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sredo med 14. in 17. uro po telefonu št.: 051 384 433.
Za sestanek pri županu se lahko dogovorite tudi v sprejemni pisarni občine po telefonu  
št.: 04/51 83 100.
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datumu, ne bo mogoče objaviti!
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Božični čas je vsako leto čas pričakovanja  
in tako naj bo tudi letos. Naj bo blagoslovljen in srečen. 

Ponosno praznujmo tudi dan samostojnosti in enotnosti,  
da bi se ponovno zazrli v prihodnost s podobnim 
zagonom kot ob odločitvi za našo samostojnost.  

V prihajajočem letu 2023 pa vsem želimo predvsem obilo 
trdnega zdravja in dobrega medsebojnega sodelovanja.

Župan Milan Čadež, občinska uprava in Zavod Poljanska dolina
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V Občini Gorenja vas - Poljane so že lani zasnovali novo pra-
znično okrasitev, ki je predvidela enovit oblikovni pristop na 
celotnem območju občine. Praznično razsvetljavo so najprej 
namestili v Gorenji vasi in Poljanah, letos pa so nameravali 
nadaljevati še v drugih krajevnih skupnostih v občini. A kot je 
pojasnila Jana Oblak z občine, so se zaradi splošne energetske 
draginje odločili, da bodo dali prednost dnevni krasitvi, ki je bila 
prav tako predvidena že v lani izdelani idejni zasnovi celostne 
novoletne okrasitve. Tako so nastali lampijoni, ki zdaj krasijo 
drevesa v središčih krajev.
»Že pred začetkom šolskega leta smo šole povabili, da v učne 
načrte vključijo tudi poslikave lampijonov,« je razložila Jana 
Oblak in dodala, da so na občini priskrbeli material in poskrbeli 
za montažo, učenci pa so pod mentorstvom učiteljev porisali 
lampijone. Izdelave lampijonov so se lotili učenci obeh matičnih 
in vseh podružničnih šol v občini. »V ornament, za katerega je 
značilno ponavljanje stilizirane figure, smo vključili značilno 
slovensko motiviko: nagelj, rožmarin, roženkravt in srce,« so 
pojasnili v OŠ Poljane. Učenci Podružnične šole Javorje pa so 
recimo lampijone okrasili z motivi iz slovenskega narodnega 
izročila v zlatih in srebrnih odtenkih. Podobne poslikave so 
nastale tudi na drugih šolah. Skupaj so tako učenci izdelali 
kar 150 lampijonov, ki zdaj krasijo izbrana drevesa v Poljanah, 
Javorjah, Gorenji vasi, na Hotavljah, Sovodnju, v Lučinah in pri 
Dvorcu Visoko, večinoma ob šolskih poteh, da otroci na poti v 
šolo lahko občudujejo svoje izdelke. Z navdušenjem so novo 
okrasitev sprejeli tudi njihovi starši in drugi krajani, še ugotavlja 
Jana Oblak.

Mateja Rant
Naj vas, vse, ki uživate podblegoške in poljanske lepote, pozdra-
vim s starim slovenskim pozdravom: bogdaj! Na naših slovenskih 
in tudi poljanskih tleh je pristno slovenske izraze pozdravov in 
voščil v našem polpreteklem obdobju – sprva skoraj na silo – 
začelo menjati umetno ustvarjeno izrazje ali pa sopomenke v 
tujem jeziku. V adventnem in božičnem času pa kar podzave-
stno in celo nostalgično čutimo, kako to ni ne dobro in ne prav. 
Za božič namreč jaslice postavljamo pod božično drevo, in ne 
novoletno jelko (tudi darilni paketi pod božičnim dreveščkom ne 
morejo zamenjati jaslic), kakor samo prijetno vzdušje na bogato 
obloženi božični večerji ne more nadomestiti molitve ob jaslicah, 
Svete noči, preproste božične večerje in polnočnice. Lahko pa se 
razsežnosti čudovito dopolnjujejo.
Božič in vse okrog njega je namreč primarno duhovni dogodek. 
Govori o ljubezni Boga do človeka. Govori o tem, da je Bog videl v 
tem, da je postal nam v vsem enak, najlepši možni izraz ljubezni 
do človeka. Bog je z učlovečenjem in celotnim poistenjem s člo-
vekom od spočetja preko rojstva ter tudi smrti in vstajenja poka-
zal, kako lepo je biti človek. Kot pravi Sveto pismo, nam je Jezus 
»enak v vsem razen v grehu«. Vsi čutimo ali pa morda le globoko 
v sebi slutimo pristnost in moč božičnega sporočila o veliki 
Božji ljubezni do ljudi, o smiselnosti ljubezni, o lepoti človeškega 
življenja, o družinski sreči ter o radosti materinstva in očetovstva. 
Praznik nas od pozunanjenega vsakdana, ki ga živimo skozi 
leto, vrača k bistvu, v notranjost, k sebi, v družino, pred jaslice, k 
»majhnemu Bogu« – božiču, v duhovno področje. Tu se razkrivata 
enkratnost in posebnost človeškega življenja v primerjavi z vsemi 
drugimi bitji na zemlji. Kristjani namreč verujemo, da smo med 
zemeljskimi bitji le ljudje ustvarjeni »po božji podobi«. Božič nas 
vse kliče v pristno lepoto človeškega življenja, ki je tudi Bogu tako 
ljuba.
Božič zato ni praznik »kar tako«. Je božič! Cerkveno praznovanje 
pravzaprav traja kar osem dni (božična osmina). Lahko bi rekli, da 
je božič osemdnevni praznik! V slovenski tradiciji je v božično pra-
znovanje vključen praznik sv. Štefana z blagoslovom konj (zadnja 
desetletja tudi v povezavi s praznikom slovenske samostojnosti 
in enotnosti), praznik sv. Janeza z blagoslovom vina, praznik 
nedolžnih otrok s »tepeškanjem«, pa še koledniki, marsikje tudi 
koline … To niso prazniki, to je vse povezano z božičem. Vse to je 
božič! Če bi se odpovedali (duhovni) pristnosti in bogati krščanski 
tradiciji, torej božiču, bi lahko hitro zdrsnili v eni generaciji v splo-
šnost (ne več božič, ampak prazniki), v drugi pa bi iskali izgublje-
no pristnost na napačnih krajih. Bodimo zato pristni, ponosni in 
zvesti!
Zato vam ne morem voščiti z besedami »želim vesele praznike«, 
pač pa voščilo izrekam s srčno željo, da obhajate vesel božič, da 
ste ponosni nase, na svojo vero in tradicijo; v novem letu pa naj 
bo z Božjim blagoslovom pravšnja blaginja, zdravje, duhovni in 
osebnostni napredek.

Božič ni praznik »kar tako«

Jože Plut, (novi) poljanski župnik

Z lampijoni okrašeno drevo na Sovodnju FOTO: ARHIV OBČINE

Za dopolnitev praznične okrasitve so letos poskrbeli 
učenci obeh matičnih osnovnih šol in njunih 
podružnic z izdelavo unikatnih lampijonov.

Učenci pomagali pri 
okrasitvi
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Spoštovani župan, iskrene čestitke ob 
ponovni izvolitvi.
Hvala. Za zaupanje se najlepše zahva-
ljujem volivcem, svojim sodelavkam in 
sodelavcem, direktorici občinske uprave, 
podžupanu in poslancu. To je ekipa, s 
katero smo v tem času veliko naredili in 
ki je zaupanja vredna.
Začenjate svoj peti mandat, kako druga-
čen bo začetek tega v primerjavi s tistimi 
doslej?
Nič drugačen ne bo, projekti tečejo, smo 
v pričakovanju razpisov tako s strani dr-
žave kot kohezijskih sredstev, nadaljevali 
bomo vse zastavljene projekte.
Letos so se zaključili nekateri pomembni 
projekti v občini, izgrajen je most v Go-
renji vasi, zaključena so dela za protipo-
plavno varnost Poljan, Hiša generacij v 
Gorenji vasi dobiva končno podobo …
Res je, veliko projektov se v tem času za-
ključuje, tu je še izgradnja vodovodov, na 
področju zdravstva so se vzpostavili novi 
programi ... V prihajajočem mandatu bi 
si želel zaključiti državno cestno omrežje 
po dolini, cesto Gorenja vas–Hotavlje 
s krožiščem na Hotavljah, odsek Trebi-
ja–Sovodenj, Gorenja vas–Todraž. Želim 
si, da bi se čim hitreje odvili postopki 
na državnem cestnem omrežju Gorenja 
vas–Todraž; pridobljenih je že več kot 
polovica zemljišč. Upam, da nadaljujemo 
v naslednjem letu, da pride do objave 
razpisa za izvajalca del in čim prej tudi 
do začetka gradnje.
Kaj pa lokalne ceste, teh je po občini več 
kot tristo kilometrov?
Najbolj si prizadevamo za obnovo ceste 
v dolini Kopačnice proti Leskovici. Poga-
janja tečejo z okoljskim ministrstvom, ra-
čunamo na kar nekaj sredstev. Del ceste 
iz Kopačnice v Leskovico želimo obnoviti 
iz sredstev za sanacijo plazov, vendar 
sofinanciranje države še ni potrjeno. Od 
Topličarja proti Hotavljam bomo vzpore-
dno z obnovo ceste gradili še vodovod, 
kjer imamo že pridobljeno odločbo o 
odobritvi nepovratnih evropskih sredstev. 
Še en pomemben odsek, ki je v gradnji, je 
cesta čez Škrbinov grič. Tu namenjamo 
več kot milijon evrov. Slabe štiri kilometre 
od odcepa Jezeršek čez Škrbinov grič 

mimo Sivkarja in Makuca bomo zaključili 
prihodnje leto.
V Gorenji vasi je središče praktično ure-
jeno, kako pa teče ureditev kulturnega 
središča Poljan?
Uspešni smo bili na razpisu za pridobitev 
nepovratnih sredstev za kulturne domove 
in gradnja poteka po načrtih. Cilj je, da 
najprej uredimo kulturno dvorano za 
kulturne dejavnosti, saj je KUD dr. Ivan 
Tavčar res dejaven. Za arheološko najdi-
šče bo treba pripraviti realen projekt, ki 
ga že snujemo, želimo pridobiti sredstva, 
narediti zanimivo zgodovinsko zgodbo. 
Dom in najdišče bi se dalo tudi vsebinsko 
primerno povezati.
Mineva tudi deset let, kar ste začeli z 
obnovo Visokega.
Ja, spisal sem že deset let svoje Viso-
ške kronike. Z razvojem dogodkov sem 
zadovoljen. Glede na dane okoliščine in 
zahtevnost naše občine smo dvorec po-
časi oživljali, a nobenega koraka, ki smo 
ga naredili, mi ni žal.

Vaša želja je, da Poljanska dolina posta-
ne dolina zdravja z ureditvijo gospodar-
skega poslopja na Visokem v rehabilita-
cijski center za srčno-žilne bolezni. Kako 
kaže?
Kandidirali smo na razpisu ministrstva 
za kulturo, nujno bi potrebovali še 1,5 
milijona evrov, da bi objekt zaključili do 
faze opremljanja. Z lastnimi sredstvi 
bomo to težko naredili, upam, da dobi-
mo pozitivno odločbo. V tem primeru bi 
potrebovali nekaj let, le z lastnimi sred-
stvi bi nam to uspelo v petih do desetih 
letih. Interes Medicorja za vzpostavi-
tev takega centra je velik. V spodnjih 
prostorih gospodarskega poslopja 
bomo uredili dvorano. Med tednom bi 
tu letovali predvsem tisti, ki bi okrevali, 
ob koncih tedna pa bi organizirali večje 
dogodke, tudi poroke. Vzpostavili bi 
kombinirano nastanitev. Prostora bi bilo 
za petdeset postelj, tako za tiste, ki bi 
okrevali, kot za turiste. Z nastanitvami 
se bo ustvarila kritična masa ljudi, ki je 

Damjana Peternelj

Milan Čadež v novi Hiši generacij FOTO: GORAZD KAVČIČ

Milan Čadež po letošnjih lokalnih volitvah začenja svoj peti mandat, s katerim vstopa v 17. leto županovanja. 
Pravi, da je o projektih že veliko napisanega, zato je beseda v tokratnem intervjuju tekla tudi o aktualnih 
razmerah doma in po svetu, usklajevanju zasebnega in profesionalnega življenja ter pričakovanju praznikov.

Od tam, kjer prihajaš, prihaja tudi energija
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potrebna, da bo dvorec še bolj zaživel. 
Vse skupaj bo upravljal Zavod Poljanska 
dolina.
Novega direktorja zavoda na zadnjem 
razpisu niste izbrali, ga ne boste iskali?
Zaposleni na zavodu delajo kakovostno, 
od direktorja, ki ga še iščemo, pa bi želeli, 
da bi začeto zgodbo peljal naprej, delal 
na prepoznavnosti naše doline, turistič-
nih produktov, dobri obiskanosti priredi-
tev, da bi v svet ponesel glas o Poljanski 
dolini in Poljancih kot pridnih, delavnih in 
zanesljivih.
V sklop turizma sodi tudi STC Stari vrh. 
Smučišča opozarjajo, da bodo sezono 
težko speljala zaradi visokega dviga cen 
elektrike.
Pred časom smo z Občino Škofja Loka in 
s Smučarsko zvezo Slovenije ustanovili 
nov zavod. Prepričan sem, da Smučarska 
zveza zna smučišče najbolje upravljati, 
iskati smučarje in iskati mladi val, nade-
jam se dobrega sodelovanja ter premika 
pri izboljšanju infrastrukture.
Kakšna pa je širše vaša vizija razvoja 
občine?
Želim si, da realiziramo, kar je začeto, da 
smo uspešni na razpisih, sledimo ciljem, 
imamo dobro infrastrukturo, ustvarimo 
pogoje, da občani ostanejo v naših krajih. 
Spet smo začeli postopek občinskega 
prostorskega načrta, kjer bomo poskuša-
li še povečati površine za nove gradnje. 
Vse to nas dela razvojno naravnane in 
predane lokalnemu okolju.
Se pravi, smo dovolj prodorni?
Sem prepričan, ko gledam naša podje-
tja, posameznike, ki so samozaposleni, 
kar deset odstotkov naših občanov je 
pravnih oseb, da je v nas želja po uspehu 
in to je prava usmeritev.
Kaj pa si želite zaključiti v tem mandatu?
To je izpolnitev mojih predvolilnih obljub. 
Imam razpredelnico, v kateri si beležim, 
kako daleč smo z izvedbo projektov. 
Vedeti moramo, da ko se začne izvedba 
projekta v naravi, je 60–70 odstotkov 
potrebnega že narejenega. Vedno po-
udarjam, da je premalo vidnega, ko se pri-
pravlja zasnova, dokumentacija. Takrat 
so moje sodelavke in sodelavci najbolj 
vpeti v delo. Ta proces zahteva precej 
truda in časa.
Se pri vodenju občine zelo pozna, da ste 
prej delali v gospodarstvu?
Vsekakor. Pozna se tudi, da sem doma s 
podeželja, kjer je zdrava kmečka logika – 
več kot se zasluži, se ne more zapraviti, 
vedno se jé z malo žlico, skromnost je 
vedno lepa čednost. Ne zapravljamo, 
kjer ni treba, dejavni smo tam, kjer se da 
pridobiti dodatna sredstva.

Kako bo potekalo sodelovanje s sose-
dnjimi občinami, v katerih so se zame-
njali župani?
Prišlo je do sprememb, a prepričan sem, 
da bomo župani na Loškem še naprej 
dobro in tvorno sodelovali. Pomembno je 
povezovanje ne le na lokalni ravni, ampak 
tudi sodelovanje s parlamentom in vlado. 
Tudi to, da imamo v parlamentu svojega 
poslanca, je velika prednost.
Kako pa boste sodelovali z novimi občin-
skimi svetniki?
Glede na to, da kot župan ne gledam na 
politično prepričanje, ampak predvsem 
na lokalne projekte, ne vidim težav 
pri nadaljnjem delu. V preteklih letih 
smo dokazali, kako se da, saj smo kar 
šestkrat soglasno sprejeli proračun. 
To pomeni, da res pogledamo čisto na 
vse, delamo za vse kraje v občini. Če 
pogledamo po geografski raznolikosti, 
so naše vasi razpršene na nadmorski 
višini od 400 do 1000 metrov; smo ena 
najzahtevnejših občin za izvedbo projek-
tov v državi. Primerjali bi se lahko npr. s 
Tolminom.
Na kakšen način si pa obetate sodelova-
nje z novo vlado?
Vsebinsko ni vprašanja, da ne bi bili 
uspešni, ker znamo pripraviti kakovostne 
projekte, ki so vedno dobro točkovani. 
Stavim na svoje izkušnje iz parlamenta 
ter poznanstva, dobre odnose, primer-
no komunikacijo, tudi ponižnost, saj je 
včasih treba narediti korak nazaj, da greš 
lahko dva naprej. Če je nekaj zavrnjeno, 
ne smeš biti slabe volje, zadeve je treba 
prilagoditi. Tu smo s sodelavci fleksibilni, 
odzivni in hitri.
Razmere ne v Sloveniji, EU ali svetu niso 
optimalne, čutiti je nekaj stiske, vanje 
smo vpeti tudi na lokalnem okolju.
Na razmere se je treba primerno odzvati, 
na noben način ne smemo delati panike, 
treba je biti informiran. Draginja nas je 
vse najbolj 'udarila', a večjih stisk obča-
nov ne beležimo. Menim, da zato, ker se 
pri nas dela, ustvarja, večina ne razmišlja 
drugače, ni časa za pohajkovanje.
Vas po vseh teh letih županovanja ka-
kšna stvar še preseneti?
Ja, so stvari, ki me še presenetijo. Saj 
imamo stari rek, da se celo življenje 
učimo. S tem se strinjam in na to sem ve-
dno pripravljen. Bistvo je, da se na neko 
presenečenje, dobro ali slabo, pravilno 
odzoveš.
Katere so glavne značilnosti vašega 
županovanja od začetkov do danes?
Prepričan sem, da se skoraj vse da, ni 
ovir, so izzivi, tudi če se trči ob oviro, se 
poišče rešitev. Včasih se pošalim, da tež-

ke stvari naredimo takoj, za nemogoče 
je pa treba malo počakati. (smeh) Če si 
usmerjen k ciljem, ki so realno postavlje-
ni – pa vedno je dobro, da si jih postaviš 
nekoliko više – se vedno najde pot, če 
imaš ob sebi prave ljudi.
Kaj vas pa kot župana v lokalni skupnosti 
najbolj žuli? 
Če je problem, ga obrnemo v izziv, saj 
smo tu, da rešujemo težave. Ne moremo 
pa rešiti vseh, ki jih imajo naši občani. 
Stvari ne kompliciramo, vedno gledamo, 
da je na koncu rezultat. Stvari poenosta-
vljamo, kot jih lahko. Nad nami so odloki 
in zakoni, znotraj tega iščemo rešitve.
Pri čem ste pri svojem delu brezkompro-
misni?
»Šlamparija«, netočnost, ko želimo 
kakšno stvar narediti na hitro … to me 
zmoti.
Kakšen bo vaš veseli december?
Popoldnevi in večeri so decembra že kar 
polni, veliko je sestankov, druženj. Vpet 
sem v družabno in društveno življenje in 
vedno se rad odzovem povabilom, da v 
veselem decembru obiščem društva ter z 
njimi snujem načrte za naprej.
Potemtakem vas ne bo veliko doma?
Ko so me doma podprli pri prvi kandidatu-
ri, se je v 16 letih to izkazalo v dejanjih in 
sem jim neizmerno hvaležen. Pravo mero 
si je treba vzeti tudi v decembru. Posta-
vljene imam stroge ločnice, kje je družina 
in kje je služba. Od tam, kjer prihajaš, 
namreč prihaja tudi energija. Če je doma 
dobra volja in podpora, potem je energija 
tudi za v službo. Tu izhajam iz lepe sredi-
ne – z dobro popotnico tudi od staršev. 
Pri sebi moraš »pošlihtati« osnovne stvari, 
da lahko funkcioniraš, da si lahko produk-
tiven. Si vzeti pravo mero časa za delo in 
sprostitev. Dobra fizična kondicija je prav 
tako izjemno pomembna, če se želiš uspe-
šno spopasti z vsemi izzivi. Sam rad grem 
v hribe, kolesarim, igram floorball … to mi 
je izziv, ni samo rekreacija, je tudi družba. 
To me sprošča in daje energijo za naprej.
Kaj želite sebi, družini, sodelavcem, 
občanom ob koncu leta?
V tem času se je Evropa oddaljila od 
svojih tradicionalnih vrednot in biti bomo 
morali zelo previdni, da se bomo primer-
no odzvali na te spremembe, ki jih bo, 
predvidevam, kar nekaj … Upam, da se ne 
bomo odzvali panično, ohraniti je treba 
notranji mir in preudarnost, mir v širši 
skupnosti ter ponižnost. Na vsak način 
bomo lahko vse dobre stvari udejanjili le, 
če bomo zdravi in želim predvsem trdne-
ga zdravja, veliko medsebojnih pogovo-
rov ter vsega dobrega v prihodnosti.
Pa ukop morma držat!
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Občani smo potrjevali le enega kandida-
ta za župana, ki je kandidiral s podporo 
SDS, dosedanjega župana Milana Janeza 
Čadeža, ki tako začenja svoj peti mandat. 
Za župana je bilo oddanih 2139 glasov-
nic, nov mandat je Čadežu zaupalo 1921 
občanov – toliko je bilo namreč veljavnih 
glasovnic.
Za občinske svetnike je kandidiralo 42 
kandidatov. V občinski svet se je uvrstilo 
pet strank. Svojo moč je okrepila SDS, 
saj so ob prejšnjih sedmih pridobili dva 
nova sedeža, volivci so jim namenili 970 
oziroma skoraj polovico vseh glasov. NSi 
nadaljuje s tremi sedeži kot doslej (prejeli 
so 363 oziroma 17,6 odstotka vseh gla-
sov), SLS z dvema (300 glasov, 14,5 od-
stotka), SD-ju je uspelo ob dosedanjem 
enem pridobiti še eno svetniško mesto 
(243 glasov, 11,78 odstotka), Desus z 9 
odstotki zaupanih glasov še naprej osta-
ja z enim svetnikom. V novem občinskem 
svetu ne bo predstavnikov Liste Barbare 
Radič, v prejšnjem mandatu so bili trije, 
v tem mandatu pa se niso odločili za 
sodelovanje na lokalnih volitvah.

Razdelitev mandatov po volilnih enotah
V volilni enoti 1 so bili na listi SDS izvolje-
ni Anton Debeljak, Vilma Kos, Ciril Alič in 
Martina Košir, na listi NSi Janez Hrovat, 
na listi SD Janez Dolinar, kandidatom 

SLS ni uspelo prestopiti pragu za sodelo-
vanje v občinskem svetu.
V volilni enoti 2 sta bila na listi SDS 
izvoljena Miha Mrak in Marija Bajt, na 
Desusovi Roman Kokalj. Barve SLS bo v 
tem mandatu zastopal Zvonko Dolinar, ki 
že ima izkušnje preteklih let, nov obraz 
med svetniki bo Boštjan Pintar (NSi), SD 
v tej volilni enoti ni dobila mandata.
V volilni enoti 3 so volivci na listi SDS 
izbrali Milana Janeza Čadeža (katerega 
mandat je ob izvolitvi za župana prešel 
na dosedanjo svetnico Marijo Prosen), 

Ano Gantar ter Žana Mahniča. Na listi 
NSi je bil izbran Blaž Kavčič, na listi SLS 
Vladimir Kavčič, na listi SD pa Stjepan 
Benković. Vsi trije so novi obrazi v občin-
skem svetu.
Sedem svetnikov bo istih kot v prej-
šnjem sklicu. To so: Ciril Alič, Anton 
Debeljak, Žan Mahnič, Marija Prosen, 
Janez Hrovat, Zvonko Dolinar in Roman 
Kokalj.
Za svetnike svetov krajevnih skupnosti 
Gorenja vas, Poljane, Javorje, Lučine, 
Trebija in Sovodenj se je skupaj potego-
valo 68 kandidatov. Sestava izvoljenih 
svetov po krajevnih skupnostih je manj 
barvita kot sestava občinskega sveta. V 
KS Gorenja vas sta stranki SLS in SDS 
uspeli s po petimi svetniki, NSi pa z 
enim. V Javorjah so v svet KS izvoljeni le 
svetniki SDS (4) ter SLS (3). V Lučinah je 
večina, to je šest svetnikov, iz vrst NSi, po 
eden pa iz SDS in SLS. V Poljanah je kar 
deset svetnikov kandidiralo na listi SDS, 
le eden je iz vrst SLS. Na Trebiji so štirje 
svetniki predstavniki SDS, po eden pa 
Desusa in SLS. V KS Sovodenj je sedem 
izvoljenih kandidatov predlagala Neven-
ka Telban s skupino volivcev, dva SLS, 
po enega pa Lovro Telban in skupina vo-
livcev, Desus in Grega Platiša s skupino 
volivcev.

Na lokalnih volitvah, na katerih je imelo letos pravico voliti 5858 občanov, je bila volilna udeležba v občini 
36,27-odstotna, kar je pod povprečjem na ravni države, kjer je volilno pravico uveljavilo 42 odstotkov 
volilnih upravičencev. Edini kandidat za župana je bil dosedanji župan Milan Janez Čadež, ki so ga volivci 
podprli s 1921 glasovi, 17 mandatov v občinskem svetu si je razdelilo pet strank, ena manj kot na volitvah 
pred štirimi leti.

Damjana Peternelj

V prihodnjem letu bo 19. februarja minilo sto let od smrti pisatelja dr. Ivana Tav-
čarja, ki se je rodil 28. avgusta 1851 pri Kosmu v Poljanah. Ivan Tavčar (1851–
1923) velja za enega pomembnejših slovenskih literarnih ustvarjalcev realizma 
na Slovenskem in politikov tedanje liberalne stranke. Vlada je zato prihodnje leto 
razglasila za Tavčarjevo leto. »Občina Gorenja vas - Poljane bo k zaznamovanju 
Tavčarjevega leta pristopila celostno in skozi vse leto, pri čemer se bo povezala z 
različnimi akterji s področja kulture in znanosti,« so pojasnili na občini. Skupaj z 
Zavodom Poljanska dolina so že izdali poseben koledar s fotografijami, ki prika-
zujejo utrinke iz Tavčarjevega življenja in živahen utrip Dvorca Visoko. V Sokol-
skem domu v Gorenji vasi bodo 20. maja pripravili tudi osrednjo državno proslavo 
ob Tavčarjevem letu. Sokolski dom so namreč predali namenu prav na ta dan v 
letu Tavčarjeve smrti.

Prihodnje leto bo Tavčarjevo leto

Kako smo volili

Novoizvoljeni občinski svetniki z županom Milanom Čadežem FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
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S sklenjenim aneksom o sporazumno podaljšanem roku z 
izvajalcem KPL je končni rok za izvedbo vseh del 20. januar 
2023. »Med samo izvedbo del v drugi fazi na odseku Dolge 
Njive–Suhi Dol smo ugotovili, da je po projektu višinska nive-
leta cesta dokaj nelogična: precejšen nepotreben klanec in v 
nadaljevanju spust proti Suhemu Dolu. Na pobudo krajanov 
in naše občine je bilo s projektantom, izvajalcem, nadzorom 
in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) dogovorjeno, da se 
niveleta ceste popravi in tako zmanjša višinske vzpone in 
padce na tem odseku,« je pojasnil Igor Kržišnik, višji referent 
za področje investicij.
Tako se je najvišja točka ceste delno znižala, pred in za njo pa 
se je z dodatnim nasipom dvignila niveleta. Nova, sprejemljivej-
ša višinska trasa ceste je za promet bistveno prijaznejša. Re-
konstrukcija se je zaključila približno sto metrov pred križiščem 
v Suhem Dolu. »Ta odsek se bo rekonstruiral hkrati z rekon-
strukcijo omenjenega križišča v Suhem Dolu.« Kot še pojasnju-
je Igor Kržišnik, se je investicija glede na zahtevnejši teren od 
predvidenega po projektu in osnovnem pogodbenem popisu, v 
katerem niso bili upoštevani izkopi v kamnitem terenu, podraži-
la. Končna vrednost del je tako 1.086.752,22 evra z vključenim 
DDV. Vrednost del na strani DRSI je višja za 141.882,98 evrov, 
občina pa bo dodatno plačala še 11.678,38 evrov z vključenim 

DDV. Finančno bo krila tudi delno izgradnjo pločnikov od Lučin 
do konca naselja Dolge Njive ter pripadajočo cestno razsvet-
ljavo. Druge stroške krije DRSI. Cesta bo predvidoma uradno 
predana namenu v pomladnih mesecih prihodnjega leta.

Nova cesta prijaznejša voznikom
Rekonstrukcija kilometer in pol dolgega odseka regionalne ceste Lučine–Suhi Dol, ki je potekala v dveh 
fazah, se približuje koncu. Položen je asfalt, urejene so bankine in zarisane talne označbe. Nameščajo še 
zaščitne ograje, prometne znake in smernike.

Lidija Razložnik

Prenovljeni odsek ceste Lučine–Suhi Dol FOTO: IGOR KRŽIŠNIK

Za opravljanje te človekoljubne dejavno-
sti se je usposobilo kar trinajst njihovih 
članov, ki prihajajo s celotnega območja, 
ki ga pokriva društvo.
Kot je povedal poveljnik društva Blaž 
Potočnik, so usposabljanje vodili 
strokovni delavci Nujne medicinske 
pomoči iz Zdravstvenega doma Škofja 
Loka. Potekalo je tri dni v prosto-
rih hotaveljskega gasilskega doma. 
Sestavljeno je bilo iz teoretičnega in 
praktičnega dela. Udeleženci so vadili 
na profesionalni opremi, s čimer so 
pridobili poglobljeno znanje temeljnih 
postopkov oživljanja in prve pomoči. 
Hotaveljskim kandidatom so se na 
usposabljanju pridružili še trije od dru-
god. Tako bodo območje PGD Hotavlje 

pokrivali domači prvi posredovalci, 
doslej so tu pomagali iz sosednjih dru-
štev. Vključeni so v sistem prvih pos-

redovalcev. V primeru klica na 112 jim 
bo operater poslal poziv za čimprejšnjo 
pomoč sokrajanom. Če bo treba, bodo 
uporabili tudi še en nov defibrilator, ki 
so ga člani PGD Hotavlje namestili na 
pročelje gostilne Lipan na Hotavljah.

Kdo so prvi posredovalci
Po definiciji, ki je objavljena na spletni 
strani Društva prvih posredovalcev, 
je prvi posredovalec posameznik, ki 
praviloma nima zdravstvene izobrazbe in 
se odzove na poziv dispečerske službe 
zdravstva ter pride na kraj dogodka z 
namenom izvajanja ukrepov za ohranitev 
življenja. Temeljni namen prvih posredo-
valcev je zagotoviti pomoč prebivalstvu 
pri nujnih zdravstvenih stanjih, predvsem 
v bolj oddaljenih okoljih, kjer je dostopni 
čas reševalnih vozil daljši.

Od novembra dalje imajo prve posredovalce tudi v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Hotavlje.

Jure Ferlan

Defibrilator so na Hotavljah namestili tudi 
na gostilni Lipan. FOTO: JURE FERLAN

Prvi posredovalci tudi na Hotavljah
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»Hiša generacij v Gorenji vasi nas poz-
dravlja s svojim novim, svežim videzom, 
saj je v celoti prenovljena in sodobno 
opremljena, svetla, s prijetnim zunanjim 
vrtom in vso potrebno opremo in pripo-
močki,« se skorajšnjega zaključka obno-
ve veselijo v Centru slepih, slabovidnih 
in starejših (CSS) Škofja Loka, v sklopu 
katerega bo delovala Hiša generacij. Ta 
čas namreč potekajo le še zadnje mon-
taže notranje opreme in pripomočkov ter 
zaključna dela pri urejanju okolice.
Hiša generacij bo namenjena dnevnemu 
varstvu in začasni namestitvi starejših od 
65 let. V njej bodo omogočili 16 začasnih 
namestitev, v dnevno varstvo pa bodo 
lahko sprejeli šest uporabnikov. »Prav za-
radi manjšega števila uporabnikov bosta 
delo in življenje v tej enoti lahko potekala 
v obliki gospodinjske skupine. Stanovalci 
in zaposleni bodo tu živeli povezano, kot 
ena sama velika družina,« poudarjajo v 
CSS Škofja Loka. Vloge za sprejem v Hišo 

generacij je mogoče najti na spletni strani 
CSS Škofja Loka in občine, kjer so na 
voljo tudi informacije o zaposlitvah v Hiši 

generacij – med najbolj iskanimi poklic-
nimi profili so srednja medicinska sestra, 
bolničar in delovni inštruktor.

Na razmere na trgu žal ne moremo vpli-
vati. Lahko pa na porabo energije. Cilj je 
predvsem znižati porabo energije, ki do 
sedaj ni bila racionalno porabljena, in v 
čim manjši meri vplivati na znižanje stan-
dardov v notranjih prostorih. Z racionalno 
rabo energije, pravilnim pristopom in sku-
pnim prizadevanjem bomo lahko dosegli 
prihranke energije. Zmanjšanje porab 
energije lahko dosežemo na več nači-
nov. V grobem poznamo dva pristopa: 
investicijski ukrepi (nakup učinkovitejših 
naprav, izolacija stavbe itd.) in organiza-
cijski ukrepi (ugašanje luči, pravilno pre-
zračevanje itd.) V tem prispevku bomo 
predstavili le organizacijske ukrepe.
Na rabo energije močno vpliva tempera-

tura v prostoru. Zato predlagamo, če je 
mogoče, nižjo temperaturo v prostoru in s 
tem nižjo porabo energije. Po izkušnjah z 
vsako stopinjo Celzija prihranimo sedem 
odstotkov energije za ogrevanje. V zim-
skem obdobju pa strokovnjaki predlagajo, 
da stavbo ogrevamo na največ 20 stopinj 
Celzija. To lahko izvedemo tako, da v 
prostorih, kjer so termostatski ventili, te 
nastavimo na nižjo vrednost. Tam, kjer 
to ni mogoče, pa se lahko v kotlovnici na 
primer zniža temperatura ogrevane vode 
na dovodnem sistemu. S tem bo vnos 
energije v prostore nižji in posledično bo 
nižja tudi poraba energije. Ustrezno pre-
zračevanje bo tudi doprineslo k znižanju 
porabe toplote v javnih stavbah. Najbolje 
je, da okna na 2 do 3 ure odpremo na ste-
žaj za od 5 do 10 minut. Zračenje s pripr-

timi okni je počasnejše in z energetskega 
vidika manj učinkovito. Pri počasnejšem 
prezračevanju tako bolj ohladimo površine 
prostorov kot pri intenzivnem zračenju, 
kjer zamenjamo le zrak v prostoru. Pou-
darjamo pa, da je treba prezračevati, ker 
samo naravno prezračevanje skozi špra-
nje, sploh pri sodobnih oknih in vratih, ni 
dovolj. Zelo pomembno je tudi, da stavbo 
ogrevamo le v obdobjih, ko je v uporabi. V 
drugih obdobjih pa jo ogrevamo na nižjo 
temperaturo, toliko da je mogoč hiter 
prehod na ustrezno temperaturo. Prostori 
naj imajo nastavljen nižji režim ogrevanja 
v času, ko niso zasedeni (čez noč, ob 
koncih tedna in praznikih). Organizacijski 
ukrepi nič ne stanejo, lahko pa prispevajo 
k znatno nižjim stroškom ogrevanja, če 
imamo voljo in jih dosledno izvajamo.

Mateja Rant

Anton Marc, LEAG

V Hiši generaciji je že skoraj vse pripravljeno na sprejem prvih uporabnikov. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

V stavbi nekdanje šole v Gorenji vasi, ki so jo celovito obnovili in v njej uredili Hišo generacij, bodo 
predvidoma v začetku prihodnjega leta sprejeli prve uporabnike.

Hiša generacij odpira vrata

Razmere v svetu so se v zadnjem obdobju drastično spremenile. Posledica je rast cen energije. In kar je 
še huje: lahko se zgodi, da bo prišlo tudi do pomanjkanja energentov, predvsem zemeljskega plina in tudi 
kurilnega olja. Glede na trenutno stanje in trende lahko pričakujemo nadaljnjo rast cen energije.

Kako varčevati s toplotno energijo
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Praznik sv. Martina
Čeprav Poljanska dolina ni znana kot vinorodna dežela, je prav, 
da se proslavi praznik sv. Martina, ko se mošt spremeni v vino. 
Tako smo na Dvorcu Visoko 11. novembra prvič organizirali 
martinovanje. Program je zajemal krst vina s poljanskim župni-
kom Jožetom Plutom, saj je zavetnik cerkve v Poljanah prav 
sveti Martin. Sledila je predstavitev vinske kleti Goriška brda 
in za zaključek pozdrav župana Občine Gorenja vas - Poljane 
Milana Čadeža, ki je poudaril pomembnost ohranjanja tudi 
kulinarične dediščine. Jesenski večer, namenjen dobri družbi, 
odlični kulinariki in mlademu vinu je bil kot nalašč za pristno 
kulinarično doživetje.

Jesenski okusi
Prihaja zimski čas in zapihal je zadnji jesenski veter, ki je na 
Dvorec Visoko prinesel jesenske dobrote. Veliko pridelkov je že 
pobranih in izbira lokalno pridelanega sadja ter zelenjave je še 
posebno bogata. Zato je jesen pravi čas za pripravo najokus-
nejših jedi. Ponuja veliko sestavin, med njimi predvsem gobe, 

hruške, sladki krompir, zelje, kostanj, buče, rdečo peso, repo ... 
In tako smo v koncu tedna od 25. do 27. novembra pripravljali 
jedi iz teh sestavin in gostom ponudili odlične in okusne jedi.

Kulinarična doživetja na Dvorcu Visoko
Kulinarična razvajanja na Dvorcu Visoko so v novembru pripravili na temo praznika sv. Martina 
in jesenskih okusov.

Martina Ambrožič Tušar

Martinovanje na Dvorcu Visoko FOTO: MIHA PRIJATELJ

V letu 2023 se spominjamo stote oble-
tnice smrti našega znamenitega rojaka 
dr. Ivana Tavčarja, ki je bil eden pomemb-
nejših slovenskih literarnih ustvarjalcev 
realizma in politikov tedanje liberalne 
stranke. Širši javnosti je dobro znan kot 
plodovit pisatelj novel, črtic, povesti in ro-
manov, v katerih je prikazoval predvsem 
življenje v rodni Poljanski dolini, med 
najbolj znanimi deli pa so Cvetje v jeseni, 
Visoška kronika, Izza kongresa, V Zali in 
še mnoga druga.
Ob tej priložnosti sta Občina Gorenja vas 
- Poljane in Zavod Poljanska dolina pripra-
vila poseben koledar. Fotografije predsta-
vljajo utrinke časa iz Tavčarjevega življenja 
in živahnega utripa Dvorca Visoko, za 
pripravo koledarja pa smo jih izbrali v 
arhivu Občine Gorenja vas - Poljane, v Zgo-
dovinskem arhivu Ljubljana, enota Škofja 
Loka, ter v Loškem muzeju Škofja Loka. 
Možnost nakupa koledarja je na Dvorcu 
Visoko in na Info točki v Gorenji vasi.

Koledar ob Tavčarjevem letu
Vlada Republike Slovenije je leto 2023 razglasila za Tavčarjevo leto.

Kristina Bogataj

Občina Gorenja vas - Poljane in Zavod 
Poljanska dolina sta ob Tavčarjevem 
letu pripravila poseben koledar. FOTO: 
KRISTINA BOGATAJ

Spoštovane občanke in občani, 
prosimo vas, da izpolnite anketni 
vprašalnik v povezavi z razvojem 
turizma v občini. Dobite ga na nas-
lednji povezavi: https://poljanskado-
lina.1ka.si/a/127332 ali skenirajte 
QR kodo. Hvala za odgovore. Zavod 
Poljanska dolina

Anketa za prebivalce

Na božični dan, 25. decembra, in 
novoletni dan, 1. januarja, je Kavarna 
Visoko zaprta; 24. in 31. decembra 
bo odprta od 10. do 15. ure, 26. de-
cembra od 10. do 18. ure in od 27. do 
30. decembra od 12. do 18. ure.

Praznični urnik Dvorca Visoko
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Občina Gorenja vas - Poljane občinski praznik praznuje 23. 
novembra, v spomin na prvo omembo krajev v Poljanski dolini 
v pisnih virih. Dobrih sto let v preteklost teh krajev so zbrane 
popeljali tudi člani Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane 
z odlomkom iz predstave Andreja Šubica Medrug Polanci. 
Vrhunec večera pa je tudi letos predstavljala podelitev priznanj 
letošnjim petim občinskim nagrajencem.
Vseh petih nagrajencev se je v svojem slavnostnem nagovo-
ru dotaknil tudi župan Milan Čadež. »Olga in Janez Šubic iz 
Turističnega društva Žirovski vrh sta znana po tem, da s srcem 
organizirata prireditve, širita dobro voljo in na izviren način 
pokažeta, kako se je delalo včasih.« Brez Gašperja Debeljaka po 
njegovih besedah ne mine nobena športna prireditev v Polja-
nah, folklorna skupina Turističnega društva Sovodenj pa v svo-
jih čudovitih opravah zapleše na vsakem dogodku na Sovodnju. 
»Osnovna šola Ivana Tavčarja je praznovala petdeset let ustvar-
janja in podajanja znanja. Vse, kar smo pridobili v naši šoli, je 
bilo podlaga za vsa znanja v prihodnje.« Najstarejši nagrajenec 
pa je Športno društvo Partizan, ki so ga pred stotimi leti usta-
novili kot Sokolsko društvo Gorenja vas - Poljane. »V sto letih 
so nastale številne zgodbe, v katerih se je prepletalo športno 

in družbeno življenje v Poljanski dolini.« Skupaj z omenjenim 
društvom bodo prihodnje leto praznovali tudi sto let sokolskega 
doma v Gorenji vasi, je dejal župan in z veseljem oznanil, da je 
vlada prihodnje leto razglasila za Tavčarjevo leto, pri čemer bo 
osrednja državna prireditev konec maja v Gorenji vasi.

Ob prazniku podelili občinska priznanja
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku, ki so jo konec novembra pripravili v Sokolskem domu v 
Gorenji vasi, so osrednjo pozornost namenili letošnjim petim občinskim nagrajencem.

Mateja Rant

Župan Milan Čadež je v svojem nagovoru posebej poudaril 
letošnje nagrajence. FOTO: GORAZD KAVČIČ

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas kot samostojni zavod 
deluje od 1. septembra 1971. Pod njenim okriljem danes deluje 
29 oddelkov, dve podružnični šoli in vrtec Zala s 13 oddelki.
»V vzgojno-izobraževalnem procesu je šola vedno sledila 
novostim in jih vključevala v učni proces, uspešno se vključuje 
v številne domače in mednarodne projekte,« so poudarili v ob-
razložitvi priznanja in dodali, da se to ob odličnosti mentorjev 
in podpori pedagoških delavcev med drugim odraža v izjemnih 
dosežkih, priznanjih in odličjih učencev na različnih področ-
jih. Šola se obenem ponaša z nazivi kulturna, športna, eko in 
zdrava šola ter ponuja tudi pester nadstandardni program. Med 
zadnjimi pomembnimi pridobitvami so poudarili novo telovad-
nico, ki omogoča še kakovostnejšo športno dejavnost ne samo 
učencem, ampak tudi zunanjim obiskovalcem. Ob 50-letnici 
šolske stavbe so izdali zbornik Šola na Trati ne sme zaostati, v 
katerem so zbrali šolske dogodke in spomine. »Zavod Osnov-
na šola Ivana Tavčarja dosega na področju izobraževanja vsa 
leta uspehe in dosežke, ki so trajnega pomena in prispevajo k 
razvoju in ugledu občine.« Priznanje je prevzel ravnatelj Izidor 
Selak in se zahvalil v imenu vseh 123 zaposlenih v zavodu. »V 

obširnem zborniku smo popisali celotno zgodbo zadnjega pol 
stoletja šole. To je uspešna zgodba,« je poudaril in dodal, da so 
v tem času vzgojili in izobrazili številne generacije poštenih in 
pridnih prebivalcev.

Šola dosega izjemne uspehe
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem v 
preteklih petdesetih letih je prejela Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Mateja Rant

Priznanje je prevzel ravnatelj Izidor Selak. FOTO: GORAZD 
KAVČIČ
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Športno društvo Partizan je naslednik tradicije, ki se je začela 
leta 1921 z ustanovitvijo Sokolskega društva v Gorenji vasi. 
»Člani so na prvo mesto postavljali telovadno dejavnost, ki so 
jo od leta 1923 izvajali v novem Sokolskem domu, zgrajenem 
z lastnimi sredstvi in s prostovoljnim delom, posvečenem dr. 
Ivanu Tavčarju.«
Po prekinitvi med drugo svetovno vojno so tradicijo nadaljevali 
pod novim imenom Telesno-vzgojno društvo Partizan, od devet-
desetih let prejšnjega stoletja naprej pa delujejo pod imenom 
Športno društvo Partizan. Člani so obdržali temeljne smernice 
društva ter se prilagajali željam članov in novim športnim tren-
dom. »Najstarejši dejavnosti, orodni telovadbi, so se sčasoma 
pridružile še nove: smučanje, košarko, nogomet, balinanje, tenis 
in mnoge druge.« Poleg pionirskega dela na področju športne-
ga opismenjevanja je društvo že od začetka delovalo tudi kot 
glavni spodbujevalec in nosilec družabnega življenja v kraju 
in širše, predvsem v obliki dobro obiskanih plesov in veselic v 
dvorani Partizan. »Čeprav se zdi, da so zlati časi ŠD Partizan 
minili, je njegovo jedro dejavno in vključuje nezanemarljivo šte-
vilo članov, ki bodo stoletno tradicijo v pravem sokolskem duhu 
razvijali tudi v prihodnje,« so še zapisali predlagatelji.
Plaketo je v imenu društva prevzela predsednica Špela Knafelj 

Borovič. »Počaščena sem, da prav jaz prevzemam plaketo, za 
katero se 'skriva' stoletna zgodovina društva – to je dolga doba, 
v kateri se je veliko zgodilo,« je poudarila in dodala, da zato ne 
pripada zgolj današnji generaciji oziroma tistim, ki so ta čas 
aktivni v društvu, ampak vsem, ki so doslej pomagali, da je 
društvo prišlo do stoletnice.

Skrbijo za šport in druženje
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane je prejelo tudi Športno društvo Partizan Gorenja vas ob stoletnici 
delovanja društva na športnem in družbenem področju.

Mateja Rant

Plaketo je prevzela predsednica Špela Knafelj Borovič. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Folklorno skupino TD Sovodenj so ustanovili marca 1982. »S har-
moniko se jim je na vajah in nastopih pridružila Julka Bogataj s 
Fužin,« so pojasnili predlagatelji priznanja. Obleke za nastope so 
si sprva izposojali, zdaj plešejo v gorenjski narodni noši ali pa v 
tako imenovani delovni noši. Njihov prvi plesni učitelj je bil Sandi 
Pustovrh, kasneje sta to vlogo prevzela Simona in Ljubo Šercer, 
sledili pa so še Viktor Kalan, Boris Jezeršek, Milan Kalan in ta 
čas Majda Strel, ki pripravi tudi večino odrskih postavitev.
V želji ohraniti stare ljudske običaje in plese prednikov so obliko-
vali plesne zgodbe Koledovanje, Gremo na bal, Urška in povodni 
mož, je mogoče izvedeti iz obrazložitve. Ta čas v skupini pleše 
25 članov, občasno se jim še vedno pridruži harmonikarica Julka 
Bogataj, čeprav šteje že devetdeset let, počasi pa njeno mesto 
prevzemata Klemen Šturm in Klemen Filipič. Včasih se jim na 
nastopih pridružita še kontrabasist Damjan Vrhovnik in barito-
nist Marko Kokelj. Priznanje je prevzela strokovna vodja skupine 
Majda Strel, ki se je zahvalila lokalni skupnosti, da je prepoznala 
pomen njihovega dela in da torej štiridesetletni trud, ki so ga 
vlagali, ni bil zaman. »Delo v skupini ni enostavno – skupina je 

trdna toliko, kot je trden njen najšibkejši člen, zato je povezova-
nje zelo pomembno.« Pred njimi pa je že nov izziv, je napovedala, 
saj prihodnje leto načrtujejo gostovanje v Ameriki.

Znajo se povezovati
Srebrno priznanje Občine Gorenja vas - Poljane je prejela Folklorna skupina Turističnega društva (TD) 
Sovodenj za štiridesetletno ohranjanje plesne kulturne dediščine.

Mateja Rant

Priznanje je prevzela strokovna vodja skupine Majda Strel. 
FOTO: GORAZD KAVČIČ
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Gašper Debeljak, ki je letos dopolnil 45 let, je bil že kot otrok 
navdušen vsestranski športnik: rad je smučal, tekel, kolesaril, 
igral nogomet in košarko ter hodil v gore, so zapisali v obrazlo-
žitvi priznanja. »Kar samoumevno je, da se je kasneje vključil v 
Športno društvo Poljane, ki je že več kot 50 let eno večjih dru-
štev na območju sedanje občine ter obenem gibalo športnega 
dogajanja v kraju in vzgoje mladih športnikov. To dokazuje tudi 
član društva Gašper Debeljak.«
Med drugim je društvo leta 1999 organiziralo 1. Visoški tek, na 
vseh dvajsetih izvedbah pa je bil Gašper »prvi mož prireditve«, 
prav tako je že od začetka v ožjem odboru Kolesarske dirke na 
Stari vrh, ki so jo letos izvedli že dvaindvajsetič. Ob ustanovitvi 
tekaške sekcije v društvu je Gašper Debeljak postal njen vodja. 
»S svojim navdušenjem je k teku privabil številne Poljance, 
mlajšo in starejšo generacijo,« so poudarili predlagatelji. Od 
leta 2009 do 2013 je bil predsednik Športnega društva Polja-
ne, od 2013 dalje pa podpredsednik. »Od leta 1997 je kot član 
upravnega odbora ves čas sodeloval pri organizaciji tekem, 
urejanju smučišča Golava, trim steze Golava, tekaških smučar-
skih prog, se povezoval s športnimi društvi in Občino Gorenja 
vas - Poljane,« so še dodali v obrazložitvi. Ob prejemu priznanja 

je Debeljak pojasnil, da se še natančno spomni svojega prvega 
stika z društvom, ko so ga povabili, da bi sodeloval kot časome-
rilec. »Spomnim pa se zato, ker je na ta dan Andrej Miklavc 
dosegel edino slovensko zmago v slalomu za svetovni pokal v 
Park Cityju. To je bilo prav na današnji dan (26. november, op. 
a.) pred 27 leti,« je spomnil na zanimivo naključje.

Od mladih nog vsestranski športnik
Bronasto priznanje Občine Gorenja vas - Poljane je prejel Gašper Debeljak za pomemben prispevek k razvoju 
športa v Poljanah.

Mateja Rant

Gašper Debeljak FOTO: GORAZD KAVČIČ

Olga in Janez Šubic sta že desetletja vključena v skrb za ohra-
njanje kulturne dediščine. »Na domačiji v Maln v Žirovskem 
Vrhu že dolga leta skrbita za ohranjanje starih orodij, predvsem 
v povezavi z mlinom. Na njihovi domačiji je namreč deloval 
mlin, ki pa sedaj kliče po obnovi,« so zapisali v obrazložitvi 
priznanja.
Ob ustanovitvi Turističnega društva Žirovski vrh sta prevzela 
odgovornost za etnološke prikaze starih običajev in roko-
delstva ter vedno znova na izviren način poskrbita za predsta-
vitev zanimivosti iz naše dediščine. »Skoraj ni dela ali opravila, 
ki ga ne bi znala pokazati obiskovalcem prireditev in dogodkov. 
Tako z veseljem pokažeta izdelavo lesenega žlebu, vrtanje cevi, 
mlačev, žetev, čiščenje žita, pranje perila po starem ... Skratka 
vse, kar je bilo včasih potrebno znati, da so v teh krajih lahko 
preživeli.« Sodelovala sta tudi v različnih projektih ohranjanja 
dediščine. Spomnili so, da je Janez Šubic v sklopu projekta 
Duša tematskih poti izdelal cokle za igralce, Olga Šubic pa s 
svojim znanjem in zanimivo pripovedjo vedno navduši zgodb 
željno publiko. »Vedno sta pripravljena sodelovati in pomagati, 
nikdar jima ni nič težko. Z dušo in srcem živita za kraj ter se 

zavedata svojih korenin in pomena ohranjanja dediščine,« so še 
poudarili predlagatelji. V tem duhu se je Olga Šubic tudi zahva-
lila za priznanje: »Na svetu je za vse ljudi vsega dovolj, le deliti 
je treba znati. Stopimo skupaj, pomagajmo drug drugemu, radi 
se imejmo, zdravi ostanimo in se veliko smejmo.«

Skrbita za ohranjanje dediščine
Priznanje župana so za ohranjanje in izviren prikaz starih običajev in rokodelstva podelili Olgi in Janezu 
Šubicu.

Mateja Rant

Olga in Janez Šubic FOTO: GORAZD KAVČIČ
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V septembrski številki Podblegaških novic 
smo lahko v javnem glasilu občine prebrali 
članek z naslovom Izvajanje šolskih pre-
vozov v občini, ki sicer ni imel ne avtorja in 
ne navedeno, kdo naj bi povedal vse, kar je 
v članku podano v neposrednem govoru, 
torej v navednicah. Zato starši naslavljamo 
anonimnega avtorja, ki se mu zahvaljuje-
mo za pisanje, saj predvidevamo, da gre 
za odziv občine. Odgovor na vprašanja, 
ki smo jih na občino poslali glede šolskih 
prevozov, starši namreč čakamo že štiri 
mesece.
Dogovor lahko izhaja le iz pogovora, pogoj 
za pogovor pa je, da sodelujejo vsi vpleteni 
– zato ignorance občine ne razumemo kot 
želje po dogovoru. In če željo po pogovoru 
občina vidi kot »pritisk staršev«, potem se 
sprašujemo, kako in s kom naj se pogo-
varjamo. Če bi šlo dejansko za peščico 
staršev, bi verjetno na občini našli čas za 
odgovor, ne samo čas za pisanje anoni-
mnega članka.
Beremo o očitku, da ni fleksibilnosti, zdra-
ve kmečke pameti pomagati sistemu tako, 
da pripelješ otroka spotoma. Kaj pomeni 
pomagati sistemu? Sistemu občani poma-
gamo s svojim delom, iz katerega po svoji 
dolžnosti plačamo davščine neposredno 
tako občini kot državi, ki preko povprečnin 
namenja dodatne vire občinam. Iz teh 
sredstev pa občina financira (tudi) šolske 

prevoze. To je njena dolžnost po zakonu o 
osnovni šoli. Dolžnost, in ne dobra volja.
Del, ki se nanaša na razdaljo od učenčeve-
ga doma do postajališča, je stvar dogovo-
ra med starši, šolo in lokalno skupnostjo, 
torej občino. Na naša vprašanja o šolskih 
prevozih nas na šoli nemudoma obrnejo 
na občino. Pišemo na občino – mese-
ce čakamo na odgovor. Ne na dogovor, 
temveč vsaj na odgovor. Šolsko leto je 
šlo v četrti mesec, odgovora ni. Za še 
večjo zmedo na občini ustno nekaterim 
odgovarjajo, da prostor na kombijih je, kar 
prevozniki zanikajo; pa da naj bi čakali 
na sejo sveta za preventivo v cestnem 
prometu – kar je absurd v času vseh 
možnih elektronskih medijev in možnosti 
korespondenčnih sej.
Obenem anonimni avtor navaja, da šole 
opažajo, da ko je treba otroke popoldne pe-
ljati v kraje na dejavnosti, starši zmoremo 
vse. Katere šole to navajajo, so to besede 
ravnateljev, ali šole z neko metodologijo 
spremljajo, kaj otroci počnejo v popoldan-
skem času, in iz tega izhajajo neke analize, 
ki jih navaja avtor? Ali smo le pri gostilniški 
debati »rekla – kazala«? Nemalokateri 
otrok iz oddaljenih krajev je že tako prikraj-
šan za marsikatero popoldansko dejavnost, 
s katero bi lahko razvijal svoje talente, saj 
starši ob vsem delu na domačijah nimajo 
časa za vožnjo v dolino in nazaj.

Lepo, da avtor navaja, da si vsi udeleženci 
pri organizaciji in financiranju prevozov 
želimo, da bi dogovorno sprejeli rešitve – 
res si želimo, a žal nimamo sogovornika. 
Občani nismo samo avtorji prošenj za 
prevoze, smo obenem tudi njihovi finan-
cerji. To ni strošek zaposlenih na občini 
in lepo bi bilo, da bi kot financerji imeli 
osnovno pravico dobiti vsaj pisni odgo-
vor organizatorjev prerazporejanja naših 
sredstev. Kaj šele, da bi bili povabljeni k 
dogovarjanju.
Res je, kot navaja avtor, otroci zmorejo 
marsikaj – zmorejo tudi videti, kako se 
starejši dogovarjamo – ali se v življenju 
dogovorimo preko civiliziranega dialoga ali 
pa so na eni strani prošnje staršev, na dru-
gi pa ignoranca in žuganje z anonimnim 
člankom v javnem glasilu. Kaj sporočamo 
otrokom v tem primeru, ko gre za njihove 
osnovne pravice, zapisane v zakonu?
December je mesec, ko si izrekamo dobre 
želje, zato vse dobro želimo tudi anoni-
mnemu avtorju. Vabimo ga, da si v novem 
letu vzame tudi čas za starše – občane te 
občine. Veseli bomo pogovora in upamo 
tudi na kakšen dogovor. Občinsko glasilo 
si namreč zasluži lepše članke, take, ki 
občane v tej občini povezujejo, krepijo 
med njimi tesnejše vezi v rasti, napredku 
in socialnem čutu za sočloveka.
Starši

Skupina goji in utrjuje dobre odnose tudi 
na druženjih zunaj časa vaj in nastopov. Na 
pohodih, izletih in piknikih si dajo priložnosti za 
krepitev telesa in duha, tudi s pridihom kulture. 
Jesenski izlet jih je 22 že drugič zvabil med 
Vipavsko dolino in Kras. Boris Černigoj, ki je po 
rodu iz Ajdovščine, je izbral zanimive in sliko-
vite kraje ter poti, da so med drugim obiskali 
Sveto Goro in požgane predele Krasa. Tja pa 
niso odšli praznih rok. Predhodno je doma vsak 
nabral en poln žep želodov. Z njimi so romale 
tudi male sadike hrasta in motike. Ustavili so 
se na požganem področju in izbrali primeren 
kraj blizu ceste. Vsak je posadil eno sadiko in 
želode, vse v simbolni veri po ponovni ozeleni-
tvi Krasa. Strinjali so se, da je bilo čustveno in 
doživeto, kar sta nadgradila še harmonika in ko-
zarček za zdravje. Ni bil smisel pogozdovanje, 
temveč spontan odziv v podporo uničeni naravi 
po ponovni oživitvi.

Če se bo eden prijel, smo zmagali

Šolski prevozi – osnovna ali luksuzna dobrina?

Folklorniki so na Krasu sadili hrastove sadike in želod. FOTO: FS TD SOVODENJ

Milka Burnik
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Številka: 041-004/2022-148
Gorenja vas, 23. november 2022

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20-odl. US) je Občinska volilna ko-
misija Občine Gorenja vas - Poljane sestavila 

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida volitev članov 

občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane
na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 2022

I. 

Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je na seji 23. 
novembra 2022 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi 
izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta Občine Gore-
nja vas - Poljane na rednih lokalnih volitvah, ki so potekale 20. no-
vembra 2022, ugotovila:

1. pravico voliti je imelo 5.858 volivcev,
2.  glasovalo je 2.139 volivcev, oziroma 36,27 % vseh volivcev, 

od tega dva po pošti,
3. s potrdilom ni glasoval nihče,
4. vseh oddanih glasovnic je bilo 2.139,
5.  ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlo-

gov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo skupaj 
neveljavnih 76 glasovnic,

6. veljavnih glasovnic je bilo 2.063.

II.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:

Zap. 
št. Ime liste glasov % glasov

1. SD – SOCIALNI DEMOKRATI 243 11,78

2. NOVA SLOVENIJA –  
KRŠČANSKI DEMOKRATI

363 17,60

3. DeSUS 187 9,06

4. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 300 14,54

5. SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

970 47,02

 Skupaj vseh oddanih glasov 2.063 100

III.

Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo listam v vseh 
volilnih enotah podeljenih 11 mandatov. Glede na dobljeno število 
glasov in izračunan volilni količnik po posameznih volilnih enotah,-
so bili mandati dodeljeni naslednjim listam kandidatov:

Volilna enota 1    

število mandatov v volilni enoti: 6  količnik: 126,50

Glasov % glasov mandati % ostanka Št. Ime liste

85 11,20 0 67,19 1
SD – SOCIALNI  
DEMOKRATI

145 19,10 1 14,62 2
NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Številka: 041-004/2022-147
Gorenja vas, 23. november 2022

 
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20-odl. US) je Občinska volilna ko-
misija Občine Gorenja vas - Poljane sestavila 

P O R O Č I L O
 o ugotovitvi izida volitev župana  

občine Gorenja vas - Poljane
na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 2022 

I.

Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je na seji 23. 
novembra 2022 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri 
ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, ki so potekale 20. 
novembra 2022, ugotovila:

1. pravico voliti je imelo 5.858 volivcev,
2.  glasovalo je 2.139 volivcev, oziroma 36,27 % vseh volivcev, 

od tega dva po pošti,
3. s potrdilom ni glasoval nihče,
4. vseh oddanih glasovnic je bilo 2.139,
5.  ker so bile prazne oziroma ker so bile neveljavne iz drugih  

razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 
skupaj neveljavnih 218 glasovnic,

6. veljavnih glasovnic je bilo 1.921.

II.

Kandidat za župana občine Gorenja vas - Poljane je prejel naslednje 
število glasov:

Milan Janez Čadež: 1.921 glasov.

III.

Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane je, skladno s 
prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah, ugotovila, 
da je za župana občine Gorenja vas - Poljane izvoljen kandidat:

MILAN JANEZ ČADEŽ, rojen 11. 5. 1966,  
Gorenja Dobrava 36, 4224 Gorenja vas.

   
Predsednik Občinske volilne komisije 

občine Gorenja vas – Poljane
mag. Peter Dolinar
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83 10,94 0 65,61 4
SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

446 58,76 3 52,57 5
SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA  
STRANKA - SDS

  

Izvoljeni kandidati v volilni enoti 1
 

Ime liste Volilna 
enota Izvoljeni so:

NOVA SLOVENIJA –  
KRŠČANSKI DEMOKRATI

1
Janez Hrovat, roj. 15. 4. 1960, 
Žabja vas 6,  
Poljane nad Škofjo Loko

SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA STRANKA 
- SDS

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

SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA STRANKA 
- SDS

1
Vilma Kos, roj. 28. 7. 1987, 
Javorje 24,  
Poljane nad Škofjo Loko

SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA STRANKA 
- SDS

1
Ciril Alič, roj. 23. 7. 1955,  
Murave 16,  
Poljane nad Škofjo Loko

 
Volilna enota 2

število mandatov v volilni enoti: 5  količnik: 147,20
  

Glasov % glasov mandati % ostanka Št. Ime liste

62 8,42 0 42,12 1
SD - SOCIALNI  
DEMOKRATI

94 12,77 0 63,86 2
NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI  
DEMOKRATI

187 25,41 1 27,04 3 DeSUS

119 16,17 0 80,84 4
SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

274 37,23 1 86,14 5
SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

  

Izvoljena kandidata v volilni enoti 2
 

Ime liste Volilna 
enota

Izvoljena sta:

DeSUS
2

Roman Kokalj, roj. 20. 3. 1960, 
Trebija 47, Gorenja vas

SDS - SLOVENSKA  
DEMOKRATSKA  
STRANKA

2
Miha Mrak, roj. 5. 1. 1980, 
Stara Oselica 26, Gorenja vas

Volilna enota 3

število mandatov v volilni enoti: 6  količnik: 94,67
 

Glasov % glasov mandati % ostanka Št. Ime liste

96 16,90 1 1,41 1
SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

124 21,83 1 30,99 2
NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

98 17,25 1 3,52 4
SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

250 44,01 2 64,08 5 SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

  

Izvoljeni kandidati v volilni enoti 3
 

Ime liste Volilna 
enota

Izvoljeni so:

SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

3
Stjepan Benković, roj. 2. 1. 1953, 
Ob jezu 1, Gorenja vas

NOVA SLOVENIJA – 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

3
Blaž Kavčič, roj. 6. 1. 1992, 
Žirovski Vrh Sv. Urbana 21, 
Gorenja vas

SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

3
Vladimir Kavčič, roj. 29. 11. 
1968, Gorenja Dobrava 11, 
Gorenja vas

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA 
- SDS

3
Milan Janez Čadež, roj.  
11. 5. 1966, Gorenja Dobrava 36, 
Gorenja vas

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA STRANKA 
- SDS

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

IV.

V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 6 
mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni 
občine na podlagi seštevka glasov, oddanih za istoimenske liste v 
vseh treh volilnih enotah. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih do-
bile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili 
od 1 do 17 (d’Hondt), je zaporedje najvišjih 6 količnikov naslednje:
 
Prvih 6 količnikov po d’Hondtu na glasovih list

zap. št. količnik Ime liste

1 970,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

2 485,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

3 363,00 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

4 323,33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

5 300,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

6 243,00 SD - SOCIALNI DEMOKRATI

Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Gore-
nja vas - Poljane dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med 
številom mandatov, izračunanih po d’Hondtovem sistemu, in števi-
lom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih eno-
tah. Ti mandati se v skladu s 17. členom Zakona o lokalnih volitvah 
dodelijo listam kandidatov v tistih volilnih enotah, ki imajo največje 
ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Na ta način 
so po posameznih volilnih enotah mandate prejele naslednje liste 
kandidatov in bili izvoljeni naslednji kandidati:

Ime liste Volilna 
enota Izvoljen-a je:

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

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

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

3
Žan Mahnič, roj. 12. 1. 1990, 
Blegoška ulica 20, Gorenja vas
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NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

2
Boštjan Pintar, roj. 9. 7. 1975, 
Trebija 57, Gorenja vas

SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

1
Martina Košir, roj. 8. 11. 1969, 
Bukov Vrh 6, 
Poljane nad Škofjo Loko

SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

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

SD - SOCIALNI 
DEMOKRATI

1
Janez Dolinar, roj. 17. 10. 1957, 
Podvrh 14, 
Poljane nad Škofjo Loko

V.

Člani občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane, izvoljeni 
na rednih lokalnih volitvah, 20. novembra 2022, so:

Volilna 
enota Ime in priimek Ime liste

1 Janez Dolinar SD - SOCIALNI DEMOKRATI

1 Janez Hrovat NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

1 Anton Debeljak SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

1 Vilma Kos SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

1 Ciril Alič SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

1 Martina Košir SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

2 Boštjan Pintar NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

2 Roman Kokalj DeSUS

2 Zvonko Dolinar SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 Miha Mrak SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

2 Marija Bajt SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

3 Stjepan Benković SD - SOCIALNI DEMOKRATI

3 Blaž Kavčič NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

3 Vladimir Kavčič SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3 Milan Janez Čadež SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

3 Ana Gantar SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

3 Žan Mahnič SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA - SDS

Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Gorenja vas - Poljane

mag. Peter Dolinar

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas

Številka: 041-004/2022-149
Gorenja vas, 23. novembra 2022

Na podlagi 90. člena v zvezi s 108. členom Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20-odl. US) 
je Občinska volilna komisija Občine Gorenja vas - Poljane sestavila 

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 

v občini Gorenja vas - Poljane
na rednih lokalnih volitvah 20. novembra 2022

Na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izidov glasovanja na volitvah za 
člane svetov krajevnih skupnosti je občinska volilna komisija na seji 
23. novembra 2022 ugotovila, da so na rednih lokalnih volitvah, ki 
so potekale 20. novembra 2022, posamezni kandidati prejeli nasled-
nje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST GORENJA VAS

VOLILNA ENOTA 1 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 VLADIMIR KAVČIČ, Gorenja Dobrava 11,  46
 Gorenja vas 
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 DUŠAN PODOBNIK, Gorenja Dobrava 35, 40 
 Gorenja vas
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 ANA GANTAR, Žirovski Vrh Sv. Urbana 2,  27
 Gorenja vas
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

VOLILNA ENOTA 2 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 MARIJA PROSEN, Lajše 9, Gorenja vas 77
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 STANISLAV HOMEC, Dolenja Dobrava 26,  128
 Gorenja vas
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3 LUKA KRŽIŠNIK, Dobravšce 24, Gorenja vas 115
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

 
VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 LADISLAV KLEMENČIČ, Vršajn 2, Gorenja vas 44
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 MARIJA MLINAR, Poljanska cesta 100, Gorenja vas 57
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3 MIRA ERŽEN, Blegoška ulica 16, Gorenja vas 67
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 BRANKO KOŠIR, Hlavče Njive 5, Gorenja vas 103
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
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2 ŠPELA OBLAK, Suša 2A, Gorenja vas 51
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 MARIJAN ŠTREMFELJ, Volaka 24, Gorenja vas 118
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 
VOLILNA ENOTA 5 (voli se dva kandidata) Število glasov

1  DRAGO DEMŠAR, Krnice pri Novakih 9, 75 
 Gorenja vas 
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 DAMJAN KOŠIR, Leskovica 27, Gorenja vas 64
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 
Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI 
GORENJA VAS:

1. Vladimir Kavčič, roj. 29. 11. 1968, Gorenja Dobrava 11, 
 Gorenja vas
2. Dušan Podobnik, roj. 26. 11. 1973, Gorenja Dobrava 35, 
 Gorenja vas
3. Marija Prosen, roj. 8. 2. 1959, Lajše 9, Gorenja vas
4. Stanislav Homec, roj. 15. 12. 1962, Dolenja Dobrava 26, 
 Gorenja vas
5. Luka Kržišnik, roj. 10. 3. 1981, Dobravšce 24, Gorenja vas
6. Marija Mlinar, roj. 21. 10. 1961, Poljanska cesta 100, 
 Gorenja vas
7. Mira Eržen, roj. 10. 2. 1961, Blegoška ulica 16, Gorenja vas
8. Branko Košir, roj. 22. 10. 1967, Hlavče Njive 5, Gorenja vas
9. Marijan Štremfelj, roj. 9. 9. 1952, Volaka 24, Gorenja vas
10. Drago Demšar, roj. 5. 1. 1964, Krnice pri Novakih 9, 
 Gorenja vas
11. Damjan Košir, roj. 2. 1. 1997, Leskovica 27, Gorenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 MARIJAN MOŽINA, Dolenčice 4,  73
 Poljane nad Škofjo Loko 
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 CIRIL ALIČ, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 60
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 KATJA BUH, Murave 13, Poljane nad Škofjo Loko 71
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4 EMIL ALIČ, Murave 9, Poljane nad Škofjo Loko 66 
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 2 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 GAŠPER DOLENC, Četena Ravan 7,  34
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 TOMAŽ DEBELJAK, Jarčje Brdo 2, 37 
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA  

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 TOMAŽ ŠINK, Dolenja Žetina 3, 22 
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 PETER PETERNEL, Gorenja Žetina 1,  26
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 
Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI 
JAVORJE:

1. Marijan Možina, roj. 13. 6. 1960, Dolenčice 4, 
 Poljane nad Škofjo Loko
2. Katja Buh, roj. 16. 11. 1987, Murave 13, 
 Poljane nad Škofjo Loko
3. Emil Alič, roj. 24. 1. 1958, Murave 9, 
 Poljane nad Škofjo Loko
4. Gašper Dolenc, roj. 5. 1. 1987, Četena Ravan 7, 
 Poljane nad Škofjo Loko
5. Tomaž Debeljak, roj. 11. 3. 1991, Jarčje Brdo 2, 
 Poljane nad Škofjo Loko
6. Tomaž Šink, roj. 26. 11. 1980, Dolenja Žetina 3, 
 Poljane nad Škofjo Loko
7. Peter Peternel, roj. 29. 6. 1981, Gorenja Žetina 1, 
 Poljane nad Škofjo Loko

KRAJEVNA SKUPNOST LUČINE

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 IRENA JEREB, roj. 16. 8. 1969, Lučine 42 24
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

2 BLAŽ DOLINAR, roj. 29. 1. 1971, Lučine 20b 25
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 2 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 JANEZ MARTINČIČ, roj. 22. 6. 1969, Dolge Njive 7 22
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 SILVAN HUBER, roj. 31. 12. 1966, Goli Vrh 2b 25
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 KAROLINA MARTINČIČ, roj. 8. 7. 1965, Zadobje 4 20
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

2 STANISLAV BIZOVIČAR, roj. 20. 11. 1959,  38
 Zadobje 13a 
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 KAJA ŠUBIC, roj. 11. 11. 1991, Brebovnica 8b 11
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

2 VILJEM POTOČNIK, roj. 17. 1. 1970,  15
 Brebovnica 14 
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LUČINE:

1. Irena Jereb, roj. 16. 8. 1969, Lučine 42, Gorenja vas
2. Blaž Dolinar, roj. 29. 1. 1971, Lučine 20b, Gorenja vas
3. Janez Martinčič, roj. 22. 6. 1969, Dolge Njive 7, Gorenja vas
4. Silvan Huber, roj. 31. 12. 1966, Goli Vrh 2b, Gorenja vas
5. Karolina Martinčič, roj. 8. 7. 1965, Zadobje 4, Gorenja vas
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6. Stanislav Bizovičar, roj. 20. 11. 1959, Zadobje 13a, 
 Gorenja vas
7. Kaja Šubic, roj. 11. 11. 1991, Brebovnica 8b, Gorenja vas
8. Viljem Potočnik, roj. 17. 1. 1970, Brebovnica 14, 
 Gorenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov

1  JANEZ KLEMENČIČ, Predmost 27,  67
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 MARTINA KOŠIR, Bukov Vrh 6,  59
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 FRANC DOLENEC, Hotovlja 37,  81
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

4 JANEZ STANONIK, Vinharje 10,  49
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 2 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 ANTON DEBELJAK, Poljane nad Škofjo Loko 135,  131
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 TADEJ HABJAN, Dobje 12,  65
 Poljane nad Škofjo Loko 
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 KATARINA DEMŠAR, Srednja vas - Poljane 1,  74
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4 MAŠA MOHOR, Poljane nad Škofjo Loko 135,  54
 Poljane nad Škofjo Loko 
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

VOLILNA ENOTA 3 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 MATEJ ŠINK, Delnice 26,  58
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 FRANČIŠKA DOLENEC, Lom nad Volčo 4,  41
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 NIKA JUSTIN, Volča 26, Poljane nad Škofjo Loko 57
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 GAŠPER MESEC, Jazbine 3,  39
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

2 PETER GANTAR, Malenski Vrh 15,  44
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3 MATEJA PRIMOŽIČ, Gorenje Brdo 10A,  72
 Poljane nad Škofjo Loko
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

 
Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI 
POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO:

1. Janez Klemenčič, roj. 29. 8. 1949, Predmost 27, 
 Poljane nad Škofjo Loko
2. Martina Košir, roj. 8. 11. 1969, Bukov Vrh 6, 
 Poljane nad Škofjo Loko
3. Franc Dolenec, roj. 10. 2. 1955, Hotovlja 37, 
 Poljane nad Škofjo Loko
4. Anton Debeljak, roj. 29. 4. 1956, 
 Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko
5. Tadej Habjan, roj, 4. 5. 2002, Dobje 12, 
 Poljane nad Škofjo Loko
6. Katarina Demšar, roj. 9. 12. 1986, Srednja vas – Poljane 1, 
 Poljane nad Škofjo Loko
7. Matej Šink, roj. 10. 5. 1992, Delnice 26, 
 Poljane nad Škofjo Loko
8. Frančiška Dolenec, roj. 30. 5. 1955, Lom nad Volčo 4, 
 Poljane nad Škofjo Loko
9. Nika Justin, roj. 15. 2. 1996, Volča 26, 
 Poljane nad Škofjo Loko
10. Peter Gantar, roj. 31. 5. 1992, Malenski Vrh 15, 
 Poljane nad Škofjo Loko
11. Mateja Primožič, roj. 13. 2. 1976, Gorenje Brdo 10a, 
 Poljane nad Škofjo Loko

KRAJEVNA SKUPNOST SOVODENJ

VOLILNA ENOTA 1 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 TOMO PETERNELJ, Sovodenj 13, Sovodenj 33
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

2 MARKO KRŽIŠNIK, Sovodenj 7, Sovodenj 10
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3 ROBERT VELIKONJA, Sovodenj 48, Sovodenj 28
 predlagatelj: Lovro Telban in skupina volivcev

4 MARTINA MORE, Sovodenj 29, Sovodenj 12
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

5 BARBARA TELBAN, Sovodenj 22, Sovodenj 21
 predlagatelj: Lovro Telban in skupina volivcev

6 METOD AMBROŽIČ, Sovodenj 41, Sovodenj 20
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

7 IVAN JEZERŠEK, Sovodenj 34, Sovodenj 27
 predlagatelj: DeSUS

VOLILNA ENOTA 2 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 ZVONKO DOLINAR, Stara Oselica 2, Sovodenj 54
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 STANKO BAJT, Podjelovo Brdo 18A, Sovodenj 47
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

3 ANA MARIJA JEREB BERVAR, Podjelovo Brdo 19, 17 
 Sovodenj
 predlagatelj: Erika Kumer in skupina volivcev
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4 MARTIN KUMER, Podjelovo Brdo 16, Sovodenj 49
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

5 TINA PETERNELJ MRAVLJE, Podjelovo Brdo 13,  14
 Sovodenj
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 JOŽE ŠIFRAR, Stara Oselica 6A, Sovodenj 14
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

2 HELENA ŽIVKOVIČ, Hobovše pri Stari Oselici 17,  6
 Sovodenj
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

3 DOMEN PLATIŠA, Stara Oselica 20, Sovodenj 8
 predlagatelj: Grega Platiša in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4 (voli se tri kandidate) Število glasov

1 JANEZ FRELIH, Laniše 12, Sovodenj 31
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

2 NATAŠA JEZERŠEK, Nova Oselica 5, Sovodenj 19
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

3 GABRIJEL PODOBNIK, Javorjev Dol 7, Sovodenj 24
 predlagatelj: Nevenka Telban in skupina volivcev

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SOVODENJ:

1. Tomo Peternelj, roj. 4. 3. 1975, Sovodenj 13, Sovodenj
2. Robert Velikonja, roj. 1. 5. 1980, Sovodenj 48, Sovodenj
3. Ivan Jezeršek, roj. 10. 8. 1958, Sovodenj 34, Sovodenj
4. Zvonko Dolinar, roj. 13. 6. 1963, Stara Oselica 2, Sovodenj
5. Stanko Bajt, roj. 28. 4. 1961, Podjelovo Brdo 18a, Sovodenj
6. Martin Kumer, roj. 11. 11. 1987, Podjelovo Brdo 16, Sovodenj
7. Jože Šifrar, roj. 3. 3. 1961, Stara Oselica 6a, Sovodenj
8. Domen Platiša, roj. 29. 11. 1996, Stara Oselica 20, Sovodenj
9. Janez Frelih, roj. 10. 11. 1959, Laniše 12, Sovodenj
10. Nataša Jezeršek, roj. 14. 3. 1971, Nova Oselica 5, Sovodenj
11. Gabrijel Podobnik, roj. 1. 11. 1958, Javorjev Dol 7, Sovodenj

KRAJEVNA SKUPNOST TREBIJA

VOLILNA ENOTA 1 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 MATJAŽ ŠIFRAR, Trebija 63, Gorenja vas 36
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

2 ROMAN KOKALJ, Trebija 47, Gorenja vas 57
 predlagatelj: DeSUS

VOLILNA ENOTA 2 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 VALENTIN FRELIH, Podgora 23, Gorenja vas 41
 predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2 KARLA ŠTURM, Podgora 20, Gorenja vas 29
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 4 (voli se dva kandidata) Število glasov

1 MIHA MRAK, roj. 5. 1. 1980, Stara Oselica 26 34
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

VOLILNA ENOTA 5 (voli se enega kandidata) Število glasov

1 BORIS ŽNIDARČIČ, roj. 1. 6. 1964, Kladje 10 16
 predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Izvoljeni kandidati za člane sveta KRAJEVNE SKUPNOSTI 
TREBIJA:

1. Matjaž Šifrar, roj. 17. 1. 1968, Trebija 63, Gorenja vas
2. Roman Kokalj, roj. 20. 3. 1960, Trebija 47, Gorenja vas
3. Valentin Frelih, roj. 6. 2. 1970, Podgora 23, Gorenja vas
4. Karla Šturm, roj. 17. 11. 1991, Podgora 20, Gorenja vas
5. Miha Mrak, roj. 5. 1. 1980, Stara Oselica 26, Gorenja vas
6. Boris Žnidarčič, roj. 1. 6. 1964, Kladje 10, Gorenja vas

Predsednik Občinske volilne komisije 
Občine Gorenja vas - Poljane

mag. Peter Dolinar

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE) in 10. člena Poslovnika občinskega sveta (Ura-
dni vestnik Gorenjske št. 24/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski 
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 1. redni seji, 8. decembra 2022, 
sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je Milan 
Janez Čadež pisno nepreklicno odpovedal pravici do tožbe zaradi 
prenehanja mandata člana občinskega sveta po drugem odstavku 
37.a člena Zakona o lokalni samoupravi. 

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane potrdi mandat Marije 
Prosen, roj. 8. 2. 1959, Lajše 9, Gorenja vas, za članico občinskega 
sveta v 3. volilni enoti.

Številka: 032-008/2022
Gorenja vas, 8. decembra 2022

Stjepan Benković, l.r.
predsedujoči član 
občinskega sveta
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Kako potekajo priprave na novo smučarsko sezono?
Priprave na prihajajočo smučarsko sezono so v sklepni fazi, 
smučarske proge tehnično zasnežujemo, ko nam naravni 
pogoji to dopuščajo. Nadejamo se še nekaj naravnega snega 
v prihodnjih dneh, kar bi pomagalo pri obsegu odprtih smučar-
skih površin ob samem začetku smučarske sezone, dodatno pa 
še olepšalo celotno kuliso.
Kdaj načrtujete odprtje smučišča?
Smučarsko sezono si želimo začeti čim prej, vsekakor do začet-
ka božično-novoletnih praznikov. Konec tega tedna pričakuje-
mo ponovno ugodne vremenske razmere za tehnično zasneže-
vanje, dodatno si obetamo morda tudi nekaj naravnega snega. 
Dokončno odločitev o začetku smučarske sezone na Starem 
vrhu bomo sprejeli v začetku prihodnjega tedna (pogovor je 
potekal sredi decembra, op. a.).
Koliko smučarskih vozovnic ste doslej prodali v predprodaji? 
Kako ste torej zadovoljni s predprodajo?
Letošnjo predprodajo smučarskih vozovnic smo začeli ne-
koliko kasneje, kot je bilo to ustaljeno v preteklih letih. Tudi 
zato predprodaja traja do 23. decembra, da si naši obiskovalci 
smučarske vozovnice po ugodnejših cenah lahko priskrbijo še v 
obdobju nižjih temperatur, ko je želja za smuko večja kot jeseni.
Koliko ste glede na višje stroške energentov dvignili cene smu-
čarskih vozovnic za novo smučarsko sezono?
Cene dnevnih smučarskih vozovnic so za letošnjo sezono višje 
do deset odstotkov, nekatere smučarske vozovnice pa so v pri-
merjavi s prejšnjo sezono celo ugodnejše, predvsem sezonske 
vozovnice v predprodaji.
Ali se na smučišču v tej zimski sezoni obetajo kakšne novosti?
Poslanstvo smučišča Stari vrh je med drugim tudi vzgoja novih 
smučarjev in v tej smeri gre tudi letošnja glavna novost. Kate-
gorija otrok do 9,99 leta, ki jo imenujemo cicibani, bo v letošnji 
sezoni na našem smučišču v spremstvu staršev smučarjev 
smučala za le evro.
Ali se vam bo nakup novih snežnih topov obrestoval že v priha-
jajoči zimski sezoni? Koliko snežnih topov imate ta čas skupaj 
na voljo in kaj to pomeni za zasneževanje smučišča?
Pogojev za izdelavo tehničnega snega na naši nadmorski višini 
ni v izobilju, zato moramo te izkoristiti v popolnosti takrat, ko 
so na voljo. Vse to je mogoče storiti predvsem precej bolje s 

sodobnimi avtomatskimi topi, ki imajo boljši izkoristek in so 
tudi energetsko manj potratni. Smo v postopku nakupa novih 
avtomatskih snežnih topov, ki pa še ni zaključen.
Kaj pričakujete od nove sezone in kaj za poslovanje Zavoda 
STC Stari vrh pomenita pretekli dve slabi sezoni?
Želimo si veliko zadovoljnih smučarjev. Obljubljamo trdo delo 
za varno in čim boljšo smuko na našem smučišču, kar upamo, 
da bodo prepoznali tudi naši obiskovalci. To naj bi se odrazilo 
tudi v ugodnem poslovanju STC Stari vrh, d. o. o.
Kakšni so dolgoročni načrti s smučiščem Stari vrh?
Kakovostne storitve, širitev ponudbe, stabilno poslovanje in 
razvoj.

Mateja Rant

Nova pridobitev na smučišču Stari vrh – snežni top znamke 
Sherpa FOTO: ARHIV STC STARI VRH

Vršilec dolžnosti direktorja Smučarsko turističnega centra Stari vrh Luka Vrančič je predstavil priprave na 
novo smučarsko sezono na smučišču Stari vrh in novosti v letošnji sezoni.

Cicibani bodo smučali zgolj za evro

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega Staneta Mohoriča se  
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala tudi za vso podporo, pomoč, izrečena sožalja ter vse 
darove, ki smo jih namenili projektu Botrstvo ter Junakom 
3. nadstropja na pediatrični kliniki v Ljubljani.

Žalujoči svojci

LOVSKA DRUŽINA POLJANE v svojem lovskem domu, v 
Poljanah 59, nudi možnost uporabe dveh prostorov za 
praznovanja obletnic, pogrebščin in podobnih srečanj.  
Na razpolago je en prostor do 40 oseb in eden do 60 
oseb. Možnost uporabe kuhinje in cateringa, lastnega  
ali v organizaciji Lovskega društva. 

Podrobnejše informacije nudi starešina Lovske družine  
Marjan Grajzar, gsm: 041 621 420.
LOVSKA DRUŽINA POLJANE, Poljane 59, 4224 POLJANE
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Župan je na srečanju izrazil zadovoljstvo, 
da se je projekt tako dobro prijel, zato se 
je prostoferjem zahvalil za njihovo nese-
bično delo in jim ob tej priložnosti izročil 
jakne z napisom Prostofer, s srcem na 
poti.

Prostovoljci namreč niso samo šoferji, 
ampak pogosto tudi spremljevalci, ki 
starostnike pridejo iskat na dom, jih 
počakajo pred zdravstvenimi domovi, 
bolnišnicami ob različnih pregledih ali 
posegih, pred trgovinami, spremijo jih 
do vrat ustanov … Storitev v naši občini 

že drugo leto opravlja šest voznikov 
prostovoljcev: Irena Bogataj, Marjan 
Dolenc, Nina Lokar, Janez Kloboves, 

Bojan Naglič in Drago Trček, ki so letos 
skupaj opravili že 172 prostovoljnih 
prevozov za starejše oziroma za četrtino 

Prostoferji na prednovoletnem sprejemu pri županu. Od leve: Drago Trček, Nina Lokar, 
Marjan Dolenc, Bojan Naglič in župan Milan Čadež. Manjkata Irena Bogataj in Janez 
Kloboves. FOTO: JANA OBLAK

Sredi decembra je prostoferje, prostovoljne šoferje iz naše občine, ki v sklopu projekta Prostofer spremljajo 
starostnike po opravkih, sprejel župan Milan Čadež.

Prostovoljni šoferji na sprejemu pri županu

Damjana Peternelj

ŽAGA HRAST
ODKUP HLODOVINE 

TRGOVINA Z LESOM

RAZREZ

Srečno  
 2023!

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

041 639 348

Pred dvema letoma ob tem času so v 
Krajevni skupnosti Gorenja vas izdali 
zbornik Gorenjevaško in Hotaveljsko 
skozi čas s podnaslovom Bogastvo pre-
teklosti za izzive prihodnosti, ki je prava 
mala enciklopedija podatkov o obeh ob-
močjih. Knjigo je soustvarjalo več kot 70 
avtorjev, uredniški odbor pod vodstvom 
Valentina Bogataja pa je v njej zbral 
prispevke v več tematskih sklopih, ki na 
enem mestu tako obširno kot doslej še 
niso bili predstavljeni: razdelek o krajih 
in ljudeh prinaša dejstva o geografskem 
orisu, poselitvi, gibanju prebivalstva, 
narečju, naravni dediščini in nesrečah; 
v zgodovinskih temah so predstavljeni 
Župnija Trata - Gorenja vas, nekdanja 
Občina Trata ter v prispevku Pod zvo-
novi svetega Lovrenca in svete Jedrti 

zgodovina hiš in vasi pod Blegošem. 
Prelomni časi prinašajo teme, povezane 
z izseljevanjem in vojnami, med prizade-
vanja za boljši kos kruha so ob razvoju 
infrastrukture umestili dejavnosti od 
kmetijstva do obrti, industrializacije in 
turizma … Podrobno so predstavljeni 
šolstvo, skrb za zdravje, razvoj današnje 
Občine Gorenja vas - Poljane, bralec se 
spozna z vsemi vidnejšimi osebnostmi 
nekdanjih in današnjega časa, nekda-
njimi in delujočimi društvi ter družab-
nim življenjem. Zbornik, ki obsega več 
kot 600 strani, je resnično izjemen vir 
raznovrstnih informacij. Ker je december 
najprimernejši čas za obdarovanja, pa je 
lahko tudi lepo novoletno darilo. Knjiga 
je na voljo v prostorih KS Gorenja vas 
v Sokolskem domu ob sredah med 15. 
in 17. uro (Gašper Čadež, 041 426 342, 
ksgorenjavas@obcina-gvp.si).

Damjana Peternelj

Zbornik kot lepo decembrsko  
darilo

več kot lani. Z vodjo projekta Jano Oblak 
so zatrdili, da bodo starostnikom pot do 
nujnih opravkov v enaki zasedbi z veli-
kim zadovoljstvom omogočali še naprej.

Prostovoljci niso samo 
šoferji, ampak pogosto tudi 
spremljevalci, ki starostnike 
pridejo iskat na dom, jih 
počakajo pred zdravstvenimi 
domovi, bolnišnicami ob 
različnih pregledih ali posegih, 
pred trgovinami, spremijo jih do 
vrat ustanov …
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Med jesenskimi počitnicami šolska stav-
ba ni zaprla svojih vrat. Bila je na stežaj 
odprta za vse otroke, ki so si zaželeli var-
stva, druženja in ustvarjanja v delavnicah 
in na športnih uricah.
Od 16. do 18. novembra so bili na 
izmenjavi šolarji Dvojezične šole Pavla 
Petričiča iz Špetra Slovenov v Beneški 
Sloveniji. Med otroki z obeh strani meje 
so se stkale prijateljske vezi. Več o obi-
sku zamejske šole ste že lahko prebrali 
v lokalnih časopisih, slišali na Radiu 
Sora in seveda našli na šolski spletni 
strani. Slovenski tradicionalni zajtrk je 
še ena stvar, ki združuje Slovence. V OŠ 
Ivana Tavčarja so se odločili, da bodo cel 
dan posvetili zdravi hrani in športu. Že 
mladino je treba naučiti, da bo posegala 
po lokalno pridelani hrani. Sporočilo tega 
dne je bilo, naj živimo zdravo in podpira-
mo domače gospodarstvo.
Prosto po Prešernu – to je naslov 
gledališke predstave, ki so si jo ogledali 
osmo- in devetošolci v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Igralcem je uspelo 
osnovnošolcem približati Prešerno-

vo klasično in za danes v starinskem 
jeziku napisano poezijo. Kulturni dan 
za 7. razred smo poimenovali Pravljični 
studio. Bolje bi bilo Bajčni studio, saj 
so spoznavali Odisejeva potovanja iz 
Homerjeve pesnitve. Program so izvedle 
članice Zavoda Divja misel iz Vodnikove 

domačije Šiška. Uživali so v poslušanju 
pripovedovalke zgodb Špele Frlic in 
gledaliških delavnicah. Knjigoljubi, ki 
opravljajo bralno značko, so se spreho-
dili med knjižnimi policami na knjižnem 
sejmu v Ljubljani.
Za vstop v praznični december so pripra-
vili dobrodelni božično-novoletni bazar. 
Začel se je s kulturnim programom, na 
katerem so nastopili šolski pevski zbori – 
Rutice, Mavrica in mladinski pevski zbor 
in plesalci pod vodstvom Petre Slabe. 
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni 
učencem in njihovim družinam, ki so se 
znašle v socialni stiski. Zvrstila so se 
tekmovanja iz različnih znanj. Znani so re-
zultati iz logike. Učenci od 6. do 9. razreda 
so dosegli kar 16 bronastih priznanj, Nace 
Božnar in Neža Šturm pa sta na državnem 
tekmovanju dosegla srebrno priznanje.
Na slavnostni akademiji ob prazniku 
Občine Gorenja vas - Poljane je OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas prejela občinsko 
plaketo za uspešno in pestro učno-vzgoj-
no delo ter povezanost s krajem v pre-
teklih 50 letih. Najbrž je bila šola tesno 
povezana z vasjo že od ustanovitve dalje 
(leta 1853) ali od odprtja prve šolske 
stavbe (leta 1878). V preteklosti so šole 
tesno sodelovale z okoljem. Šole na vasi 
so bile poleg župnišč izobraževalno in 
kulturno središče. Najbrž bo to priznanje 
najlepše darilo za OŠ Ivana Tavčarja ob 
koncu leta 2022.

Na Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas učencem poleg rednega pouka ponujajo raznolike vsebine. 
Za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem so prejeli občinsko plaketo.

Novinarski krožek in Nina Dolenc

Prizor, ko Odisej z mornarji vesla proti otoku Kiklopov FOTO: BOJANA MIHALIČ 
STRŽINAR

Za šolo najlepše darilo ob koncu leta

Med jesenskimi počitnicami so učenci izdelovali voščilnice. FOTO: ARHIV ŠOLE
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Po tradicionalnem slovenskem zajtrku so učenci predmetne 
stopnje nadaljevali s tehniškim dnevom, katerega vsebine so 
bile prav tako namenjene zdravemu življenjskemu slogu in 
okolju: ekološkemu kmetijstvu, zdravi hrani, gibanju, zasvojeno-
sti s sodobnimi tehnologijami pa tudi stereotipom, ki vplivajo 
na vsakega izmed nas. Učenci so se seznanili z novim izzivom, 
ki bo spodbujal gibanje ne le njih samih, ampak tudi učiteljev, 
staršev in drugih – osemtedenski izziv zbiranja korakov.
Za šestošolce in osmošolce je društvo safe.si – točka osvešča-
nja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, naj-
stnike, starše in učitelje – izvedlo dve zelo aktualni delavnici: 
Zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami za 6. razred in Spolni 
stereotipi in spletno nasilje za 8. razred. Učenci 7. in 9. razreda 
so poleg drugih dejavnosti poslušali predavanje in se pogovar-
jali o sestavinah energijskih pijač in posledicah njihovega uži-
vanja. Vsi učenci so izdelali tudi modele sadja in zelenjave, ki 
so na koncu pristali v ličnih košarah – ustvarili so jih devetošol-

ci. V razgibanem dopoldnevu je bilo poskrbljeno tudi za urico 
gibanja, ki je vsem dala zagon za nadaljevanje v slogu zdravega 
življenjskega sloga.

Skodelice, rokavičke in mački Muriji
Nekateri ljudje so bolj, drugi manj spretni z rokami. Ampak vaja 
dela mojstra in naši učenci se s šivanko in nitjo srečajo že takoj 
ob vstopu v šolo. Kako ponosni so, ko sešijejo svoj prvi izdelek! 
Prvošolci so tako sešili skodelice, drugošolci rokavičke, učenci 
3. razreda pa mačke Murije. In kaj menijo o šivanju? »Všeč mi 
je, ko smo šivali rokavičko. Ni mi bilo všeč, ko sem se špiknil.« 
(Tine G.) – »Ni mi bilo všeč, ker se mi je zatikalo in ker sem se 
zbodla. Drugače pa je bilo dobro.« (Lucija) – »Všeč mi je bilo, 
ker sem se naučil zančni šiv in naredil lepega mačka Murija. 
Dobro je bilo tudi, ker si v mačka Murija lahko dal roko.« (Peter) 
– »Na začetku nisem znal, potem pa mi je šlo zelo dobro.« 
(Emanuel)

Plakat miru
Letošnji mednarodni likovni natečaj Plakat miru v lokalnem 
okolju, ki ga vsako leto sponzorirajo Lions klubi s celega sveta, 
so poimenovali Lead with Compassion – Naj nas vodi sočutje. 
Namen natečaja je bil spodbuditi otroke k vživljanju v druge, ši-
ritvi miru in razumevanja. Pod pokroviteljstvom LK Škofja Loka 
je sodelovalo pet osnovnih šol, komisija pa je izbrala pet plaka-
tov, med katerimi je tudi izdelek naše učenke Ajde Stanonik.

Decembrski dobrodelni sejem
Kar takoj na prvi decembrski dan se je v šoli začel veseli 
december, in sicer so otroci, vzgojiteljice in učitelji v popol-
danskem času spet pripravili dobrodelni sejem. Po dveh letih 
premora so na ogled ponovno postavili svoje izdelke, ki so jih 
zadnji mesec šivali, krasili, zlagali, vezali, ovijali, pekli, zavijali, 
pakirali … Pripravili so tudi menjalnico igrač in srečelov.

Osemnajstega novembra smo praznovali dan slovenske hrane in izvedli že dvanajsti projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk pod geslom Zajtrk z mlekom – super dan!, december pa se je začel z dobrodelnim sejmom.

Bernarda Pintar

Drugošolci so šivali rokavičke. FOTO: ARHIV ŠOLE

Plakat miru Ajde Stanonik FOTO: ARHIV ŠOLE

Dobrodelni sejem – uvod v veseli december

Vsi učenci so izdelali modele sadja in zelenjave. FOTO: ARHIV ŠOLE
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Nam pa ta kotiček predstavlja vse in še več. Sprostitev, igro ki 
je otroška prioriteta, in naravo, ki je vedno bila in vedno bo naša 
največja inspiracija in zatočišče. Skozi celotno vrtčevsko leto 
sami skrbimo za zelenjavni vrt, kjer pridelujemo raznovrstno 
zelenjavo, zelišča in dišavnice. Pri tem sodelujejo tudi starši, 
saj nam doma vzgojene sadike radodarno podarijo. Otroci ima-
jo radi stik z zemljo, radi sadijo, sejejo, opazujejo rast in razvoj 
rastlin. V vročih dneh te tudi zalivajo in jih z veseljem okušajo. 
Kar pridelamo sami, je zlata vredno – in tega se ne da meriti v 
materialnem smislu. To otroci vedno bolj čutijo, na nas odraslih 
pa sloni odgovornost, da jih popeljemo v svet hvaležnosti, lju-
bezni do narave, sajenja različnih zelenjavnih in sadnih vrst.
Ob pogledu skozi okna naših igralnic takoj opazimo tri velike 
jablane. Te rastejo skupaj z nami, saj jih celo leto spremljamo 
in se z njimi veselimo. Pozimi služijo kot držala za ptičje hišice, 

tam si lahko ti napolnijo svoje lačne trebuščke, spomladi se 
prebujajo in poženejo prve liste in cvetove. Vsakega posebej se 
razveselimo in stiskamo pesti, da bi iz njega s pomočjo čebel 
opraševalk nastalo veliko sočno jabolko. Otroci z navdušenjem 
preštevajo jabolka, ko ta začenjajo rasti in se debeliti. Ob pogle-
du na polne veje so se nam večkrat cedile sline, vsak dan smo 
se spraševali, kdaj bodo dozorela. Tako smo začele vzgojite-
ljice skupaj z otroki načrtovati, kako bi vsa ta jabolka porabili, 
kaj bi lahko iz njih ustvarili, skuhali ali spekli. Po vseh štirih 
igralnicah so se in se še vedno vrstijo številne dejavnosti na to 
temo. Pravijo, da je v teh časih zelo dobro, če otroka naučimo 
samooskrbe, saj je najboljše tisto, kar vzgojiš in pridelaš sam. 
Tako smo nekega lepega septembrskega dne začeli. S skupni-
mi močmi otrok in vzgojiteljic iz sosednje skupine smo zamesi-
li vlečeno testo in ga dali v času zajtrka »počivat«. Po tem smo 
olupili in nastrgali jabolka, otroci pa so dobili tope nože in pla-
dnje, kamor so jabolka narezali na manjše kose. Seveda so bili 
zelo navdušeni in željni sodelovanja. Vmes smo se pogovarjali 
o sestavinah in spoznali recept za pripravo jabolčnega zavitka. 
Tudi sama priprava tega ni minila brez navdušenih otroških rok, 
ki so z veseljem pripomogle h končnemu cilju. Prav kmalu je iz 
kuhinje omamno pridišalo po domačem jabolčnem zavitku.
Okus slastnega jabolčnega zavitka nas je navdušil in zato smo 
v naslednjih dneh iskali nove recepte za pripravo jedi iz jabolk. 
Tako so otroci in vzgojiteljice sodelovali pri nastajanju sladke 
marmelade, enkratnega kompota in mamljive jabolčne pite. 
Marmelado smo si privoščili za zajtrk, ta je bila seveda bolj sla-
stna kot tista iz trgovine, saj je bila naša, domača in skuhana 
z ljubeznijo. Ob rezanju jabolka za marmelado je ena izmed 
deklic predlagala, da bi lahko iz njih naredili mošt. Pripovedova-
la je, da njen dedi zmelje jabolka in iz njih stisne sladki mošt, in 
tako se je spet rodila nova ideja. Veseli nas, da smo lahko sode-
lovali pri samem postopku. Jabolka smo najprej prebrali, oprali 
in jih tako pripravili na mletje. Opazovali smo, kako iz sladke 
jabolčne kaše priteče sadni sok. Navdušeni smo bili nad količi-
no mošta, ki so ga dala »naša« jabolka. Še sedaj ga z veseljem 
pijemo in se vsakič znova spominjamo, od kod je pritekel.
Včasih ni treba veliko, ozrimo se čez ramo, utrgajmo jabolko in 
se vrnimo h koreninam. Otroci nam bodo neizmerno hvaležni, 
sami pa bomo začutili notranje zadovoljstvo in mir. Iz naše 
kuhinje pa še vedno vsake toliko časa omamno zadiši, včasih 
po zavitku, pečeni zelenjavi ali kruhu …

Urška Pelipenko

Iz jabolk z vrta v vrtcu pripravljajo različne dobrote. FOTO: 
ARHIV VRTCA

Naš vrtec je obdan z naravo, obkrožen je s travniki, 
potokom in otroškim igriščem, na katerem se 
skrivata tudi zelenjavni in zeliščni vrt. Mimo nas pelje 
zelo prometna cesta in našega čarobnega kotička, ki 
se razprostira v ozadju, sploh ni mogoče opaziti.

Jabolko rdeče, hej! Kje si 
zraslo, mi povej ...

Vetra ne moremo spreminjati,
lahko pa nastavimo svoja jadra,
da ulovimo srečo, uspeh
in zadovoljstvo v prihajajočem letu.

Želimo vam mirne praznike, obilo 
zdravja, sreče ter pozitivnih misli  
v prihajajočem letu!

Kolektiv
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V akciji so sodelovale tri skupine vrtca – Pande, Žirafe in 
Mavrice. Otroci so bili vključeni v izdelavo štafete teka. Štafeta 
je narejena iz recikliranega materiala, dodana vrednost pa so 
odtisi otrokovih dlani na njej. Tako je štafeta nekaj posebnega, 
unikatnega.
V vrtcu smo vključeni v projekt Eko šola – Eko vrtec. Cilj projek-
ta je izobraževati otroke o ohranjanju našega planeta za naše 
zanamce. Tako se že več let pogovarjamo in si aktivno prizade-
vamo za zmanjšanje podnebnih sprememb in s tem posledično 
prispevamo k ustavitvi segrevanja planeta. V tednu od 17. do 
21. oktobra smo bili še bolj aktivni. Z otroki smo organizirali 
podnebni dan in podpisali listino z obljubo, da bomo pomagali 
graditi prihodnost, ki je pomembna in trajnostna za vse nas. 
Organizirali smo štafetni tek, ki je bil del množičnega teka Čas 
se izTEKa – Running out of Time. Podnebna štafeta je na pot 
krenila 30. septembra iz Glasgowa na Škotskem, njena pot pa 
se bo zaključila v Šarm el Šejku v Egiptu na podnebni konfe-
renci COP27. Ker vsak kilometer šteje, smo h globalnemu teku 
skupno prispevali 3 kilometre in 150 metrov. Ponosni smo, da 
smo bili del tega dogodka.

Danica Zorko

Tudi Vrtec Agata se je pridružil globalni akciji Čas se izTEKa – 
Running out of Time. FOTO: ARHIV VRTCA

Tudi naš vrtec se je pridružil globalni akciji, ki je obenem najdaljša in najbolj množična podnebna iniciativa 
na svetu Čas se izTEKa – Running out of Time.

Podnebna štafeta – čas se izTEKa

ŠPORTNA DVORANA TRATA, 
SOBOTA, 28. JANUAR 2023 OB 20H 
PREDPRODAJA VSTOPNIC: MOJEKARTE.SI IN PETROL

KLAPA CAMBI
KLAPA KAMPANEL

KLAPA MALI GRAD

KONCERT 
DALMATINSKIH PESMI
Klapski večer v  Škofji Loki 

Podjetje HIPLEX, d. o. o., iz Todraža

želi vsem svojim zaposlenim,  
poslovnim partnerjem in podjetjem  
v poslovni coni Todraž  
ter vsem občankam in občanom  
predvsem zdravo, srečno  
in uspehov polno leto 2023.

Vodstvo podjetja
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Začetek novembra sta nas na glasbeno 
obarvani pravljični uri s predstavitvijo 
glasbila razveselila Maruša in Krištof Fre-
lih. Maruša nam je predstavila in zaigrala 
na citre, Krištof pa je predstavil cajon. 
Skupaj smo zapeli vsem znano pesmico 
Kuža pazi. Izvedeli smo veliko novega ter 
se zabavali in uživali ob njunem igranju. 
Želimo jima veliko uspeha na njuni na-
daljnji glasbeni poti.
Druga pravljična urica pa je bila izvedena 
v sodelovanju z Ambasadorji nasmeha. 
Obiskala sta nas Irma in kuža Alvin. Ob 
prebiranju knjige o Alvinu smo se naučili, 
kaj vse počne v službi psa terapevta, in 
se ob tem neizmerno zabavali. Na potep 
po Namibiji sta nas na potopisnem 
večeru popeljala znana domača popotni-
ka Martina Kavčič Oblak in Peter Oblak. 
Polna mala dvorana Sokolskega doma se 
je ob natančnem Martininem opisu pote-
panja in zabavnih Petrovih razlagah res 
sprostila. Večer smo zaključili s požirkom 
namibijske pijače in povabilom, da se sre-
čamo spet ob vrnitvi z novih potovanj.
Otroci so se v zelo velikem številu odzvali 
na povabilo k ustvarjalnim delavnicam. 

Oktobra smo ustvarjali na osnovi an-
gleške ljudske pravljice Trije prašički, 
oktober je bil prepleten s sovico Oko, 
decembra pa bo prišla na obisk muca 
Copatarica. Otroci so se na vseh delavni-
cah izkazali kot zelo natančni, ustvarjalni 
in nadarjeni. Njihovi izdelki so zares 
občudovanja vredni. Vsak posebej. Bravo 
mladi ustvarjalci. Tudi razstavni kotički 
se pridno polnijo in menjajo razstavljav-
ce. Na otroškem oddelku so v novembru 
svoje jesensko obarvane izdelke najprej 
predstavili otroci skupine Mehurčki iz 
enote na Dobravi pod vodstvom vzgojite-
ljic Urške in Božene. V decembru imamo 
zimsko obarvano razstavo skupine Ježki 
pod vodstvom vzgojiteljic Eve in Tie.
Ob vstopu v naše prostore v Krajevni 
knjižnici Gorenja vas so vam bila do 
začetka decembra na ogled dela domače 
avtorice Lidije Debelak. Hvala avtorici, da 
je delila svoja dela z našimi obiskovalci 
in uspešno na nadaljnji ustvarjalni poti. 
Do konca januarja vas vabimo na ogled 
del Sebastjana Ferfolje. Težka življenj-
ska preizkušnja je botrovala začetku 
njegovega slikarskega ustvarjanja. Svoja 
dela ustvarja v tehniki z lopatko, tako z 
akrilnimi kot z oljnimi barvami, brez upo-
rabe čopiča. Od nekdaj so mu všeč slike 
z debelejšim nanosom barv, zato so tudi 
njegova dela takšna. Na njegovih slikah 
se to izrazi z globoko in bogato teksturo. 
Meseca februarja bomo razstavili dela 

mladih ustvarjalcev iz naših krajev, ki so 
sodelovali na poletnem natečaju Škofje-
loške pravljice in pripovedke.

Napovedujemo
Januarja bomo gostili priznana alpini-
sta, gorska vodnika Andreja in Marijo 
Štremfelj. Izkušnje v gorah si nabirata 
že štirideset let, doma in po svetu, od Sv. 
Jošta nad Kranjem pa do Mount Evere-
sta. Pred kratkim je izšla tudi njuna nova 
knjiga z naslovom Kristali sreče. O njunih 
potepanjih, novi knjigi in še marsičem bo 
tekla beseda v četrtek, 19. januarja 2023, 
ob 19. uri. Vstop je prost.
Februarja bomo v Knjižnici Ivana Tavčarja 
Škofja Loka in njenih enotah začeli projekt 
Knjižnica semen. Knjižnica semen je eden 
od načinov ohranjanja biotske pestrosti 
kulturnih rastlin, ki temelji na brezplačni 
izmenjavi semen. Obstoj knjižnic semen 
na nekem območju krepi lokalno sku-
pnost, omogoča izmenjavo dobrih praks 
in spodbuja varovanje ter ohranjanje av-
tohtonih in tradicionalnih vrst rastlin. Na-
tančnejša pojasnila in navodila o projektu 
vam bomo predstavili v februarski številki 
Podblegaških novic. Že prej pa bodo po-
datki na naših spletnih platformah.
Naj vam ob koncu leta zaželimo vse 
dobro. Tudi v letu 2023 naj bosta obisk 
knjižnice in branje knjig vaša stalnica. 
Vesele božične praznike in srečno v 
novem letu!

V knjižnici bomo gostili Andreja in Marijo Štremfelj, začenjamo projekt Knjižnica semen. Pretekli mesec in 
pol je bilo dogajanje v knjižnici zelo pestro – in tako bo tudi v prihodnjem letu.

Bernarda Buh

Pravljična urica s kužkom FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Na ustvarjalni delavnici so nastale sovice 
Oke. FOTO: ARHIV KNJIŽNICE

Knjižnica in knjige, vaše prijateljice
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Ive Šubic se je rodil 23. aprila 1922 v Dovjakovem mlinu v 
Hotovlji očetu Cirilu in materi Mariji. Po prednikih, med kate-
rimi izstopajo njegov prapraded Pavel Šubic (1772–1847), 
mlinar in rezbar, prastrica podobarja in slikarja Štefan Šubic 
(1820–1884) in Janez Šubic (1830–1898) ter še posebno dalj-
na bratranca, akademska slikarja Janez Šubic (1850–1889) in 
Jurij Šubic (1855–1890), ki sta ponesla ime Šubičeve rodbine v 
svet, je podedoval likovni talent in čut za estetiko.
 Otroška leta so mu tekla v domačem kraju in okolici, kjer se je 
naužil lepot poljanskega sveta, ki so mu dajale navdih skozi vse 
življenje. Že kot otrok je pokazal likovno nadarjenost, po osnov-
ni šoli v Poljanah in Škofji Loki je nadaljeval šolanje na Srednji 
državni moški obrtni šoli v Ljubljani na kiparskem oddelku. Leta 
1940 se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Zagrebu, 
ker je takrat v Ljubljani še ni bilo. Študij je prekinila vojna, ki ga 
je kot mladega človeka še posebno zaznamovala. Pridružil se 
je partizanom in že v času vojne likovno ustvarjal. Med drugim 
je sodeloval pri ustanovitvi partizanske tehnike Urška 14 v 
Kočevskem rogu ter vodil grafični atelje Centralne tehnike CK 
KPS. Leta 1945 je bil v prvi generaciji vpisan na novoustano-
vljeno Akademijo za upodabljajočo umetnost v Ljubljani. Študij 
je končal leta 1950 pri profesorju Gabrijelu Stupici. V svojem 
večdesetletnem ustvarjalnem obdobju se je lotil številnih 
likovnih tehnik: tempere, oljnega slikarstva, grafike, predvsem 
lesoreza, slik na steklo, freske, mozaika in sgraffita. Razvil 
je prepoznaven slog, na katerega je opazno vplival kubizem. 
Posebej je pomemben za knjižno ilustracijo, saj je s svojimi deli 
opremil številna literarna dela in revije pri različnih založbah. 
Prejel je številna priznanja, med drugim Prešernovo nagrado za 
življenjsko delo leta 1979. Ive Šubic je umrl 29. decembra leta 
1989 in je pokopan na poljanskem pokopališču. V Poljanah je 
zapustil številna dela, med katerimi so najbolj opazne freske z 
različnimi motivi. Te je naslikal na gasilski dom, zasebne hiše, 
šolo in druge objekte, njegova je tudi freska Poljanska vstaja. 
Po Ivetu Šubicu se imenuje tudi likovna kolonija, ki poteka v 

Poljanski dolini v organizaciji Združenja umetnikov Škofja Loka, 
katerega ustanovni član je bil. V umetnostnozgodovinski stroki 
je vse bolj prepoznan tudi kot angažiran kulturni delavec.
Odprtja razstave na predvečer »tega veselega dne kulture«, ki je 
bil letos na 222. rojstni dan in god Franceta Prešerna, se je ude-
ležilo lepo število obiskovalcev od blizu in daleč. Prisotni sta 
bili tudi Ivetova hči, akademska slikarka Maja Šubic, in hči Ive-
tove žene Sely de Brea, Nives Lunder, ki je za razstavo posodila 
cikel 12 ilustracij Tavčarjeve Visoške kronike v tehniki črno-bele 
risbe s tušem iz leta 1975 za eno izmed izdaj Mladinske knjige. 
S to tehniko je Ive imitiral lesorez, kar je dalo ilustracijam 
arhaičen pridih, da ponesejo gledalca v čase dogajanja Visoške 
kronike v 17. stoletju. Kot Poljanec je upodobitve iz romana, 
ki se dogaja v njegovih domačih krajih, naslikal še toliko bolj 
doživeto. Prireditev sta z glasbenim nastopom obogatili učenki 
Glasbene šole Škofja Loka Maruša Šubic na violini pod mentor-
stvom Jane Erčulj in ob klavirski spremljavi Katje Činč ter Asja 
Stanonik na citrah pod mentorstvom Damjane Praprotnik.

Jure Ferlan

Galerijo Šubičeve hiše so napolnile ilustracije Iveta Šubica. 
FOTO: JURE FERLAN

V začetku decembra so v galeriji Šubičeve hiše odprli razstavo ilustracij Iveta Šubica – v počastitev letošnje 
stote obletnice njegovega rojstva.

Razstava ob stoti obletnici rojstva Iveta Šubica
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V krajevni skupnosti Gorenja vas je Miklavž najmlajše obdaril 
enako kot v preteklem letu, darila je pripravil za kar 360 otrok 
od prvega do desetega leta starosti. Na območju Hotavelj jih je 
dostavil kar v gasilski dom, kjer so jih lahko prevzeli starši. Na 
območju Hlavčih Njiv in Leskovice se je s spremstvom odločil 
za obdaritev otrok na domovih.
Na območju Gorenje vasi je dobri mož obdaroval otroke na 
domovih v vaseh Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce, 
Todraž in Bačne. Starši otrok iz Gorenje vasi ter Žirovskega Vrha 
Sv. Antona in Sv. Urbana pa so darila prevzeli na sedežu Krajevne 
skupnosti Gorenja vas prav na njegov god ali dan kasneje. Pose-
ben večer z Miklavžem so pripravili tudi v TD Žirovski vrh, še pred 
obiskom pa na delavnici izdelali lične novoletne voščilnice. Na 
Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi se je sveti Miklavž v spremstvu 
angelov in parkeljnov ustavil na sam Miklavžev večer.
V KS Javorje je ob pomoči TD Stari vrh od vasi do vasi potoval v 
spremstvu angelčkov in parkeljnov, se ustavil na petih točkah in 
obdaroval 117 otrok, ki so ga s pesmijo veselo pričakali. Miklavž 
se vsem, ki so pomagali, lepo zahvaljuje in pravi, da se bo zopet 

oglasil čez eno leto, do takrat pa opazoval, kako pridni bomo. V 
KS Trebija je skupno obdaril 68 otrok, na domu je obiskal deset 
družin. Obiskal je vasi Fužine, Kladje, Trebija, Podgora, kjer se 
je ustavil v središču vasi, in del Stare Oselice. Darilne vrečke so 
Miklavževi pomočniki napolnili s knjigo, igračami, sladkarijami 
in sadjem, pri nakupu daril sta pomagala KS Trebija in Občina 
Gorenja vas - Poljane. V Lučinah z okolico po dveh kovidnih letih 
najmlajšim pred obiskom Miklavža niso pripravili igrice, kot je 
bilo v navadi prej, so pa nekaj daril raznosili po domovih, nekaj pa 
so jih prišli iskat starši. Vseh obdarovanih otrok je bilo 58.

Otroke obiskal na domu
Otroci iz Leskovice in okoliških vasi, Laz, Lajš, Robidnice, Krnic, 
Kopačnice, Studora, Debeni in dela Volake, so tudi letos nestrpno 
pričakovali prihod prvega od treh dobrih mož. Vse do leta 2020 
so se otroci zbrali v Dvorani Leskovica in ga po krajšem kultur-
nem programu skupaj pričakali. Od leta 2020 dalje pa jih Miklavž 
v spremstvu angelov in parkeljnov obišče na domu. Dela je imel 
tudi letos veliko, saj je obiskal 33 otrok od prvega do desetega 
leta starosti in jim razdelil sladka in praktična darila.

Prvi od treh dobrih mož je v prvih decembrskih dneh obiskal otroke vseh krajevnih skupnosti po občini. 
Prireditev je bila po dveh letih spet lahko v dvoranah in cerkvah, a so se kljub temu marsikje odločili za obisk 
po domovih.

Damjana Peternelj, Lidija Razložnik, Milka Burnik

Miklavž v Gorenji vasi FOTO: ARHIV KS GORENJA VAS

Spet brezskrbno z darili med otroke

Na Sovodnju so otroke razveselili tudi z igrico. FOTO: ANA 
MARIJA JEREB BERVAR
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Za otroke pripravili tudi igrico

Končno so lahko otroci in Miklavž s spremstvom spet doživeli 
običajno vzdušje ob prihodu v Kulturno dvorano Sovodenj. 
Čeprav otroci vedno najtežje čakajo prav Miklavža z darili, so 
veseli tudi spremljevalnega programa. Za igrano predstavo 
Zajčkov čarobni lonček so poskrbeli učenci mlajše dram-
ske skupine in pevskega zbora, za plesni vložek pa otroci, ki 
obiskujejo plesne vaje v šoli. Miklavž je že predhodno posnel 
kratek film ob pomoči sekcije kulturnega društva Neč Bat Film 
in ga prikazal na platnu. V spremstvu parkeljna in angelčka je 
razdelil enotna praktična darila približno sto otrokom. Nagovoril 
jih je tudi h krepitvi vrednot, boljšim medsebojnim odnosom in 
spoštovanju drug drugega.

Prvič v župnijski cerkvi
V Poljanah je Miklavž otroke v starosti od enega do deset let 
obiskal na predvečer praznika, zbrani otroci in starši so ga 
tokrat pričakali v župnijski cerkvi svetega Martina. V res polni 
cerkvi so najprej poslušali igrani odlomek Dobrodelna dražba 
mladih igralcev KD dr. Ivan Tavčar Poljane. S pomočjo številnih 
angelčkov in v ozadju slišanem rožljanju parkeljnov so nato že 
malo zaskrbljeni in vznemirjeni otroci le priklicali Miklavža. S 
pomočjo angelčkov je razdelil več kot 350 daril. KS Poljane se 

ob tej priložnosti zahvaljuje Kulturnemu društvu dr. Ivan Tavčar 
Poljane, vsem pridnim rokam, ki so pomagale Miklavžu pripravi-
ti darila, ter župniku Jožetu Plutu, ki je odstopil prostor v cerkvi.
Tudi Miklavž se iz srca zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripo-
mogli k temu, da je bil njegov obisk resnično čudovita in nepo-
zabna izkušnja. Obljublja, da se vrne tudi prihodnje leto. Dragi 
naši najmlajši krajani, vi pa bodite pridni tudi v letu, ki je pred 
nami, saj veste – sveti Miklavž vse vidi in vse ve!

V Poljanah je Miklavž otroke prvič obdaroval v cerkvi sv. 
Martina. FOTO: ARHIV KS POLJANE

9

logotip

Matej Dolinar s.p.
Podgora 8, 4224 Gorenja vas
M: 041 453 719, T: 0599 511 57
E: info@stopnicecestnk.si
I: www.stopnicecestnk.si

Vesel božič in 
srečno novo leto  

2023

Miklavž v Javorjah FOTO: ARHIV KS JAVORJE

V Leskovici je otroke Miklavž obiskal kar na domu. FOTO: 
LIDIJA RAZLOŽNIK
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Udeležili so se ga ponudniki s celotnega 
škofjeloškega območja, iz naše obči-
ne pa Anica Gartnar s Srednjega Brda, 
Nežka Demšar iz Krnic pri Novakih, 
Milena Miklavčič iz Dolenje Ravni, Stanka 
Homec iz Studora in Hilda Primožič iz 
Kopačnice.
»Namen srečanja je bil predvsem ta, da 
se po kovidnem obdobju ponovno sesta-
nemo v malo večjem številu, predstavimo 
ključne ugotovitve analize uporabe bla-
govne znamke med ponudniki, začrtamo 
aktivnosti na področju razvoja blagovne 
znamke v prihodnje, se pogovorimo o 
problematiki prodaje lokalnih izdelkov 
v nekaterih trgovinah in bolj slavnostno 
razdelimo priznanja ponudnikom, ki so 
sodelovali na senzoričnih ocenjevanjih,« 
je pojasnila Kristina Miklavčič, skrbnica 
blagovne znamke z 22-letno tradicijo na 
Škofjeloškem. Na ocenjevanje so poslali 

47 izdelkov in prav vsi, z izjemo enega, 
so prejemniki priznanj: 35 zlatih, osmih 
srebrnih in treh bronastih. »Sicer pa be-
ležimo že več kot 200 ocenjenih izdelkov 
na našem območju, ki so v večji meri zelo 
kakovostni,« pove Miklavčičeva, ki dodaja, 
da je trenutno v znamko vključenih 41 
ponudnikov s 491 izdelki. Od ustanovitve 
znamke dalje se je vanjo vključilo skupno 
78 ponudnikov z več kot 580 izdelki, v za-
dnjih 10 letih je bilo na novo vključenih 38 
ponudnikov s približno 170 novimi izdelki, 
od tega 16 ponudnikov iz občine Gorenja 
vas - Poljane.

S kakovostnimi izdelki do razvoja 
podeželja 
Miklavčičeva dela s ponudniki od regi-
stracije dalje in beleži napredek tako v 
razvoju dejavnosti kot izdelkov; ponudniki 
investirajo v predelovane obrate in širijo 
ponudbo, ki je izjemno kakovostna. »Ne 
nazadnje imajo dela čez glavo, prodajo 

vse, kar uspejo proizvesti, pa bi lahko še 
več, če bi lahko dosegali take količine, 
nekateri so zaradi tega tudi že preobre-
menjeni in tudi to da vedeti, da smo razvoj 
podeželja v sodelovanju z drugimi institu-
cijami delali na pravi način.« Na agenciji se 
ves čas trudijo pridobivati nova sredstva 
za številne projektne aktivnosti, ki koristijo 
lokalnim ponudnikom, med drugim tudi za 
vzpostavitev novih tržnih možnosti. »Zato 
me res moti, če kdo zelo pavšalno oceni, 
da se pri blagovni znamki nič ne dogaja,« 
je kritična. Kot poudarja, smo glede na 
velikost območje z največjim številom 
dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji. Svoje 
delo ocenjuje kot učinkovito, kar potrjuje 
tudi anketiranje doktorskega študenta na 
področju regionalnih kolektivnih blagovnih 
znamk s filozofske fakultete. Žalosti jo le 
to, da imajo druge blagovne znamke vzpo-
stavljene ekipe več sodelavcev, ki delajo 
na področju razvoja, promocije, trženja, 
na Škofjeloškem je zanjo ob vodenju več 

Damjana Peternelj

Razvojna agencija Sora je v novembru Pri Ljubici v Vinharjah organizirala srečanje ponudnikov blagovne 
znamke Babica in Dedek.

Srečanje ponudnikov znamke Babica in Dedek

KVATROPIRCI

VELIKI DOBRODELNI KONCERT LIONS KLUBA ŠKOFJA LOKA

s  solistiCRESCENDOsimfonični Orkester  
in mepz

Generalni pokrovitelj

Vstopnina 15 € 
Nakup vstopnic: 
EVENTIM prodajna mesta
TIC ŠKOFJA LOKA, Cankarjev trg  
GORENJSKI GLAS, Kranj Lions klub

Škofja Loka
organizator

MUZIKALI 
EVROVIZIJSKE USPEŠNICE 
JUŽNOAMERIŠKA GLASBA

sobota, 
21. januar 2023, ob 19. uri

Športna dvorana TRATA 
ŠKOFJA LOKA 
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drugih projektov zadolžena sama. »Res je 
čas, ki ga lahko namenim blagovni znamki, 
omejen, tudi sredstev s strani občin je za 
ta projekt oziroma za razširjene aktivnosti 
premalo,« pove.

Znamka kot gradnik destinacije 
Škofjeloško
Večino izdelkov sicer ponudniki prodajo 
na domu, v lastnih trgovinah in domačih 
kotičkih ter na tržnicah, tako kupcem kot 

ponudnikom pa so pomembni osebni 
pristop, neposreden stik in zaupanje. 
Večina ponudnikov meni, da jim je 
vključitev v blagovno znamko pomagala 
pri vstopu na trg, razvoju dejavnosti in 
prepoznavnosti ponudbe. Strinjajo se, da 
predstavlja višjo kakovost lokalnih izdel-
kov, tradicijo, lokalno poreklo, spodbuja 
sodelovanje med ponudniki, omogoča 
dodatno promocijo in nove prodajne 
poti. Še več: po njihovem mnenju je tudi 

pomemben gradnik turistične destinacije 
Škofjeloško.
Prihodnje aktivnosti bodo, napoveduje 
Miklavčičeva, ki jo ponudniki imenujejo 
kar »duša znamke«, temeljile na sveto-
valni podpori ponudnikom, promociji 
blagovne znamke s poudarkom na digita-
lizaciji in socialnih omrežjih, preverjanju 
kakovosti in servisu glede skupnega 
nakupa embalaž in izdelave označeval-
nih nalepk ter obešank.

Ponudniki blagovne znamke na srečanju v Vinharjah FOTO: ARHIV RAS

Podjetje Polycom Škofja Loka, d. o. o., skupaj s konzorcijskima parterjema Lotrič, d. o. o., ter Flexido, d. o. o., izvaja projekt  
Poly-Digit, ki ga financira Evropska unija – NextGeneration EU v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost. V 
okviru projekta bo podjetje Polycom v tesnem partnerskem sodelovanju z obema tehnološko vrhunskima MSP-jema 
digitalno preobrazilo šest ključnih poslovnih funkcij (razvoj, proizvodnja, logistika, nabava, prodaja in uprava s 
poslovnim načrtovanjem) z implementacijo kombinacije šestih konvergenčnih naprednih digitalnih tehnologij. 

Pričakovani rezultati digitalne preobrazbe za veliko podjetje so bistveno povečanje učinkovitosti in produktivnosti 
poslovanja, znižanje proizvodnih stroškov in stroškov poslovanja ipd., za oba MSP pa znatna izboljšava učinkovitosti 
obstoječih (digitalnih) izdelkov/storitev ter razvojno-proizvodnih aktivnosti prek povečane uporabe oziroma implementacije 
novih znanj in aspektov naprednih digitalnih tehnologij, ki jih bosta pridobila skozi aktivno sodelovanje z velikim podjetjem.

V okviru projekta Poly-Digit se bomo posvečali naslednjim strateškim ciljem:
CILJ 1:  Povečanje učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti velikih podjetij z uvedbo digitalnih inovacij, avtomatizacije, 

robotizacije in tehnologij 4IR in 5IR
CILJ 2: Povečanje uporabe naprednih digitalnih tehnologij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
CILJ 3:  Spremenjeni poslovni modeli, procesne inovacije ter razvoj novih inovacijskih platform (start up jeder) v podjetjih z 

namenom oblikovanja novih produktov/storitev, vključno z digitalnimi, za trg
CILJ 4:  Razvoj in uvajanje standardov na področju razvoja in uporabe novih naprednih digitalnih tehnologij, ki so osnova 

bodisi za zagotavljanje skladnosti tehnologije z regulativo ali pa oblikovanje novih regulatornih podlag bodisi 
prilagajanje poslovnih procesov novim regulatornim zahtevam ob hkratnem oblikovanju ukrepov za zmanjšanje 
administrativnih ovir z inovativnimi rešitvami

CILJ 5:  Dvig uporabe digitalnih javnih storitev za podjetja, pametna mesta, skupnosti in prebivalce

S projektom Poly-Digit bomo v kar največji meri prispevali k doseganju ciljev Strategije digitalne transformacije gospodarstva.
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22. december ob 8.30
Podjetniški zajtrk v Sokol'cu
Več informacij: 031 871 283, info@sokolc.si.

22. december od 10. do 14. ure ali po dogovoru
Ogled razstave Ive Šubic – Visoška kronika, razstava 
ilustracij ob 100. obletnici rojstva
Kraj: Šubičeva hiša. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: jure@poljanskadolina.com, 051 200 890.

26. december ob 15. uri
Razstava jaslic pri Svetem Križu nad Srednjo vasjo
Vabljeni na odprtje in ogled jaslic do 8. januarja. Na ogled bodo 
30. in 31. decembra ter 1., 2., 7. in 8. januarja med 14. in 16. uro, 
druge dni po predhodnem dogovoru. Kraj: cerkev sv. Križa nad 
Srednjo vasjo. Organizira: Ljubiteljski jasličarji Svetega Križa. 
Več informacij: 031 500 309.

29. december od 10. do 16. ure ali po dogovoru
Ogled razstave Ive Šubic – Visoška kronika, razstava 
ilustracij ob 100. obletnici rojstva
Kraj: Šubičeva hiša. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: jure@poljanskadolina.com, 051 200 890.

2. januar ob 9. uri
Tradicionalni novoletni rekreativni pohod na Bevkov vrh
Kraj: Gasilski dom Sovodenj, Bevkov vrh. Organizira: PD 
Sovodenj. Več informacij: lovro.telban@pd-sovodenj.si.

2. januar ob 8. uri
24. zimski pohod na Blegoš
Kraj: Marmor Hotavlje–Blegoš. Organizira: PD Gorenja vas. Več 
informacij: rafko.krvina@gmail.com, 031 327 681.

Od 6. do 31. januarja (v delovnem času gostiln)
Kulinarični festival Okusi Škofjeloškega
Vabljeni na pester izbor jedi iz naravnih živil in s pridihom 
lokalne tradicije. Okusi Škofjeloškega združujejo enajst 
gostiln in turističnih kmetij, ki so se zavezale k skupni zgodbi 
povezovanja. Kraj: Škofjeloško, v občini – Gostilna Lipan, 
Taverna Petra. Organizira: OOZ Škofja Loka, Razvojna agencija 
Sora. Več informacij: Turizem Škofja Loka, 04/517 06 00, info@
visitskofjaloka.si, www.visitskofjaloka.si.

7. januar ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu
Kraj: Goli vrh. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več 
informacij: zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

9. januar ob 17. uri
Zabavajmo se v svetu pravljic
Pravljična urica za otroke od 4. leta starosti. Kraj in organizator: 
Knjižnica Gorenja vas. Več informacij: 04/510 71 00, 041 442 
095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

12. januar od 16. do 17. ure
Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Vabljeni na brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja 
in holesterola. Kraj: prostori KORK (Sestranska vas 14). 
Organizira: KORK Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@
gmail.com.

13. januar ob 17. uri
Energija piramid in kakšen je njihov namen
Vabljeni na sprehod skozi obiske Bosanskih piramid, piramid 
Rtanj, hrvaških in slovenskih. Kraj: Dvorec Visoko. Organizira: 
Irma Dolinar – Sevilla, Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
dvorec.visoko@poljanskadolina.com, 030 489 177.

13. januar ob 17. uri
Zabavajmo se v svetu pravljic
Pravljična urica za otroke od 4. leta starosti. Kraj in organizator: 
Knjižnica Poljane. Več informacij: 04/518 33 80, poljane@
knjiznica-skofjaloka.si.

13. januar ob 17. uri
Ura pravljic
Za otroke od 4. leta starosti. Kraj in organizator: Izposojevalna 
enota Sovodenj. Več informacij: sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si.

14. januar ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Kraj: Dvorec 
Visoko. Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: 
zavod@poljanskadolina.com, 031 720 573.

16. januar ob 17. uri
Beremo z Ambasadorji nasmeha
Bralna urica za spodbujanje branja. Omejeno število, obvezna 
predhodna prijava. Kraj in organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več 
informacij: 04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-
skofjaloka.si.

17. januar od 9. do 10.30
Aerobika možganov
Delavnica za odrasle. Zaželena predhodna prijava. Kraj in 
organizator: Knjižnica Gorenja vas, Petra Čelik. Več informacij: 
04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

18. januar ob 16. uri
Predavanje Vide Žabot
Kraj: velika dvorana sokolskega doma Gorenja vas. Organizira: 
KORK Gorenja vas. Več informacij: marijaknafelj@gmail.com.

19. januar ob 19. uri
Četrtkov večer s knjižnico – pogovor ob knjigi
Pogovor z Andrejem in Marijo Štremfelj. Kraj: mala dvorana 
Sokolskega doma. Organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več 
informacij: 04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-
skofjaloka.si.

20. januar ob 17. uri
Beremo z Ambasadorji nasmeha
Bralna urica za spodbujanje branja. Omejeno število, obvezna 
predhodna prijava. Kraj in organizator: Knjižnica Poljane. Več 
informacij: 04/518 33 80, poljane@knjiznica-skofjaloka.si.

20. januar ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica za spretne prste
Za otroke od 4. leta starosti. Kraj in organizator: Izposojevalna 
enota Sovodenj. Več informacij: sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si.

21. januar ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Cena vodenja je 4 EUR na osebo. Kraj: Šubičeva hiša. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@
poljanskadolina.com, 031 720 573.

December 2022–februar 2023
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* Morebitne spremembe pri organizaciji dogodkov 
preverite pri organizatorjih.

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

Pražnični delovni čas
24. 12.
25.12.
31.12.
 1.1.

zaprto

ostali dnevi 8:00 - 00:00

Čudovite praznike, obdane z radostjo in
toplino vam želi ekipa Taverne Petra

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem 

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

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

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem 
naslovu kot naročnik. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje 
brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili. 

23. januar ob 17. uri
Ustvarjajmo s pravljicami
Za otroke od 4. leta starosti. Omejeno število, obvezna 
predhodna prijava. Kraj in organizator: Knjižnica Gorenja vas in 
Dragica Toplišek Tušar. Več informacij: 04/510 71 00, 041 442 
095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

27. januar ob 17. uri
Ustvarjalna delavnica za spretne prste
Za otroke od 4. leta starosti. Kraj in organizator: Knjižnica Poljane. 
Več informacij: 04/518 33 80, poljane@knjiznica-skofjaloka.si.

3. februar ob 17. uri
Zabavajmo se v svetu pravljic
Pravljična urica za otroke od 4. leta starosti. Kraj in organizator: 
Knjižnica Poljane. Več informacij: 04/518 33 80, poljane@
knjiznica-skofjaloka.si.

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

6. februar ob 17. uri
Zabavajmo se v svetu pravljic
Pravljična urica za otroke od 4. leta starosti. Kraj in 
organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več informacij: 04/510 71 
00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.

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

11. februar ob 10. uri
Redno mesečno vodenje po Dvorcu Visoko
Spoznajte rodbino Kalan in Ivana Tavčarja. Kraj: Dvorec Visoko. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@
poljanskadolina.com, 031 720 573.

18. februar ob 13. uri
Redno mesečno vodenje po Šubičevi hiši
Cena vodenja je 4 € na osebo. Kraj: Šubičeva hiša. 
Organizira: Zavod Poljanska dolina. Več informacij: zavod@
poljanskadolina.com, 031 720 573.

Do 31. januarja, v času odprtja knjižnice Gorenja vas
Razstava Izpod peresa Sebastjana Ferfolja
Vabljeni na razstavo Sebastjana Ferfolja – Izpod peresa. Kraj 
in organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več informacij: Bernarda 
Buh – 04/510 71 00 ali 041 442 095 ali gorenjavas@knjiznica-
skofjaloka.si

Od 2. februarja do 2. marca, v času odprtja knjižnice 
Gorenja vas

Razstava Škofjeloške pravljice in pripovedke
Kraj in organizator: Knjižnica Gorenja vas. Več informacij: 
04/510 71 00, 041 442 095, gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si.
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Udeleženke so kvačkale, pletle, klekljale, vezle ter ročno izdelale 
papir in praznično voščilnico in tako pripravile svojstveno 
ozimnico za hladnejše dni in praznično vzdušje. Na vsakem od 
14 srečanj se je posamezne delavnice udeležilo od 10 do 15 
udeleženk. Te so bile navdušene nad prijetno učilnico – kavar-
no in so z veseljem delile vtise o svoji udeležbi:
»V prijetnem ambientu visoške kavarne smo se ob pomoči uči-
teljic Jane in Darje naučile novih tehnik in vzorcev ter ustvarjale 
trakove, kape, rokavice, nogavice ... Seveda smo tudi izmenjale 
svoje izkušnje, popile kakšno kavico ali terjak in se imele res 
'fajn'. Upam, da se na 'prejah' v tem lepem dvorcu še srečamo.«
»Dobila sem informacije, ki sem jih iskala in veliko vzorcev, 
vzpostavila sem stik s kolegicami, s katerimi bom izmenjavala 
informacije in iskala nove rešitve.«
»Tečaja klekljanja na Visokem sem se udeležila kot čista zače-
tnica, a sem se veliko naučila. Mentorice na čelu z gospo Vido 
Šubic so zelo dobre učiteljice. Svoje znanje posredujejo zelo 
razumljivo, z veliko mero strpnosti in razumevanja.«
»Bilo je tudi malo nostalgije po starih časih – spomini na otroštvo, 
ko so naše mame vezle ob dolgih zimskih večerih na topli peči.«

Po novem letu bodo delavnice ob četrtkih nadaljevali. Prvo – 
delavnico polstenja – pripravljajo v četrtek, 12. januarja.
Vabimo vas, da tudi vi predlagate delavnico, ki bi vas zanimala. 
Svoje predloge in prijave sporočite po telefonu 04/506 13 60 ali 
na e-poštni naslov: jaka.subic@lu-skofjaloka.si.

Jaka Šubic

»Rožce« Cvetja v jeseni na delavnici klekljanja v kavarni Dvorca 
Visoko FOTO: ARHIV LU ŠKOFJA LOKA

Od konca septembra do sredine decembra so ob četrtkih v kavarni Dvorca Visoko potekale delavnice ročnih 
del pod skupnim naslovom Ozimnica visoške gospe v organizaciji Zavoda Poljanska dolina in Ljudske 
univerze Škofja Loka.

Ustvarjalnice na Dvorcu Visoko

Vesele božične praznike  
in srečno novo leto 2023!
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www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
ponudnika!

 EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE

Želimo vam  
vesele božične praznike  
ter srečno in zdravo  
Novo leto 2023!

• Transport tovora v/iz Švice
• Organizacija prevozov po EU in Balkanu

• Avtomehanična delavnica:  
menjava pnevmatik, polnjenje klime, optika,  

popravilo osebnih in tovornih vozil

info@transport-bogataj.si
04/51 07 290

TRANSPORT BOGATAJ d.o.o. 
Brebovnica 8b, 4224 Gorenja vas

Tel.: 00386 4 51- 07-290
Mobi: 00386 51 645-620
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SKB d.d. SI 56 03128 1000956957
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POENOSTAVLJEN LOGOTIP
(kadar potrebujemo manjšega,

da ga je možno tiskati)

ČRNA

PAN 1797 C

Želimo vam srečno in varno pot do cilja v prihajajočem letu!



ARHIPLUS, d.o.o.

NASLOV
Poljanska cesta 65B
4224 Gorenja vas

GSM

040 508 043

E POŠTA
info@arhiplus.si

SPLETNA STRAN
arhiplus.si

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE
Nudimo vam izdelavo projekta za:
- novogradnjo
- prenovo
- nadzidavo ali dozidavo
- legalizacijo 
- notranjo opremo

Voščimo vam
vesele praznike,
v novem letu pa

osebne sreče in zdravja! 

PETER POGAČNIK

univ.dipl.in
ž.arh.
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pooblaščeni serviser 
za traktorje in priključke New Holland, Lindner ter Sip

Z vami ze 32 let

www.avtoerzen.si  I  041 721 706

Poglejte na prehojeno pot 
pretekelga leta s hvaležnostjo.
Veliko ste se naučili,  
veliko spoznali  
in nove izkušnje pridobili.
 
Vse, v kar upate, naj se izpolni, 
kar iščete, naj se odkrije, 
kar si želite, naj se uresniči.
 

Vse dobro v letu 2023  
Vam želimo.


