajo iz vsakdanjega govora 
oziroma so že pozabljena. Z namenom, 
da preprečimo njihovo izginotje in da raz-
širimo uporabo hišnih imen, smo v okviru 
projekta Stara hišna imena – obraz 
dediščine naših krajev ob sofinanciranju 
Občine Gorenja vas - Poljane in strokovni 
podpori Razvojne agencije Zgornje Go-
renjske v preteklih štirih letih že opravili 
podroben pregled nekdanjih in današnjih 
hišnih imen, preverili njihovo pojavljanje v 
zgodovinskih virih in uporabo v nareč-
nem govoru med domačini v 46 vaseh 
občine in pri tem popisali 816 imen, od 
tega je 730 takih, ki so med ljudmi še 
»živa« oziroma jih za posamezne domači-

je še poznajo. Letos nadaljujemo popis 
hišnih imen na območju vasi Hotavlje in 
Srednje Brdo. 
Ob zaključku popisa bodo zainteresirani 
lastniki hiš tako kot v prejšnjih popisih 
prejeli tudi glinene tablice z napisom hi-
šnega imena v narečju, vsi zbrani podatki 
bodo evidentirani v spletnem leksikonu 
www.hisnaimena.si, izdelana pa bo tudi 
publikacija v e-obliki z zbranimi hišnimi 
imeni letošnjega popisa in posebnostmi 
na to temo. 
Če kot krajani Hotavelj in Srednjega Brda 
oziroma občani poznate kakšno zanimivo 
zgodbo tako o svojem hišnem imenu kot 
tudi o drugih imenih, razpolagate s foto-
grafijami domačij ali celo poznate razlago, 
kako je ime nastalo, in ste pripravljeni te 
podatke deliti z drugimi ter s tem prispe-
vati tudi k vsebini publikacije o hišnih 
imenih, vas pozivamo k sodelovanju. 
Ker verjamemo, da tudi za vas hišna 

imena predstavljajo pomemben del lokal-
ne identitete, vas vabimo, da se na nas 
obrnete po e-pošti kristina.miklavcic@
ra-sora.si ali tel. št. 04/50 60 225 ali se 
osebno zglasite na Razvojni agenciji Sora, 
Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

Vabljeni k sodelovanju pri popisu starih hišnih imen
Hišna imena so se kot del kulturne dediščine naših krajev izoblikovala na podlagi značilnosti določenega 
območja, narečnih posebnosti, prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti.

Tablice s hišnimi imeni

Urošu Gantarju se je s popotovanj po Poljanskem konec maja in 
v začetku junija spet nabralo kup zanimivih fotografij. Med bolj 
aktualnimi je tudi utrdba Rupnikove linije, saj so se po nekaj 
mesecih ponovno začela organizirana vodenja po utrdbah. 
Aktualna pa so ta čas tudi spomladanska dela na poljih in 
travnikih.

V maju in juniju kmetje pridno kosijo travnike in spravljajo krmo. Krajina diši po suhi 
travi in kar žari od nežne zelene barve narave in rumene barve sonca. Na fotografiji 
logi na Srednjem Brdu, pogled proti pobočjem Slajke in Makovc. 

Utrdba Rupnikove linije v Volaki. Pred 
drugo svetovno vojno so jo zaradi strahu 
pred Italijani postavili Jugoslovani, po 
drugi svetovni vojni so se v njej skrivali in 
igrali otroci. Otroci, rojeni v Sloveniji, pa 
so pri raziskovanju okolice in hoji v šolo 
že lahko opazovali rast jesena čez cesto. 
Se bodo otroci še lahko skrivali v utrdbi in 
opazovali drevo posebneža v ozadju? 

Fotografije meseca
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DRUŽINSKO PODJETJE

DINAMIČNOST

TIMSKA NARAVNANOST

BOGATO ZNANJE

IZKUŠNJE

DELO NA TEHNOLOŠKO

NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTIH

RESITVE V KAMNU OD 1721

‘‘razmišljamo širše in si upamo prestopiti meje‘‘

V naš krog vabimo kandidate za:

 OBRATOVODJO

CNC OPERATERJA

VODJO OBJEKTA

Vse prijave, skupaj z vašim življenjepisom lahko pošljete na e-naslov: zaposlitev@m-h.si ali po pošti na Marmor Hotavlje, d. o. o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.
Za več informacij o delovnih mestih vljudno vabljeni na našo spletno stran https://marmor-hotavlje.si/o-nas/kadri/. Veseli bomo tudi vašega klica na številko 
04/507 00 45.

Renault priporoča   

Odlikujejo nas 30 letna tradicija 
in bogate izkušnje!

T: 04 510 55 55 
M: 041 403 967
E: frelih1954@gmail.com

• Pooblaščeni serviser osebnih in dostavnih vozil renault
• Servisiranje vseh znamk drugih proizvajalcev osebnih 
   in dostavnih vozil
• Kleparske in ličarske storitve – pogodbeni partner 
   slovenskih zavarovalnic
• Servis avtoklim za vse znamke vozil- tudi z novim plinom r1234yf
• Menjava in prodaja vseh znamk pnevmatik za osebna vozila
• Možnost izposoje nadomestnega vozila
• Trgovina z nadomestnimi deli in dodatno opremo

DELOVNI ČAS: 
Ponedeljek zaprto
Torek: 8-12h in 14-19h
Sreda: 8-14h
Četrtek: 14-20h
Petek: 8-12h in 14-19h
Sobota 8-12h

FRIZERSKI SALON  
ZEVNIK OLGA s. p.
Poljane nad Škofjo Loko 66, 
4223 Poljane,
Tel.: 04 510 91 70, 031 303 401

e-pošta: cvetlicarna.rozca@gmail.com : Cvetličarna Rožca Cerkno

V ponudbi:
- rezano cvetje, sobne rastline, trajnice, sadike, zemlja, pesek, sveče, darilni program ...
- poročna dekoracija, pogrebi, zasaditev in urejanje korit, okolice ter grobov ...

Naročila sprejemamo v Cvetličarni Rožca v Cerknem ali po telefonu 031 643 821. 
Po dogovoru dostavimo tudi na dom.

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

oglas_podblegoske novice_90.5x64.indd   1 17/06/2020   18:14
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www.cresnik.si 
 

AKCIJSKA CENA 

1.530€ zdaj že od 1.280€  
možnost odplačevanja na obroke   

od 29,61€/mesec 

KIA ODPRODAJA 

• Velika ponudba rabljenih vozil z znano zgodovino 
in garancijo 

 
• Jamčimo 

kvaliteto 

•Financiranje 
uredimo 

takoj 

Če pogrešate vsestranski Tomosov APN moped je Tori pravi odgovor 
za vas. Dobite ga skorajda na vašem pragu, v Avtoservisu Črešnik, v 
Spodnji Senici pri Medvodah.
Začetki Torija sicer segajo še v bivšo Jugoslavijo, v leto 1984, ko je Tori 
postal pravi prodajni hit. Po nekajletnem premoru je, leta 2016, Tori 
ponovno zaživel pri Avtoservisu Črešnik v Medvodah. Ti niso samo 
prodajalci, ampak so leta 2015 odkupili blagovno znamko, ga nad-
gradili in začeli izdelovati. Pri Črešniku pravijo, da s Torijem ne želijo 
konkurirati sodobnim skuterjem, stavijo pa na slovensko poreklo, ro-
bustnost in enostavnost za vzdrževanje.
Osnovni model je razvit za različne potrebe trga in kupcev, čeprav se 
veliko uporablja tudi kot ''delovni motor'', katerega uporaba je mo-
žna praktično čez celo leto. Motor je štiritaktni, moči 2 KW in z ročnim 
menjalnikom na štiri prestave, ki mu niso problem že kar spodobni 
klanci. Tori dosega hitrost 45 km/h kar pomeni, da ga je potrebno re-
gistrirati.  
Prvi vtis Torija je kontrasten. Moped namreč združuje retro elemente 
(okvir, posoda za gorivo, motor) s povsem sodobno zasnovo koles, ve-
trobrana... Nanj se počasi privadiš in začneš ceniti njegove dobre stra-
ni, ki jih ni malo. Srce Torija je preverjen in praktčno neuničljiv hondin 
štiritaktni enovaljnik s prostornino 50 cm3 , ki vžiga na "prvo brco". 
Torija odlikujejo odlične vozne lastnosti ,velika moč motorja, čvrsto 
ogrodje in vzmetenje. 
MasterX in MasterP sta v osnovi enaka motorja, le da je MasterP do-
datno opremljen z dodatno opremo od ščitnika za noge, vetrobrana, 
nosilca z velikimi transportnimi torbami do raznoraznih dodatnih ko-
šar za prevažanje tovorov. Moped tako predstavlja idealno prevozno 

sredstvo za opravljanje dejavnosti, kot so poštne storitve, storitve 
hitrega raznašanja različnih pošiljk in priljubljene dostave hrane na 
dom. Mopedi Tori so prav tako primerni za vse, ki delo opravljajo na 
neravnih terenih, na primer za gozdarje, lovce, elektro nadzornike in 
druge. 
Za Slovence, ki smo po naravi »mojstrovalci«, je pomembno, da je mo-
tor varčen (poraba 1,5 do 2 l/100 km) in da ga lahko praktično vsak la-
stnik vzdržuje sam, saj so vsi ključni deli vzdržljivi in izdelani iz kovine.
Tori je primeren je za vse generacije, za mlade in malo manj mlade, za 
podeželje in mesta, za uporabnike avtodomov, navtične navdušence 
in za zaprta mestna področja. 

Legendarni moped Tori,
narejen za enostavno vzdrževanje in uporabo.

TORI MASTER P – delovni motor za vse priložnosti


