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• Fizioterapija: čakalne dobe se bodo skrajšale
• Ne spreglejte razpisov – kmetijstvo, malo
gospodarstvo, kultura, šport, vrtec
• Porast vlomov v občini
• 40 let KD dr. Ivan Tavčar Poljane
• Predstavljamo skakalki: mladinsko olimpijsko
prvakinjo Emo Klinec in Niko Križnar
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Iz županovega
dnevnika

• 29. 1. – Na sejmu
Turizem in prosti čas,
kjer smo letos prvič
srečali skupaj Kosmovega Janeza iz Poljan in
Presečnikovo Meto.
• 1. 2. – Na obisku
je bila ministrica MORS Andreja Katič.
Glavna tema pogovorov je bila ponovna
uporaba prostorov MORS v Todražu, predstavitev naše vojaške dediščine in možnost
postavitve manjše koče na Pasji ravni.
• 2. 2. – Na Brdu smo se župani srečali s
predsednikom republike Borutom Pahorjem
na temo nadaljnjega razvoja Slovenije.
• 3. 2. – Sestanek z AMD Zvezda o letošnji
dirki GHD Lučine, ki bo od 12. do 14. avgusta, sodelovanje bomo še poglobili in pripravili
tekmo še bolj atraktivno za gledalce.
• 7. 2. – Na obisku pri planincih PD Sovodenj na Ermanovcu ob podelitvi certifikatov
Družinam prijazna planinska koča in Okolju
prijazna planinska koča. Iskrene čestitke!
• 7. 2. – Na proslavi ob kulturnem
prazniku v Poljanah, kjer je domače društvo
pripravilo lepo predstavo.
• 10. 2. – Na sestanku z gostinci in ponudniki nočitvenih kapacitet, predstavili smo
obstoječe in letošnje turistične in kulturne
projekte.
• 11. 2. – Na OŠ Jela Janežiča na 9.
državnem tekmovanju iz računalništva »Z
miško v svet«.
• 12. 2. – Na sestanku z direktorjem Razvojne agencije Sora in PD Škofja Loka na
temo pobude za postavitev manjše planinske
koče na Pasji ravni. Dogovorili smo se, da
pobudo prenesem naprej.
• 12. 2. – Na 40. občnem zboru Društva
podeželskih žena Blegoš; glavno praznovanje šele prihaja.
• 14. 2. – Na tekmah smučarskih skokih
deklet v Ljubnem, kjer je odlično skakala
Poljanka Nika Križnar iz Delnic.
• 19. 2. – Na občnih zborih PD Cempin,
KD Ivan Tavčar Poljane in Poljanskih
salamarjev.
• 22. 2. – S poslancem Žanom Mahničem
na pogovoru pri žirovskem županu Žaklju
zaradi razmer v Alpini.
• 22. 2. – Na sestanku v Muzeju Škofja
Loka zaradi razstave na Visokem; dela lepo
napredujejo.
• 23. 2. – Na predstavitvi študije MOP
o odlagališču Boršt za primer potresa in
poplav.
• 26. 2. – Na obisku pri Marici Alič na
Muravah ob njeni 90-letnici.
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Namesto uvodnika …

Pozdravljeni, spoštovani bralke in bralci Podblegaških novic! Kar dva praznika obeležujemo
v marcu v čast ženam in mamam – prvi je že za nami, drugi pa se nam obeta v prihajajočem
tednu. Prav posebej obeleževali ju ne bomo, le v Literarnici na strani 32 je posebna pesem, ki
je zložena vam v čast, napisal pa jo je – moški. Ne moremo mimo verzov, v katerih piše: da bi
se vas bolj spoštovalo in cenilo, da bi se skritih želja čim več izpolnilo, da bi vsakršne ljubezni
doživele obilo. In tudi v uredništvi želimo prav to – da bi bile med svojimi najdražjimi ljubljene
in cenjene, da bi imele skrite želje, ki bi sem ter tja vzniknile na plano v vaše življenje, morda
povsem nepričakovano. In ja – tudi ljubezni ne gre zanemariti! Da bi je doživele in dajale v
izobilju. Kdor daje, namreč tudi dobi, in to dvakratno.
Zato pa seveda ne gre pustiti ob robu naših mučenikov. Marsikatera od mam in žena namreč
(četudi na trenutke nerada) prizna, da brez podpore moškega doma ne bi šlo! Četudi gre njihov
praznik mimo veliko bolj neopazno in precej manj pompozno, so v naših življenjih pomembni,
nenadomestljivi in edinstveni.
Pa smo spet tam, boste rekli, da je namreč v dvoje lažje in mnogo prijetneje premagovati ovire.
Najsibo z življenjskim sopotnikom, prijateljem ali dobrim sosedom. In zato pravzaprav niti ni
pomembno, kdaj je na koledarju označen kakšen praznik, če ga nosimo v srcu, je lahko prav vsak
dan. Zato – praznujte, ne le ob prihajajočem materinskem dnevu, veliki noči, pač pa vsak dan
posebej, znova in znova! Prijetno branje vam želim.
Urednica Damjana Peternelj

• 26. 2. – Na sestanku s sindikalisti, županom,
podžupanom, poslancem v Alpini; takrat je
padla odločitev za shod v podporo delavcem.
• 27. 2. – Na občnem zboru PD Gorenja
vas.
• 1. 3. – Na sestanku na Direkciji za vode
– poplavna varnost Poljan in usmeritve za nadaljevanje priprave dokumentacije.

• 1. 3. – Na Turistični tržnici v Kranju; šole
iz Poljan, Javorij in Sovodnja so pobrale zlate
medalje. Iskrene čestitke!
• 4. 3. – Na skupščini Gasilske zveze Škofja
Loka.
• 5. 3. – Na občnih zborih Društva upokojencev Poljanske doline in Združenja
šoferjev in avtomehanikov Žiri.
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Z 9. seje občinskega sveta

Nov občinski program za kulturo
Na tokratni 9. redni seji 25. februarja so svetniki in svetnice med drugim potrdili
spremembe pri kategorizaciji cest, saj je z novo obvoznico nekdanja stara cesta
skozi Gorenjo vas prekategorizirana iz državne v občinsko. Elizabeta Rakovec,
direktorica občinske uprave, jih je seznanila še z novostjo: občinskim programom
2016–2020 za kulturo, s katerim želijo postaviti okvir za njen nadaljnji razvoj.
Novelacija odloka o kategorizaciji občinskih
cest je bila potrebna predvsem zaradi izgradnje
gorenjevaške obvoznice. Po novem bo relacija
od krožišča pri Petrolu do Brodarja kategorizirana kot občinska cesta, prenos lastništva še
poteka. Do spremembe poteka ulice prihaja na
Gasilski ulici in pri odcepu za Trg Ivana Regna,
na novo sta kategorizirana odcep za Mercator in
Sokolski dom. Nekaj sprememb so podale tudi
krajevne skupnosti v občini, razen trebijske.
Soglasno so svetniki tokrat potrdili tudi
osnutek odloka o izdajanju javnega občinskega
glasila Podblegaške novice, pohvalili uspešno
delo Kulturnega centra slikarjev Šubic v preteklem letu, ki ga je podal upravitelj Boris
Oblak, ter podprli načrte za letošnje leto (več
o delovanju si lahko preberete na strani 16).
Svetniško zeleno luč sta dobila tudi predloga

dveh pravilnikov, o sofinanciranju programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (razpis je
objavljen na str. 14) ter sprejemu otrok v vrtec.
Spremembo pravilnika narekuje uskladitev z
državno zakonodajo.

Kultura na štirih stebrih

Elizabeta Rakovec, direktorica občinske
uprave, je svetnikom in svetnicam predstavila
novost: občinski lokalni program za kulturo
za obdobje 2016–2020, ki ga nalaga Zakon o
izvrševanju javnega interesa za kulturo. Predstavila je okvir štiriletnega razvoja občine na
področju kulture s temelji na štirih osnovnih
stebrih – ljubiteljski kulturi, lokalnih skupnostih, poklicni kulturi ter financiranju kulture
iz občinskega proračuna. Svetniki so program
razvoja podprli in ga pospremili v enomesečno

Fizioterapija v Gorenji vasi

Čakalne dobe se bodo bistveno skrajšale

Od novega leta dalje je program fizioterapije v naši občini okrepljen za pol
dodatne koncesije, kar v praksi pomeni dodatni dve uri fizioterapije dnevno. Ti
dve uri pri fizioterapevtki Lei Oblak izvaja fizioterapevtka Mirjana Krajnik, ki
ima sicer svojo ordinacijo v Žireh.

Fizioterapevtka Lea Oblak

Prva dva meseca sta obe fizioterapevtki še
urejali urnike, od 1. marca dalje pa je ta nespremenjen, in sicer ob ponedeljkih, sredah in četrtkih
od 6. do 15.30. ure, ob torkih je podaljšan do
17.30, ob petkih pa nekoliko krajši – do 14.30. Kot
je povedala fizioterapevtka Lea Oblak, se bodo
s tem čakalne dobe bistveno skrajšale in bodo
pacienti lažje in hitreje prišli do terapije. Pacienti
po poškodbah, ki so do zdaj čakali na obravnavo
tudi do enega meseca, pa bodo zdaj prišli na vrsto
precej prej. Letno je do zdaj fizioterapevtka tako
opravila 270 delovnih nalogov, po novem pa jih
bo lahko še dodatnih 135. Za namen razširjenega
programa sta fizioterapevtki najeli dodaten prostor
v pritličju zdravstvene postaje v Gorenji vasi in
nakupili tudi nekaj dodatne opreme.
Oblakova pa ob tem dodaja, da tudi s to
razširitvijo pokritost občine s storitvijo fizio
terapije še ni optimalna, saj bi ji glede na število
prebivalcev pripadlo 1,8 programa fizioterapije.
»Vendar se zavedamo, da je že to pomembna
pridobitev za kraj, saj so postopki dolgotrajni
in terjajo veliko angažiranosti zaposlenih na
občini,« je še dejala.
Nabor poškodb oziroma težav, zaradi katerih
ljudje potrebujejo fizioterapijo, je širok, saj se
po besedah Oblakove pozna, da ljudje tu veliko
delajo. Tako so pogoste kronične težave, kot so
bolečine v hrbtenici, vratu in sklepih, veliko je
športnih poškodb, v zadnjem letu pa je naraslo
tudi število obravnav zaradi nesreč v gozdu.
Tina Dolenc

javno obravnavo. Na občini upajo, da bodo v
tem času dobili še kakšen predlog kulturnih
akterjev širše lokalne skupnosti.
Na mizi je bil tokrat tudi program športa
za letošnje leto, ki ga bodo na občini podprli s
148.000 evri za investicije v športno infrastrukturo
in dobrih 53.500 evri (10 odstotkov več kot lani),
za katere se bodo lahko potegovala društva na
razpisu, ki je objavljen v tej številki (str. 26).
Za konec seje so prisluhnili še končnemu
poročilu Bernarda Strela o izvedbi investicij v
okviru projekta Porečje Sore ter imenovali Deana Stepančiča v Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu ter Toneta Kreka na mesto
člana sveta območne izpostave Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Pod zadnjo točko so sklepali o prometu z
zemljišči. Pod točko razno je župan napovedal
selitev občinske uprave nazaj v prostore Sokolskega doma.

Enotna podpora žirovski Alpini

Žan Mahnič pa je podal pobudo za podporo
žirovski Alpini, v kateri je bilo napovedano
odpuščanje delavcev. Dogovor svetnikov je
bil, da v pismu izrazijo podporo za ohranitev
Alpine in delovnih mest, saj je nenazadnje obrat
Alpine v Gorenji vasi deloval mnogo let, poleg
tega pa se še danes v Žiri na delo vozi kar nekaj
naših občanov.
Damjana Peternelj

Stik z županom

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste
želeli pri njem oglasiti osebno na občini (po
novem spet v Sokolskem domu), se prej najavite
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-83-100 in
povejte, približno koliko časa boste potrebovali,
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati.
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne bo
dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in prosi
za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka: 22. aprila
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 8. aprila po elektronski pošti
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov:
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate
tudi informacije o prireditvah, ki jih organizirate.
Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu, ne bo
mogoče objaviti!

3

Pediatrična ambulanta v Gorenji vasi

Za zdaj samo sistematski pregledi šolarjev
Čeprav je bilo rečeno, da bo od 1. marca dalje v Gorenji vasi enkrat tedensko
ponovno odprta pediatrična ambulanta, v kateri bi začasno deloval pogodbeni
pediater, se to ni uresničilo. V Zdravstveni postaji Gorenja vas za zdaj potekajo
samo sistematski pregledi šolarjev, bodoče prvošolčke in dojenčke pa morajo starši
na sistematske preglede še vedno voziti v Zdravstveni dom (ZD) Škofja Loka.
Spremembo je pojasnila vodja otroškega
dispanzerja v ZD Škofja Loka Alenka Šumer Pirc, ki je dejala, da je bil lani jeseni sklenjen
dogovor med predstavniki občin Gorenja vas Poljane, Žiri, Železniki in vodstvom Osnovnega
zdravstva Gorenjske (OZG), da poskušajo v tem
šolskem letu s pomočjo pogodbenih pediatrov
zagotoviti preglede šolarjev po občinah. »Uspeli smo pridobiti le Joco Djordjevića, dr. med.,
spec. ped., iz ZD Kranj. Ta je februarja končal
s sistematskimi pregledi šolarjev v Žireh in bo
nadaljeval v Gorenji vasi ob torkih dopoldan.
Sistematske preglede vstopnikov in dojenčkov
pa bomo za zdaj še opravljali v ZD Škofja

Loka,« je dodala in nadaljevala: »Pri nas bo
zaradi hujše bolezni več mesecev odsotna
upokojena pediatrinja, ki nam pomaga, in vse
kaže, da kljub centralizaciji preventive le-te ne
bomo uspeli realizirati niti v Škofji Loki.«

Sklep je bil, da se preventivni pregledi
nadaljujejo

Za komentar nepričakovanega zasuka dogodkov smo vprašali tudi na Občino Gorenja
vas - Poljane. Direktorica občinske uprave Eli
zabeta Rakovec je pojasnila, da so pričakovali,
da se bo glede na jeseni sprejeti sklep izvajal
celotni program preventivnih pregledov, torej

Ministrica Katičeva na obisku v občini

Objekti obrambnega
ministrstva v občinske roke

Občini že objavili razpis za pediatra

»Zato nas toliko bolj veseli, da smo skupaj
z Občino Žiri uspeli pridobiti vsa potrebna
soglasja za objavo razpisa za podelitev polne
koncesije za pediatra, ki bo tri dni deloval v
zdravstvenem domu Gorenja vas in dva dneva v
zdravstvenem domu Žiri. Izvajal pa bo tako celovito preventivno kot tudi kurativno dejavnost
za bolne otroke. Razpis je v soglasju z Občino
Žiri naša občina objavila 11. marca, izteče pa
se 21. aprila 2016,« je dodala Rakovčeva. Če
bo razpis uspešen, bo takoj po njegovem izidu
mogoče pričeti postopke za sklenitev koncesijske pogodbe za zgoraj navedeni program, saj
je občina za objavo razpisa že pridobila soglasje
zdravstvene zavarovalnice.
Tina Dolenc

Foto: Denis Bozovičar

Ob februarskem obisku ministrice za obrambo Andreje Katič so se na občini
pogovarjali o možnosti prenosa nepremičnin in zemljišč, ki so v lasti ministrstva
za obrambo v Todražu, na občino.

Ministrica si je poleg Sirnice Pustotnik ogledala tudi slemensko utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu.
Kot je povedala ministrica, gre predvsem za še kar nekaj usklajevanj znotraj pristojnih služb
tiste objekte, za katere se je slovenska vojska iz- in ministrstev, pomembno pa je, da so prvi koraki
rekla, da niso perspektivni zanjo, ki so trenutno v to smer že narejeni. Tega je bil vesel tudi župan
prazni in za katere je občina zainteresirana, da bi Milan Čadež, ki je poudaril, da se bodo na občini
jih uporabila za drug namen: »Dogovorili smo »maksimalno potrudili, da skupaj z ministrstvom
se, da občina poda vlogo in se speljejo postopki. speljemo te postopke.« Po njegovih besedah je s
Ne morem zatrditi, kakšni bodo, ker se moramo strani občanov ter lokalnih podjetnikov in obrtnikov
uskladiti še z drugimi ministrstvi, vendar mi veliko pobud za koriščenje praznih objektov.
slim, da bomo lahko našli neke stične točke, da
Ministrici se je ob tej priložnosti še posebej
bo prostore, ki jih ministrstvo ne potrebuje več, zahvalil za pomoč Slovenske vojske v materialu
občina lahko uporabila za druge namene.«
in vojakih pri sanaciji po poplavah v oktobru
O terminskem načrtu prenosa je po njenih 2014 in istega leta pri žledolomu.
Damjana Peternelj
besedah še prezgodaj govoriti, saj bo potrebnih
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tudi otroška posvetovalnica in ne le sistematski
pregledi. Sklep se je glasil: »Preventivni
pregledi v Žireh, Gorenji vasi in Železniki se
nadaljujejo takoj po odobritvi s strani komisije,
strokovni direktor OZG se aktivno vključi
v iskanje pogodbenih sodelavcev za delo v
pediatričnih ambulantah v vseh treh občinah.«
Vendar je po njenih besedah kadrovska stiska
pediatrije ZD Škofja Loka, ki je bila vseskozi
temeljni razlog za ukinjanje ambulant na dolinah, očitno prevelika, še dodatnih pogodbenih
pediatrov pa OZG ni uspelo pridobiti.

Prihodnje leto delna
sanacija ceste Trebija–
Sovodenj

Na povabilo župana so si predstavniki
Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) pred
kratkim ogledali najbolj kritične odseke na cesti
Trebija–Sovodenj.
Vodja projektov na DRSI Karmen Cian je
povedala, da je po idejnem projektu, ki je bil
izdelan v preteklih dveh letih, vrednost del ocenjena na 10,5 milijonov evrov. Zagotovila je, da bo
letos pripravljen projekt za izvedbo in recenzijo,
tako bo vse nared za razpis za izvedbo del.
Pričetek del na prvi etapi od Trebije (0,5 do
1,8 kilometra) proti Sovodnju lahko pričakujemo
v letu 2017, vzporedno pa bodo pripravili projekt
za izvedbo na malo manj zahtevnem odseku od
1,8 do 2,5 kilometra (do »Graparja«).
Gre za zelo zahtevna in draga gradbena
dela, saj bo potrebno zgraditi zahtevne nosilne
zidove za cesto nad Hobovščico in močne
oporne zidove za varovanje brežine.
Ogledali so si tudi nosilne zidove na Sovodnju nasproti podjetja Lesgal, kjer je v zelo
slabem stanju 140 metrov ceste, ki se poseda
proti vodotoku Hobovščica, in oporni zid v dolžini
150 metrov nad cesto na tem območju.
Dogovorjeno je, da se pripravi potrebna
dokumentacija, pričetek sanacije pa je zaenkrat
težko predvideti, saj bo že samo projektiranje
zahtevno.
Milan Čadež

MKČN in greznice na območjih brez javne kanalizacije

Daljši roki za prilagoditev obstoječih objektov
Konec lanskega leta je pričela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, v nadaljevanju: uredba), ki spreminja
nekatere zahteve za čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih izven javne
kanalizacije. Bistvene spremembe se nanašajo na roke za opremo obstoječih objektov z objekti za čiščenje komunalne odpadne vode in način ureditve čiščenja.

Odlokom o varstvu virov pitne vode iz leta 1989.
Po njem je na teh območjih gradnja komunalnih
čistilnih naprav prepovedana. Odlok bo predvidoma v letošnjem letu nadomestila nova uredba
(pripravlja jo pristojno ministrstvo za okolje),
s katero se bodo delno spremenila vodovarstvena območja in zahteve, zato je z izgradnjo
nepretočnih greznic smiselno počakati.
Lastnik objekta je po pričetku obratovanja o tem dolžan pisno obvestiti občino.
Za stavbe, ki se nahajajo izven aglomeracij
in nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijo, so poleg malih komunalnih čistilnih
naprav iz zgornjega odstavka z uredbo določeni
kot ustrezni objekti za čiščenje tudi MKČN z
zmogljivostjo čiščenja do 50 PE, ki je sestavljena iz enote za mehansko čiščenje (predizdelana
tipska pretočna greznica po standardu SIST
EN 12566-1 ali na mestu vgradnje sestavljena
pretočna greznica, skladna s standardom SIST
EN 12566-4 ali drugim enakovrednim mednarodnim standardom), iz katere se voda odvaja
v enoto za nadaljnje čiščenje (npr. po standardu
SIST EN 12566-6), filtracijo (npr. po standardu
SIST TP CEN /TR 12566-5) ali infiltracijo (npr.
po standardu SIST TP CEN /TR 12566-2).
Lastnik objekta je po uredbi dolžen pisno
obvestiti občino v roku 15 dni po pričetku
obratovanja MKČN oz. v roku 30 dni pred
pričetkom uporabe nepretočne greznice.
Oceno obratovanja MKČN izdela občina
na vlogo lastnika. Obrazec vloge je v e-obliki
objavljen na spletni strani občine. Po izdelavi
ocene obratovanja se zmanjša okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja za 90 odstotkov.
dr. Kristina Knific

Za obstoječe objekte se roki opreme stavb
z ustreznimi objekti za čiščenje komunalne
odpadne vode podaljšujejo.
Obstoječe objekti so stavbe, za katere je bilo
izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002. Roki so različni glede na lego stavb.
Če se obstoječa stavba nahaja znotraj zgoščene
poselitve (aglomeracije) in nima možnosti priklopa na javno kanalizacijo, se rok za ureditev
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
po zahtevah uredbe podaljšuje do 31. decembra 2023, za tiste izven območij aglomeracij
pa je ta ob prvi rekonstrukciji objekta, če ima
stavba urejeno odvajanje in čiščenje odpadne
vode skladno z gradbenim dovoljenjem za
stavbo (predpisi, ki so veljali v času gradnje
objekta), v nasprotnem primeru pa najkasneje
do 31. decembra 2021. Aglomeracije v občini
Gorenja vas - Poljane so podane v preglednici
(glej spodaj), podrobnejše informacije pa lastniki stavb lahko pridobijo na Občini Gorenja
vas - Poljane (osebno ali po telefonu na tel. št.
04/51-83-122).
Javna kanalizacija, mala komunalna
čistilna naprava ali greznica?
Ustrezna oprema za čiščenje komunalnih
odpadnih voda iz stanovanjskih stavb po ured
bi ostajajo male komunalne čistilne naprave

(MKČN), na območjih izven aglomeracij so
dovoljenje tudi t. i. tipske pretočne greznice z
enotami za nadaljnje čiščenje ali filtracijo ali
infiltracijo, na vodovarstvenih območjih pa so
še vedno dovoljene nepretočne greznice.
Na območjih z javno kanalizacijo ostaja po
uredbi obveznost lastnika objekta, da zagotovi
odvajanje komunalne odpadne vode v javno
kanalizacijo, kjer pa te možnosti ni, morajo
lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda z izgradnjo zasebnih objektov za čiščenje komunalnih odpadnih
voda. Po uredbi so ustrezni objekti za čiščenje
komunalnih odpadnih voda za objekte, ki se
nahajajo na območju aglomeracij in so brez
možnosti priklopa na javno kanalizacijo, male
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo
čiščenja do 50 PE (populacijskih enot). Te so
lahko tipske (kot gradbeni proizvod je skladna
s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim
mednarodno priznanim enakovrednim standardom) ali netipske (kot je npr. rastlinska čistilna
naprava). Izjema so vodovarstvena območja,
kjer je v primeru prepovedi gradnje MKČN še
vedno obvezna gradnja nepretočnih greznic (to
je neprepustnega zbiralnika vode, brez prekatov,
ki je namenjen zbiranju komunalne odpadne
vode). Vodovarstvena območja so določena z

Župan in občinska uprava
znova poslujeta
v Sokolskem domu

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča
vse občane, da župan in občinska uprava od
ponedeljka, 14. 3. 2016, ponovno delujeta na
lokaciji gorenjevaškega Sokolskega doma na
Poljanski cesti 87.
Od decembra 2013 je občinska uprava
delovala v začasnih prostorih v upravni stavbi
nekdanjega RŽV v gospodarski coni Todraž,
saj je v vmesnem času potekala energetska in
statična sanacija Sokolskega doma, katerega
osrednji del (mala in velika dvorana) je bil po
pridobitvi uporabnega dovoljenja septembra
2015 predan namenu. Petino celotnega objekta predstavljajo prostori občinske uprave v
drugem nadstropju, ki so bili predani svojemu
namenu v tem mesecu.
Obenem sporočamo, da sta se istočasno iz
Todraža v Gorenjo vas preselila tudi krajevni
urad Upravne enote Škofja Loka in policijska
pisarna, katerih lokacija delovanja je prav tako
po novem Sokolski dom.
Občinska uprava
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Ur.l. RS, št. 104/15), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči
ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 52/14) objavlja

RAZPIS

O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2016
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2016 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja malega gospodarstva za mikro
in majhna podjetja s sedežem na območju občine:
1. Subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest
1.1. Subvencija se dodeli:
- osebi za samozaposlitev: v višini1.200 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom:
v višini 600 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki
ji je to prva zaposlitev: v višini 800 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali
univerzitetni program za nedoločen čas s polnim delovnim časom: v višini 1.100 evrov,
- delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven občine Gorenja
vas - Poljane, se znesek zmanjša za polovico.
1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi ob upoštevanju naslednjih pogojev:
• je novo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
• delodajalec ne more več prejeti subvencije v primeru, če je predhodno že prejel
subvencijo občine za zaposlitev delavca ob istem številu zaposlenih,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca.
1.3. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je državljan Republike Slovenije,
• zaposlitev oziroma samozaposlitev brezposelne osebe je sklenjena v obdobju
od vključno 1. 10. 2015 dalje.
1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, je
potrebno priložiti:
• obrazec izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji za osebo, za katero
se uveljavlja subvencija,
• potrdilo upravne enote o stalnem bivališču za novozaposlenega delavca,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma
sklep o vpisu podjetja v sodni register,
• v primeru zaposlitve osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni in
univerzitetni program, dokazilo o izobrazbi.
1.5. Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti
vsaj dve leti po prejemu pomoči za ta namen. V primeru, da novozaposlena
oseba postane brezposelna iz katerega koli razloga pred potekom dveh let, mora
prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve zaposliti novo
osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru
mora prejemnik dodeljena sredstva vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na
trajanje zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

poslovnega načrta, vendar ne več kot 1.500 evrov.
3.4. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup in
gradnjo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave
poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih
prostorov, stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave
poslovnega načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt).

2. Subvencioniranje promocije izdelkov in storitev
2.1. Sredstva se namenijo za sofinanciranje promocije podjetnikov in obrtnikov na
sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem.
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob
predložitvi potrebnih dokazil v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov, vendar
ne več kot skupno 1.500 evrov na sejem.
2.3. Občina bo sofinancirala upravičene stroške za največ dva sejma na leto na
upravičenca.
2.4. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških
(strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem
sejmu).

9. Do pomoči niso upravičeni:
- subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar jih niso porabili
namensko,
- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila državnih pomoči,
- subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane,
- subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije.

3. Subvencioniranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi,
ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane, ter
nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne
dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane.
3.2. Vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni načrt enkrat na 10 let.
3.3. Višina sofinanciranja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov izdelave
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4. Subvencioniranje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za poslovne objekte na območju Občine Gorenja vas - Poljane
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za poslovne objekte, in sicer v višini do 15 odstotkov upravičenih stroškov
izdelave projektne dokumentacije, vendar ne več kot 1.400 evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški pridobitve projektne dokumentacije za izdajo
gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o podrobnejši vsebini
projektne in tehnične dokumentacije.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
računa in dokazilo o plačilu računa.
5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz
katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih
virov) je pomoč dodeljena.
6. Upravičeni prejemniki so:
- mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah,
- samostojni podjetniki,
- fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanja zaposlovanja/samozapo
slitev,
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti,
- podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
7. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju
Občine Gorenja vas - Poljane oz. morajo upravičenci svojo dejavnost opravljati
na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
8. Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane zagotovljenih 30.000 evrov.

10. Za izvedbo postopka župan med člani občinske uprave imenuje komisijo.
Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki
so navedeni v javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, ki
ga predloži županu.
11. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. 9. 2016.
12. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije
na Občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel. 04/51-83-114) ali na spletni
strani občine (http://www.obcina-gvp.s/razpisi).
Župan Milan Čadež

Financiranje v kmetijstvu

Ne spreglejte razpisov za podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v obdobju od 12. do 26.
februarja objavilo prve letošnje javne razpise iz naslova ukrepov programa
razvoja podeželja (PRP), ki bodo v finančnem obdobju 2014–2020 financirani
iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Naložbe v kmetijska gospodarstva

Osem milijonov evrov je namenjenih za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za leto
2016, in sicer za prilagoditev na podnebne spremembe, tehnološke izboljšave ter znižanje stroškov
pridelave. Sofinancirajo se med drugim nakup
kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije, mreže
proti toči vključno z njeno postavitvijo, stroški
postavitve ali obnove sadovnjakov ter malih namakalnih sistemov. Podporo je mogoče dobiti samo
za naložbe, izvedene po oddaji vloge, ter za splošne
stroške in stroške nakupa kmetijskih zemljišč, ki
so nastali po 1. januarju 2014, in sicer 30 odstotkov upravičenih stroškov, ki se lahko povečajo v
posameznih primerih za največ 20 odstotkov (za
naložbe mladih kmetov). Najnižji znesek je 2.000
evrov na vlogo. Na razpis se je mogoče prijaviti
do vključno 20. aprila, gre pa za zaprt tip razpisa,
kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje
ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno
mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk,
do porabe razpisanih sredstev.
Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS
12. februarja 2016, sprememba, ki predvideva
podaljšanje roka s 6. na 20. april, in dopolnitev
pa teden dni kasneje.

Za gozdno mehanizacijo

Prav tako je osem milijonov (od tega šest
milijonov fizičnim osebam, ostalo pa pravnim
osebam in samostojnim podjetnikom) na voljo
lastnikom gozda v okviru javnega razpisa za
podporo naložbam v nakup nove mehanizacije
in opreme za sečnjo in spravilo lesa (Uradni list
RS, 19. februar 2016). Vloge sprejemajo do 15.
aprila, sofinanciranih pa bo do 40 odstotkov
upravičenih stroškov.

Za predelavo, trženje in razvoj
kmetijskih proizvodov

V Uradnem listu je bil 19. februarja objavljen
tudi razpis za sofinanciranje naložb v predelavo,
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. V
ta namen je upravičencem na voljo 20 milijonov
evrov, vloge pa je treba oddati do vključno 13.
aprila. Upravičene so naložbe v ureditev ali obnovo
objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbo z
vodo, varčno uporabo vode, ureditev greznic in
čistilnih naprav, proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev
energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in
energetsko varčnejše opreme. Naložbe v predelavo
kmetijskih proizvodov zajemajo tudi nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za
uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih
neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih
proizvodov zajemajo tudi ureditev prodajnih in
degustacijskih prostorov, nadgradnje mobilnih
prodajaln in pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za dostavo in ohranjanje
kakovosti kmetijskih proizvodov.
Vlagatelji so lahko nosilci kmetije, ki se
ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov, samostojni podjetniki posamezniki,
zadruge, zavodi ali gospodarske družbe,
sofinanciranih pa bo največ 30 odstotkov
upravičenih stroškov naložbe.

Za gozdno infrastrukturo

Od 21. marca do 22. aprila pa morajo vlogo
oddati posamezniki, ki se bodo prijavili na javni
razpis za podporo naložbam v ureditev gozdne
infrastrukture – v Uradnem listu je bil objavljen
26. februarja, razpisanih pa je skupno 3,5 mili-

KS Lučine

Cestni program financirali tudi iz zasebnih sredstev

V KS Lučine smo v letu 2015 opravili rekonstrukcijo ceste na Golem Vrhu v
dolžini 200 metrov ter jo asfaltirali. Asfaltiran je bil tudi odsek ceste proti Prelesju, prav tako v dolžini 200 metrov.
Pripravo zemeljskih del in širitev te ceste v
skupni dolžini 400 metrov sta financirala podjetnika Janez Oblak in Janez Bradeško. Od skupne
investicije v znesku približno 24.000 evrov je
Janez Oblak prispeval dve tretjini, Janez Bradeško
pa eno tretjino. Opravljena so bila tudi zemeljska
dela na cesti Vrbane–Črnogorc v dolžini 500
metrov, dve tretjini celotne investicije, ki je znašala
skoraj 30.000 evrov, je plačal podjetnik Nikolaj
Potrebuješ. Tako je ta odsek ceste pripravljen za
asfaltiranje. Opravljena je bila še rekonstrukcija
ceste Zare–Brlog. V celoti je krajevna skupnost
investirala v cestni program približno 35.000 evrov,
prej omenjeni obrtniki pa okrog 50.000 evrov, za
kar se jim iskreno zahvaljujemo. Za vzdrževanje in
investicije vodovodov smo v preteklem letu porabili približno 7.000 evrov. Občina pa je financirala

projekt za pridobitev novega vodnega vira. Po
novem se vodovodi v zasebni lasti ne financirajo
več preko krajevne skupnosti, ampak mora uporabnik sam pridobiti občinska sredstva.
Skupaj s podružnično šolo Lučine in Kulturnim društvom Zala smo izpeljali prireditev ob
materinskem dnevu in miklavževanje. V letu 2015
smo začeli s pripravo projekta za poslovilni objekt,
s katerim bomo nadaljevali v naslednjih letih.
Mira Bizovičar, tajnica KS Lučine

Delo krajevnih skupnosti (KS) v 2015

V prvi letošnji številki prejšnji mesec smo že predstavili
delo v preteklem letu za tri KS v naši občini.
V tokratnih Podblegaških je prva od treh, ki jih
predstavljamo, KS Lučine. Več o delu KS Javorje in
KS Poljane si lahko preberete na strani 13.

jona evrov. Sofinanciranih bo do 50 odstotkov
naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem,
posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in
gozdarstva. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi
prispevek v naravi v obliki lastnega dela.
Razpisi s povezavami na dokumentacijo in
pojasnila so objavljena tudi na spletni strani http://
www.program-podezelja.si/sl/javni-razpisi. Ta
tej strani bodo objavljeni tudi preostali razpisi iz
programa razvoja podeželja (glej tabelo).
Milka Bizovičar

Pričakovani razpisi do konca leta

MAREC
Naložbe v tehnološke izboljšave s področja
higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter
znižanju stroškov pridelave (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, gradnja novih
hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev
greznic in čistilnih naprav, nakup opreme in
naprav v gospodarskih poslopjih).
MAJ
Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na vodovarstvenih območjih (npr. mehanizacija za
plitvo obdelavo tal, škropilnice z antidrift
šobami, specialna mehanizacija za aplikacijo
gnojevke, obnova in novogradnja hlevov
primerne za VVO, gnojne jame).
JUNIJ
Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti
za mlade kmete.
JUNIJ
Prilagoditev na podnebne razmere –
zelenjadarstvo (npr. rastlinjaki, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup
namakalne opreme, specialna kmetijska
mehanizacija, mreža proti toči).
JULIJ–DECEMBER
• Agromelioracije na komasacijskih
območjih.
• Izgradnja namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom.
• Naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na zahteve kmetovanja na hribovskogorskih območjih (npr. nakup specialne
kmetijske mehanizacije, ureditev pašnikov
in obor, izvedba agromelioracij, posodobitve
hlevov, zaščita čebeljih panjev pred medvedi,
ureditev trajnih nasadov, ureditev priključkov
do javne infrastrukture, gnojne jame).
• Izgradnja širokopasovnega omrežja.
• Ekološka pridelava.
• Prilagoditev reje za dobrobit živali.
• Dodelitev podpor za ustanovitev skupin
in organizacij proizvajalcev.
• Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa.
• Dodelitev podpore za novo sodelovanje
v shemah kakovosti.
• Izbor projektov za sodelovanje lokalnih
akcijskih skupin.
• Dodelitev podpor za projekte razvoja
novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij na področju kmetijstva.
Vir: http://www.program-podezelja.si
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane za programsko
obdobje 2015–2020 (Ur. l. RS, št. 53/2015) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2016
I. NAROČNIK
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 92.000 evrov za
ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014),
- pomoči »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013) ter
- druge ukrepe.
III. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 6. členu Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas Poljane za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: pravilnik) oz. v okviru
posameznega ukrepa.
2. Do pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
niso upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom,
- podjetja v težavah.
3. Pomoči po pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in
sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo,
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo
uvoženega blaga.
4. Pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se
ne dodeli za davek na dodano vrednost.
5. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima
spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
6. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/
izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, vrsti, znesku javnega financiranja, predvidene
stroške ter izjavo vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene
stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena pravilnika.
7. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso
upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
delovanju Evropske unije,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
8. Pomoč »de minimis« ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezanim
dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
9. Pomoč »de minimis« ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih,
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
10. Pomoč »de minimis« ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov
pred uvoženimi.
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11. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih
obveznosti do občine ali do države.
12. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja,
ki so po Zakonu o finančnem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo), v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
13. Skupna vrednost pomoči, dodeljene istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000 evrov (v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 evrov) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
14. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 16. člena pravilnika ter je
poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo
na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči »de
minimis« na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
15. Prejemnik pomoči »de minimis«mora k vlogi predložiti:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je upravičenec oziroma
enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih
uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene
stroške,
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupni znesek
že prejetih pomoči »de minimis« za vsa, z njim povezana podjetja,
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo osmega odstavka
16. člena tega pravilnika.
16. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika pomoči:
- da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013,
- o odobrenem znesku »de minimis« pomoči.
17. Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.
IV. UKREPI
UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (10. člen pravilnika)
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega izmed naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali,
če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo
in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
2. Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom
v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,

- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
- obratna sredstva.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev) – gnojne jame, gnojišča, silosi,
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen traktorjev,
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopjih,
- stroški nakupa rastlinjaka velikosti najmanj 50 m2, montaže ter opreme v rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitve zaščitne mreže pred neugodnimi vremenskimi
razmerami (protitočne mreže).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno,
- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja,
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14. (5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja
vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
- ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha
kmetijskih površin,
- predložitev oddane zbirne vloge – obrazec B – stalež živali in geoprostorski obrazec
iz subvencijske vloge v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (velja za naložbe na vodovarstvenem območju).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1A z obveznimi prilogami:
1. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov
to potrebno (gradbeno dovoljenje, gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt);
2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (velja v primeru novogradnje
(rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji; na vpogled) ter dokazila
o stroških izdelave le-te (kopije računov in potrdil o plačilu računov);
3. presoja vplivov na okolje, če je ta potrebna;
4. kopija oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem
letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel (obrazec B – stalež
živali in geoprostorski obrazec iz subvencijske vloge);
5. mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti in ekonomičnosti
naložbe (velja za naložbe na vodovarstvenem območju);
6. kopija predračuna/ponudbe o stroških načrtovane naložbe; predračun/ponudba
se mora glasiti na ime upravičenca.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Znesek pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma maksimalno
2.500 evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije
do 1 ha, pašniki),
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije do 1 ha,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), ki imajo sedež v občini in
katerih naložba se izvaja na območju občine,
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha
kmetijskih površin,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (velja v primeru izgradnje nezahtevne agromelioracije).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1B z obveznimi prilogami:
1. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je to potrebno;
2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (če obstaja; na vpogled) ter dokazila
o stroških njene izdelave (kopije računov in potrdil o plačilu računov);
3. kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba
(velja v primeru naložbe v ureditev kmetijskega zemljišča);
4. dovoljenje lastnika zemljišča (velja za naložbe na zemljiščih, ki so v zakupu);
5. kopija predračuna/ponudbe o stroških, za katere se uveljavlja pomoč; predračun/
ponudba se mora glasiti na ime upravičenca.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Znesek pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma maksimalno
2.500 evrov na kmetijsko gospodarstvo/pašno skupnost/agrarno skupnost.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so vključeni v skupno naložbo.
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Pomoč se dodeli za nakup nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z
zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode
iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Upravičenci do pomoči:
- čebelarji s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v centralni register
čebelnjakov in register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo čebelarsko dejavnost
na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred
dnevom oddaje vloge in mora imeti številko KMG-MID,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1C z obveznimi prilogami,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dokazilo o vpisu čebelnjaka v register čebelnjakov.
Okvirna višina razpisanih sredstev:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 60.500 evrov
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 5.000 evrov
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva: 1.000 evrov
UKREPI »DE MINIMIS« V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne
dejavnosti na kmetiji) (16. člen pravilnika)
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter
nekmetijske dejavnosti (tudi davčne blagajne).
Upravičenci do pomoči:
kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
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v občini, se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi
(dopolnilne dejavnosti) ter imajo sedež dejavnosti v občini in naložbo, ki se izvaja
na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima
dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj pet let po zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno,
- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja,
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:
1. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti (velja v primeru, če upravičenec do
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti);
3. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno;
4. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (na vpogled) ter dokazila o stroških
njene izdelave (kopije računov in potrdil o plačilu računov);
5. dokazila o stroških naložbe (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se
mora glasiti na ime upravičenca;
6. mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.500
evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de
minimis« pomoči iz 7. odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000 evrov
Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva (17. člen pravilnika)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov
in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezane z dopolnilnimi
dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi
dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano
z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom.
Upravičenci do pomoči:
- nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev,
ki imajo sedež v občini in se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oziroma imajo v lasti
gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- program izobraževanja/usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi dejavnostmi/
gozdarstvom.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
1. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti (velja za tiste, ki se ukvarjajo z
dopolnilno dejavnostjo);
2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti (velja za tiste, ki se ukvarjajo z
dopolnilno dejavnostjo, in v primeru, ko upravičenec do pomoči še nima dovoljenja
za opravljanje dejavnosti);
3. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (velja za tiste, ki uveljavljajo pomoč s področja
gozdarstva); to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane;
4. program izobraževanja/usposabljanja (kjer obstaja), npr. vsebina tečaja, seminarja,
predavanja, sejma, vabilo, ipd.;
5. dokazila o stroških izobraževanja/usposabljanja (kopija računa in potrdila o plačilu
računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.
Intenzivnost pomoči:
- do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov oziroma maksimalno 300
evrov na kmetijsko gospodarstvo.
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Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de
minimis« pomoči iz 7. odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 500 evrov
Ukrep št. 4: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Nove investicije za delo v gozdu (18. člen pravilnika)
Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični
opremi kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa gozdarske mehanizacije (gozdarska prikolica, cepilnik drv, vitel) ter
zaščitne opreme za delo v gozdu, razen motornih žag.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
v občini in ki imajo v lasti gozdne površine na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 4 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel; iz posestnega lista mora biti razvidno, da
upravičenec razpolaga z najmanj 3 ha gozdnih površin;
2. dokazila o stroških nakupa gozdarske mehanizacije/zaščitne opreme za delo v gozdu
(kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.500
evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de
minimis« pomoči iz 7. odstavka 14. člena tega pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 10.000 evrov
Ukrep št. 5: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Sofinanciranje izgradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak (18. člen
pravilnika)
Namen pomoči je podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak.
Predmet podpore: Sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z izgradnjo ali rekonstrukcijo
gozdnih vlak.
Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev,
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov,
urejanju prostora in varstvu okolja.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 5 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o stroških izgradnje ali rekonstrukcije gozdne vlake (kopija računa in
potrdilo o plačilu računa);
2. mnenje pristojnega zavoda za gozdove – zapisnik o strokovnem pregledu
ustreznosti izvedenih del.
Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne
vlake.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000 evrov
OSTALI UKREPI
Ukrep št. 6: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja (20. člen pravilnika)
Namen pomoči:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki
živi na podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev/združenj, s čimer se
dolgoročno dviguje kakovost življenja na podeželju.
Upravičenci do pomoči:
- društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in delujejo na območju občine
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti,
- društvo/združenje mora biti vpisano v register društev,

- upravičenci morajo predložiti seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek
ter naslov), na katerem so označeni člani z območja občine.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 6 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o registraciji društva/združenja;
2. potrdilo o vpisu društva/združenja v register društev;
3. plan dela društva/združenja za leto 2016
4. seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), na katerem so
posebej označeni člani z območja Občine Gorenja vas - Poljane
5. kopije vabil na občne zbore drugih društev/združenj (velja v primeru, da upravičenec
uveljavlja pomoč za te stroške);
6. dokazila o stroških (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. drugih ustreznih
dokazil); računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca.
Upravičeni stroški:
- materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški
material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve,
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja
kmetijstva in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja
kmetijstva in gozdarstva (en izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski material,
potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z
delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …,
- stroški strokovnega dela oz. pomoči v društvu (plačilo tajnici …),
- stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora društva/
združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno
s potnimi stroški),
- drugi stroški, povezani z izvedbo programa društev/združenj.
Pomoč se ne dodeli za:
- stroške organiziranja/izvedbe raznih sejmov, razstav, prireditev, kvizov, iger, srečanj,
strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oziroma stroške udeležbe na njih (vključno s potnimi
stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače),
- stroške promocijskega materiala (reklamne majice …) za potrebe udeležbe članov
društva/združenja na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih,
srečanjih, igrah, strokovnih ekskurzijah, izletih …,
- stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oziroma za poslovne
partnerje,
- stroške, nastale v zvezi srečanji članov društva,
- stroške izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe prijave
društva/združenja na razpise,
- vse druge stroške, ki niso našteti kot upravičeni stroški.
Višina pomoči:
- do 100 odstotkov upravičenih stroškov,
- odstotek pomoči se določi glede na število članov iz Občine Gorenja vas - Poljane
v društvu/združenju.
Znesek pomoči: do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.000 evrov
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015–2020,
• prijavne obrazce.
VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.

Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. V primeru,
da se upravičenec prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep v svoji kuverti.
VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog bo 21. aprila 2016. Odpiranje vlog ne bo javno.
Pravočasno prispele vloge bo pregledala strokovna komisija za kmetijstvo in podeželje
(v nadaljevanju: komisija).
Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene
upravičencem.
Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od
dneva odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo
osem (8) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno
obravnavala. Če pozvani upravičenci v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo
dopolnili oziroma ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bo komisija predlagala, da se
vloge zavržejo kot nepopolne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, bo komisija zavrnila.
Za vse popolne vloge bo komisija na podlagi pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu,
pripravila predlog razdelitve sredstev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev,
razpisane za posamezni ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež
sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
V kolikor za posamezen ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi
maksimalno dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo ta sredstva
prerazporedila na druge ukrepe znotraj javnega razpisa.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave
izdala sklepe o dodelitvi sredstev, v katerih bodo opredeljeni: namen, višina odobrenih
sredstev in opravičeni stroški za posamezen ukrep oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi
ali zavrženju v skladu z odločitvami komisije.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8) dni od vročitve
sklepa. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku
razpisnega roka.
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
POSEBNA DOLOČILA ZA UKREP ŠT. 1 (POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA
SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO
KMETIJSKO PROIZVODNJO)
Upravičenec pred sklenitvijo sklepa o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo
naložbe, nabavo blago ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena.
Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani
po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev ter do 30. 11. 2016. Računi, izdani
pred pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 30. 11.
2016, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev in
najkasneje do 31. 11. 2016 (potrdila o plačilu računov morajo biti datirana z datumi
po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev).
Za ukrepe »de minimis« se upoštevajo računi, izdani po 1. 9. 2015.
Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun, in sicer na podlagi zahtevka
za izplačilo sredstev (velja za ukrep, št. 1 in podukrep št. 1, podukrep št. 2, podukrep
št. 3) oz. na podlagi podpisane pogodbe (velja za ukrepe, št. 2, 3, 4, 5 in 6).

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

V primeru, da upravičenec v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe
o dodelitvi sredstev ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Upravičenci lahko vloge oddajo najpozneje do vključno 19. 4. 2016.

Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina
Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Vloge, oddane po pošti,
morajo biti oddane kot priporočena pošta najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa
(datum poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa).

Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja vas - Poljane
najkasneje do 30. 11. 2016.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v
obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana
in žigosana.
Vzorca pogodbe upravičenec k vlogi ne prilaga!

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO UPRAVIČENCI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si, zainteresirani
pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač na Občini Gorenja vas
- Poljane, telefon: 04/51-83-114, in pri Nataši Božnar Markelj, telefon 04/51-12-700.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani
kuverte mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2016, ukrep št.
________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o upravičencu: ime in priimek ter
naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2016.

Župan Milan Čadež
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Naši občani v tujini: Maja Prelog

»Zame je dom tam, kjer je srce«

Foto: Uroš Kralj

Maja Prelog iz Kopačnice že enajst let živi in dela v tujini. Svojo kariero je
pričela v Evropskem parlamentu kot asistentka poslanke Mojce Drčar Murko,
kjer je to delo opravljala skoraj pet let. Zadnjih šest let je zaposlena kot prevajalka v okviru Evropske komisije, kjer pokriva področje financ in tako skrbi za
prevode zakonodajnih besedil, raznih poročil in sporočil za javnost. Z možem
Urošem Kraljem, ki prav tako dela za Evropsko komisijo, in hčerko Lolo živijo
v Luksemburgu, ki je postal njihov drugi dom.

»Zaposlitev v tujini mi je prinesla odprtost do drugačnosti in samozavest, da zmorem marsikaj.
Pripomogla pa je tudi k samostojnosti in s tem občutku svobode.«
»Kot študentka politologije, smer analiza članic EU. Naša strokovna znanja in izkušnje so
politik in javna uprava, sem sodelovala pri zelo raznolika, saj pokrivamo številna področja,
kampanji za prve volitve slovenskih poslancev kot so revizija, komuniciranje, finance, pravo,
v Evropski parlament. Tako sem spoznala informacijska in komunikacijska tehnologija,
Mojco Drčar Murko, ki je bila kasneje tudi jeziki, javna uprava, zunanji odnosi, ekonomija/
izvoljena. Po diplomi mi je ponudila zaposlitev statistika,« pojasnjuje sogovornica. Vsakdo, ki
v svoji pisarni v Bruslju. V mojih očeh je bila se želi zaposliti pri eni od institucij EU, mora
to izvrstna priložnost – delati za osebo, ki jo uspešno opraviti enega od izbirnih postopizjemno cenim ter se učiti od nje – česa boljšega kov, ki jih organizira EPSO. Kot dodaja, so
si ne bi mogla želeti. To, da je bila služba v ti postopki odvisni od vrste zaposlitve in priBruslju, je bilo zame drugotnega pomena in o lagojeni različnim profilom. Posameznik lahko
tem niti nisem preveč razmišljala. Enostavno prijavo opravi na spletu, nato sledi uvrstitveno
sem spakirala in odšla tja, kjer je bila moja testiranje in preverjanje v ocenjevalnem centru.
sanjska služba,« svoje začetke dela v tujini Kandidati morajo imeti državljanstvo države
opisuje Maja Prelog. Delavnik v Bruslju je članice EU, uživati vse državljanske pravice,
podoben našemu, traja osem ur dnevno, pet dni imeti odlično znanje enega uradnega jezika EU
v tednu. »Delo poteka v večkulturnem okolju. in dobro znanje drugega (za nekatere profile
Uslužbenci institucij Evropske unije (EU) de- pa tudi tretjega) jezika, pri čemer mora biti
lamo za 500 milijonov prebivalcev iz 28 držav vsaj eden od jezikov angleščina, francoščina

Oglas
V Volaki 26 se prodaja se samostojna
stanovanjska hiša, neto tlorisne površine
174 m2, zgrajena l. 1992, z 275 m2
zemljišča, urejenim dovozom ter lepim
razgledom v dolino.
Cena: 85.000 evrov
Informacije na tel. št.:
040/564-566 (Saša)
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ali nemščina. Za delovna mesta strokovnotehničnih uslužbencev se zahteva končana
srednješolska izobrazba, za delovna mesta
upravnih uslužbencev pa diploma najmanj
triletnega univerzitetnega študija.

V Luksemburgu se počutijo dobro

Kar nekaj njenih sodelavcev je Slovencev,
tako slovensko besedo sliši tudi na delovnem
mestu, sicer pa sodelavci prihajajo iz vseh
držav EU. »S sodelavci imam resnično dobre
izkušnje. To so zvečine izjemno profesionalni,
prijazni in odprti ljudje. Vedo, kje je Slovenija,
mnogi so jo tudi že obiskali in prav vsi so bili
navdušeni nad prijaznostjo Slovencev, visokim nivojem znanja angleščine in drugih tujih
jezikov, urejenostjo in razvitostjo države ter
seveda našimi naravnimi lepotami,« ne pozabi
dodati. Pri Evropski komisiji je zaposlen tudi
mož Uroš, ki dela v pisarni vodje oddelka:
»Med seboj si vedno pomagava, predvsem tako,
da se pogovarjava o najinih izkušnjah in večkrat
drug drugega vprašava za nasvet, tako glede
malenkosti kot pomembnih zadev,« izpostavlja
diplomirana politologinja, ki nasvetov glede
dela v tujini ne deli rada, saj zagovarja dejstvo,
da zna vsak zase najbolje presoditi, kako in kaj.
»Bi pa kot začetno točko priporočila brskanje
po spletu, kjer se najde ogromno koristnih
informacij,« pravi.
Kot pojasnjuje, se v Luksemburgu počutijo
dobro, saj je to odprta država s tremi uradnimi jeziki (luksemburščina, nemščina in
francoščina), pri čemer večina ljudi dobro
govori tudi angleško. Več kot 40 % prebivalcev
je priseljencev iz različnih držav. Tam imajo
sedež številne institucije EU ter mednarodna
podjetja in banke. »Življenje je dobro. Luksemburg je razvita država z enim najvišjih
BDP na prebivalca na svetu. Standard je torej
razmeroma visok in temu ustrezne so tako cene
kot plače,« poudarja.

Navajeni na potovanja
od enega do drugega »doma«

Delo in življenje v tujini ima tako dobre kot
slabe plati. »Na prvem mestu je zagotovo od
daljenost od družine in prijateljev. Na začetku se
je bilo nekoliko težko prilagoditi na novo okolje
– od jezika, delovnih ur, različnih navad do
hrane. Vse to zna biti naporno, ampak tudi zelo
zanimivo. Odpre se ti namreč nov svet, spoznaš
nove ljudi, skleneš prijateljstva in si zgradiš
nov dom.« Domov se radi vračajo, saj imajo tu
družino in številne prijatelje. »Uživamo v tem,
da vsi govorijo slovensko, poleg tega pridemo
v Slovenijo na dopust. Vedno kaj zabavnega
počnemo in seveda dobro jemo,« smeje pove
in nadaljuje: »Midva sva se na to oddaljenost
in potovanja navadila, za Lolo je vse skupaj
popolnoma normalno, saj se je rodila v Belgiji
in drugačnega življenja sploh ne pozna. Zame
je dom tam, kjer je srce – torej družina in prijatelji – v našem primeru sta to tako Slovenija
kot Luksemburg.«
Lidija Razložnik

KS Poljane

Največ dela s sanacijo škode po poplavah
Ker so strokovne službe na občini z dobro
pripravljenim projektom uspele pridobiti državna
sredstva za to sanacijo, so se že sredi leta pričela
dela, ki so potekala vse do konca decembra. Po
celotni grapi so potekala razširitvena dela ceste,
na novo je bilo zgrajenih okoli 380 metrov
opornih zidov iz kamna in betona. Cesta je bila
skoraj v celoti na novo asfaltirana, spomladi
pa bo izvajalec nadaljeval z deli. Sanacija bo
predvidoma končana v letošnjem letu.
Z občinskimi sredstvi smo obnovili od
poplav poškodovani most v Žabji vasi in most
v Delnicah. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
krajanom Delnic, ki so brezplačno prispevali
les za ograjo na mostu.
Z občinskimi sredstvi so se nadaljevala dela
na »šolski poti« od Vidma do šole v Poljanah.
Na celotni trasi se je izvedla razširitev ceste s
pločnikom in parkirišči. Uredila so se dvorišča
pred obstoječimi objekti in vgradila vsa potrebna
infrastruktura. V začetku septembra pa je ob
omenjeni šolski poti potekalo slavnostno odprtje
prenovljene hiše rodbine slikarjev Šubic.

Sejnine svetnikov za dobrobit kraja

S proračunskimi sredstvi KS Poljane pa smo
v preteklem letu asfaltirali že dolgo načrtovan
950 metrov dolg odsek ceste v Bukovem Vrhu

do kmetije Planinčar, na štirih odsekih ceste
v Hotoveljski grapi, ki so jih poškodovale
poplave, pa smo na novo utrdili in preplastili
430 m2 ceste in za boljše odvodnjavanje položili
170 dolžinskih metrov asfaltne mulde. S sredstvi sejnin, katerim smo se odpovedali člani
sveta, smo sredi leta postavili deset novih klopi,
sedem pa smo jih obnovili. Vsem članom sveta
KS Poljane se prav lepo zahvaljujem. Tik pred
božičem je izvajalec Edo Krek izdelal in postavil novo brv čez potok Hotoveljščica in tako
smo povezali pešpot na »Koroško pot«.
V aprilu je potekala tudi čistilna akcija, ki se je
je udeležilo več kot 120 krajanov, ki so s pomočjo
svojih traktorjev urejali bankine in nasipali udarne
jame še na nekaterih makadamskih cestah.
V juniju smo praznovali 24. rojstni dan samostojne države Slovenije, ki se ga je udeležilo
veliko krajanov.

Načrti za 2016

Tudi za leto 2016 smo v krajevni skupnosti
že obravnavali predloge, tako imamo v načrtu,
da bomo v celoti poskušali asfaltirati odsek
ceste Lužar– Kopišar na Gabrški Gori v dolžini
1100 metrov.
V občinskem proračunu za leto 2016 je
predvideno, da se bo dokončno uredilo križišče

Foto: arhiv KS Poljane

Leto 2015 se je v KS Poljane pričelo z velikimi načrti, predvsem pa z željami in
vprašanji, kako v prihodnjih letih zagotoviti v občinskem proračunu dovolj sredstev za sanacijo od poplav poškodovane infrastrukture v Hotoveljski grapi.

Sanacija v Hotovlji
pri uvozu k šoli v Poljanah, načrtovana je tudi
ureditev – izgradnja novega mostu pri gostilni
Videm in ureditev pločnika mimo pekarne ter
obnova ceste Polycom–Palir. Nadaljevala se
bo tudi sanacija in asfaltiranje odseka ceste
Volča–Zakobiljek–Lom v dolžini 700 metrov
in odsek ceste Suša–Dolenja Ravan v dolžini
500 metrov. Prav tako pričakujemo, da se
bodo spomladi nadaljevala in zaključila dela
v Hotoveljski grapi in na obeh odsekih ceste
od Drnovškovega mlina naprej, ki sta bila
poškodovana ob poplavah v letu 2014.
Ob koncu bi se zahvalil vsem članom sveta
KS Poljane, predstavnikom osnovne šole, krajanom in vaškim odborom, izvajalcem, vsem
društvom, našemu župniku, županu in celotni
občinski upravi za odlično sodelovanje pri
izvajanju zgoraj navedenih projektov, z željo
za dobro sodelovanje tudi pri načrtovanih
projektih.
Predsednik KS Poljane Tone Debeljak

KS Javorje

Novi vodovod in kar dve čistilni napravi

Leto 2015 si bomo v krajevni skupnosti Javorje zapomnili po dveh pomembnih
dogodkih, in sicer otvoritvi vodovoda Podvrh–Zapreval in otvoritvi dveh čistilnih
naprav za Četeno Ravan ter za vasi Murave, Javorje in Dolenčice.

smo uredili nekaj propustov in opornih zidov ter
utrdili in zamenjali asfaltno prevleko na odcepu
za Brinje. Asfaltirali smo del odcepa na Mlaki
do hiše Jošk. Popolnoma je obnovljen tudi del
ceste v Četeni Ravni. Na tem delu je zamenjan
tudi celoten spodnji ustroj, izdelana drenaža in
asfaltna prevleka.

Foto: arhiv KS Javorje

Nič manj pa nismo zadovoljni z zaključenimi
deli na odseku ceste Javorje–Murave, ki so po
izgradnji kanalizacije nekoliko zastala. Na
tem odseku je poleg položene končne asfaltne
prevleke zgrajen tudi pločnik. Ta pridobitev
sedaj omogoča učencem in starejšim precej bolj
varno pot ob zelo prometni cesti. Manjka le še
nekaj svetilk javne razsvetljave in kratek odsek
pločnika, ki ni bil zgrajen zaradi urejanja mejno
zemljiških vprašanj. Verjamem pa, da bodo
cestne luči zasvetile enkrat v doglednem času.
Zelo nemočni se počutimo pri vzdrževanju
cestne infrastrukture. Zelo slaba nosilna
struktura tal večine cest v naši KS ter veliko
transporta z zelo težkimi kamioni po teh cestah,
ki so bile grajene za precej manjše obremenitve, povzročata hitrejše propadanje cest, kot
smo jih sposobni obnavljati. Tudi letos smo
nekatere kritične odseke namesto z asfaltom
reševali z betonom. Prednost takega reševanja
vidimo predvsem v večji časovni fleksibilnosti
in možnosti uporabe lokalnih izvajalcev. Letos
smo na ta način sanirali določene cestne odseke
proti Mlaki, Žetini in Četeni Ravni. Proti Žetini

Letos največ za vzdrževanje cest

Tudi na drugih področjih smo bili aktivni.
V Javorjah imamo novo čakalnico, pridobili
smo tudi idejni projekt ureditve križišča do
avtobusne postaje v Javorjah.
Končali smo prvo in drugo fazo obnove
pokopališča, ki je obsegalo izgradnjo vzhodnega
in severnega obzidja ter dvojne drenaže, ureditev osrednje poti po pokopališču ter povečanje
ekološkega otoka. Kljub nekaterim dodatnim
delom nismo presegli načrtovanih sredstev. Ker
nekateri najemniki grobov še niso poravnali
svojih obveznosti, žal tudi mi ne moremo v roku
poravnati svojih obveznosti do izvajalcev.
V letošnjem letu bomo večino sredstev namenili za vzdrževanje cest, in sicer za najbolj

Obnovljeno javorsko pokopališče
kritične odseke, ki se največkrat pokažejo
spomladi. Dokončati moramo oznake in ograjo
na parkirišču v Javorjah. Zamenjati bo potrebno
tudi čakalnico v Dolenčicah. Ker vsega ne
bomo zmogli uresničiti s svojim proračunom,
računamo tudi letos, tako kot do sedaj, na
pomoč naše občine.
Hvala vsem za dobro sodelovanje, tako
svetnikom krajevne skupnosti kot občinski
upravi z županom Milanom Čadežem, stro
kovnim izvajalcem in vsem potrpežljivim ter
razumevajočim krajanom.
Predsednik KS Javorje Ciril Alič
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09 – odl. US, 4/10, 20/11,
100/11 – odl. US, 111/13), Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (Ur. l. RS, št. 104/2015) in Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/2016) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih programov
na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2016
sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, DŠ: SI
63943026
2. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane.
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora,
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko-zgodovinsko področje,
ročna dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter
programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini,
- kulturne prireditve in akcije,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso
zajeta v vrednosti kulturnih programov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
- imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred
objavo razpisa,
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti na področju kulture,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj dve tretjini občanov Občine Gorenja
vas - Poljane),
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva,
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila
o doseženih uspehih na občinskih, območnih, regijskih in državnih tekmovanjih,
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko
posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem
javnem razpisu Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.
4. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec.
Upoštevajo se le prijave, ki so oddane na obrazcih razpisne dokumentacije za leto
2016, objavljenih na spletni strani občine sočasno s tem razpisom za sofinanciranje
kulturnih programov v letu 2016.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
5. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za
kulturo Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov,
ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem
materialu. Merila, pogoji in kriteriji za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih
programov v Občini Gorenja vas - Poljane so navedeni v razpisni dokumentaciji,
ki je sestavni del tega razpisa, in v prilogi 1 Pravilnika o sofinanciranju programov
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ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št.
18/2016)
6. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih
ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2016, je 27.475 evrov.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 20. 4. 2016.
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- razpisno dokumentacija 2016 za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih Občina Gorenja vas - Poljane sofinancira iz proračuna
občine v letu 2016,
- Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/2016).
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa za leto 2016 lahko predlagatelji v
razpisnem roku dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni
strani: http://www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 20. 4. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka. Drugače vročene prijave se ne upoštevajo.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2016«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
11. Izločitev vlog po odpiranju:
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka. Prav tako bodo izločene tudi vloge, ki ne bodo
oddane skladno z 10. točko tega razpisa.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti vlagatelja, ki mora vlogo v petih
dneh dopolniti, drugače se izloči iz postopka kot nepopolna.
12. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri
Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
13. Obveščanje o izidu razpisa:
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni najpozneje v 30-ih dneh od datuma,
ko se zaključi razpisni rok.
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in
projektov sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, skladno s katero se drugi
del subvencije upravičenemu izvajalcu nakaže le pod pogojem, da društvo na
predpisanih obrazcih za poročanje v letu 2016 in pravočasno, to je v roku do 15.
10. 2016, poroča o izvedbi prijavljenih programov, sicer se šteje, da prijavljeni
programi niso izvedeni.
Rok za realizacijo aktivnosti je 30. 9. 2016.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
				

Župan Milan Čadež

Kulturni praznik v Poljanah

Sprehod skozi štiri desetletja
Kulturnega društva Poljane

Pri poustvarjanju dramskih, literarnih, fotografskih
in scenskih del so sodelovali: Marija Prebil, Anica
Berčič, Peter Cankar, Jera Benedičič, Gašper
Čadež, Aljaž Rakovec, Hermina Peternel, Nonet
Blegoš, Glasbena skupina Planinca, Orkester
Poljanski orgličarji, Mateja Tušek, Marjan
Debeljak, Roman Demšar, Janez Arnolj, Janko
Lavtar, Izidor Jesenko, Janez Kloboves.

Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku je postavila ogledalo pestri
zgodovini štiridesetih let delovanja Kulturnega društva dr. Ivana Tavčarja Poljane.

Pred tremi leti je Šubic v poljansko kulturno
društvo ob sodelovanju z domačimi kulturniki
posegel tudi s Tavčarjevo poljansko retrospektivo, v
kateri so se na poseben način na odru obnovila štiri
Tavčarjeva dela: Holekova Nežika, Cvetje v jeseni,
Raubarski cesar in Šarucova sliva. Izšli sta knjigi
zadnjih dveh naslovov in zapisala se je zgodovina
vseh štirih predstav. Še po Retrospektivi je dišalo,
ko je Izidor Jesenko že presenetil z novo fotografsko umetnino, ki je nastajala kar 40 let. Razodel jo
je občinstvu s projekcijo in razstavo z naslovom
Poljanska dolina s ptičje in žabje perspektive.
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Za kulturo domačega kraja
smo odgovorni vsi

Snovalci občinske proslave ob kulturnem prazniku na odru kulturnega doma v Poljanah.
Uvodoma je zbrane nagovorila snovalka in navdušenje. Ponovitev je bilo več kot 30.
povezovalka programa, Jerneja Bonča, ki je
Nepogrešljiv sestavni del Cvetja v jeseni je bil
spomnila, da je bilo društvo ustanovljeno 3. pevski nonet Blegoš, ki je pod vodstvom Janeza
decembra 1975.
Čadeža deloval od leta 1977. Dvajset let so fantje v
Kadar je govor o kulturniškem brušenju pol- petkih zvečer in nedeljah dopoldne hodili na vaje.
janskih značajev, Poljanci nikakor ne moremo Bili so nepogrešljiv udeleženec vseh kulturnih
mimo gibljivih slik, ki jih še danes pozorno prireditev v kraju, zamudili niso skoraj nobenega
spremljamo na televizijskih zaslonih, kadar večera slovenskih podoknic, pevskega srečanja
zaidejo nanje. Tako smo potovanje dobro osedlali in trikrat so celo sami v kraju pripravili občinsko
z ogledom Ravbarskega cesarja, nato pa se spom- pevsko revijo. Pevsko štafeto so leta 1996 predali
nili precejšnjega števila dramskih uprizoritev, ki dekliški vokalni skupini Okarina, ki jo je vodila
jih je pod vodstvom Andreja Šubica uprizarjala Irena Dolenc (danes Debeljak). Delovala je do
vaška mladež. Na odru so se izbrusile štiri mla- leta 2003. V drugi polovici devetdesetih let je
dinske predstave. Najprej Partljičevi Taki ste, taki predsedovanje prevzela Majda Debeljak in nekako
smo, nato Čarobna košara Manice Komanove, razširila kulturniško vnemo tudi na področje mlaza njo Ptički brez gnezda Frana Milčinskega ter dine (oratorij in dve mladinski predstavi) ter na
slednjič Mali princ Saint-Exupéryja. Še predtem področje likovnega in fotografskega ustvarjanja.
je Andrej Šubic svojo režijsko premiero doživel Glasbeno vrzel po odhodu Okarine je zapolnila
s Šarovčevo slivo in nepozabno Anico Berčič v glasbena skupina Planinca, ki ostaja aktivna še
Metini obleki, drži in govorici. Nekaj odlomkov dandanes. Med pestro kulturniško ponudbo tega
smo si imeli priložnost ogledati tudi na prireditvi časa ne moremo mimo prireditev, ki so jih prav
in ob tem opazovali bodisi potomce takratnih takrat Poljanci vstavili v svoj koledar in so se
igralcev ali pa taiste igralce, ki jim je življenje združile s krajevno tradicijo, ki se ohranja vse do
že narisalo kakšno žlahtno gubo na obraz.
danes: miklavževanje, praznovanje dneva staršev
in dneva državnosti.

Kar 30 ponovitev Cvetja v jeseni

Predsedstva so se skozi desetletja menjala. V
sedemdesetih in osemdesetih je cvetela dramska
plat društva, v začetku devetdesetih je navdihujoči
slovenski optimizem, ki se je poznal tudi poljanski
kulturi, zaznamovalo Cvetje v jeseni. »Denarja ni
bilo, a imeli smo Meto in režiserja, to nam je za
uresničitev sanj za začetek zadostovalo,« pravita
takratni gonilni sili društva Jaka Šubic in Milena Sitar. Drobno hrepenenje je po tistem, ko sta odhajala
s Planince, s prvega obiska pri režiserju Hercogu,
zraslo v velikanski mehanizem 46 gibljivih koles
vseh vrst, ki so se sukala po dvorani: tehnikov, scenskih delavcev, likovnikov, igralcev, muzikantov, organizatorjev in vsa so delovala zgolj na prečiščeno

Novo obdobje delovanja društva

Novo obdobje novega predsednika Mihe
Tuška so z orglicami ubrano pospremili Poljanski orgličarji. Njihov orkester postaja z leti
še žlahtnejši in ubira vedre korake povsod po
domovini in izven nje. V drugi polovici začetka
novega desetletja sta se okrepili fotografska
skupina in pa z izdajo več knjig ohrabrena
literarna plat društva. Po nekaj letih zatišja se
je iz »diaspore«, kot pravi sam, na poljanski
oder vrnil Andrej Šubic, tokrat z uprizoritvijo Molierjevega Zdravnika po sili, ki ga je s
svojimi režijskimi in jezikovnimi obogatitvami
preimenoval v predstavo Duohtar kar tok.

Sprehoda vsekakor ne bi bilo brez Jerneje
Bonča, ki je na odru v vlogi kulturnice predstavljala
nezidane spomenike poljanske kulture, kot tudi ne
brez Andreja Šubica, ki je, v soboto pred odrom, v
nedeljo pa za njim, pomagal držati režijsko taktirko
večernega popotovanja skozi čas in navdih.
Župan je v svojem govoru poudaril pomen
kulture za vsakdanjik in praznik in prisotne
»potroštal« z najavo odprtja obnovljenega Sokolskega doma na letošnjo binkoštno nedeljo. V zahvali se je vodja Orgličarjev Anton Krek poklonil
obiskovalcem za prispevek k rasti kulture, obenem
pa izrazil vabilo, da sme k ustvarjanju pristopiti
vsak, ki čuti, da ima v sebi talent ali voljo zanj.
Na koncu koncev smo za kulturo domačega kraja
odgovorni prav vsi, zato nikakor ne smemo zaspati na odru Cvetja v jeseni, ki so ga zgradili naši
predniki, ampak moramo ustvarjati prijaznejše
kulturno okolje, ki bo na domači oder privabilo
tudi mlade upe. Najsi bodo literarne, fotografske,
likovne ali dramske narave.
Po veznem besedilu Jerneje Bonča pripravila
Mateja Tušek

Kulturni praznik na Sovodnju

Držali smo se tradicije in proslavo izpeljali prav 8. februarja. Mogoče je bilo nekaj
manj nastopajočih kot po navadi, a vsi smo
to počeli v želji obeležiti kulturni dan in njegov
pomen. Moderatorka Štefka Eržen je skozi
vezno besedilo odkrivala znane in manj znane
vsebine o pesniku Francetu Prešernu. Nekaj
pesmi iz njegove zapuščine sta prebrala člana
kulturnega društva. S petjem so program obarvali
pevci cerkvenega mešanega pevskega zbora in
Grabljice. Učenki sta skozi kratek prizor potrdili
pomen javne ustanove – šole, ki tudi skrbi za
kulturo in znanje. Učenec glasbene šole pa je
zaigral na klaviature.
Obiskovalcem je spregovoril tudi poslanec
državnega zbora Žan Mahnič, ki je poudaril
pomen besed, izraženih v Zdravljici, in jih razložil v
luči današnjega časa in dogodkov. Proslavo delamo različno stari krajani za krajane vseh generacij
in prijetno je nastopati, kadar so vsi stoli v dvorani
zasedeni, čeprav tokrat žal ni bilo tako.
Milka Burnik
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Šubičeva hiša

Po uradnemu odprtju do celovitega letnega programa
Kulturni center slikarjev Šubic (Šubičeva hiša) v Poljanah deluje v polnem zamahu. V lanskem letu je doživel pomembne dogodke. Med te nedvomno sodita
izgradnja stopnišča, ceste in ploščadi pred njo ter uradno odprtje hiše z bogatim
spremljevalnim programom.

Otroci so hvaležna publika. Za šole v Šubičevi hiši razvijajo celovito ponudbo kulturnih dni, pravi
upravitelj Boris Oblak (na sliki v vlogi animatorja).
Lani so bila sicer zaključena tudi restavratorska ustvarjanje na zelo neposreden način – z živimi
dela v drugem nadstropju hiše, ki predstavlja bivalni demonstracijami postopkov slikanja, rezbarstva
prostor, kjer so skozi izseke iz številnih ohranjenih in pozlate. Da so postopki res razumljivi, skrbijo
pisem Šubicev predstavljeni njihovi odnosi, poto- tudi študijski primeri slike in freske, izdelala jih je
vanja, veselje, ljubezni, strahovi in domotožja, ki Maja Šubic, ter baročni rezljan okvir rezbarja Erika
so prevevala njihova življenja. Stenske poslikave Curka,« je še dodal.
in pohištvo so zažareli v prvotni podobi.
Ker so dobršen del lanskega leta potekala
Pridobili so tudi kamnito ploščo v spomin Jane- gradbena dela, so bili pri nekaterih dejavnosza in Jurija Šubica, ki je stala v nekdanji poljanski tih omejeni, vendar so kljub temu izvedli šest
cerkvi. Kot je povedal vodja kulturnega centra Bo- razstav, več kot 20 delavnic, festival karikatur.
ris Oblak, se je skozi vse dosedanje delovanje hiše Zabeležili so tudi opazen porast števila individskristalizirala zgodba muzejske postavitve. Ta bo ualnih gostov in skupin. S tem se je izboljšala
kmalu dokončno zaključena z vsemi inovativnimi finančna slika, saj so se v primerjavi z letom
detajli, ki so ugotovljeni v interpretacijskem načrtu. 2014 prihodki iz dejavnosti potrojili.
»Lahko zatrdim, da je postavitev res zanimiva, saj
ni le umetnostno-zgodovinska, ampak prepleta Vzpostavljajo muzejsko trgovinico
Z dokončno urejenimi prostori so izpolnkopico pedagoških in umetniških vidikov in obiskovalcem vseh starosti predstavlja Šubice in njihovo jeni pogoji za nemoteno delovanje kulturnega

Šubičeva hiša je odprta od torka do petka med 9. in
16. uro, ob sobotah med 9. in 13. uro ter po dogovoru
ob nedeljah med 9. in 13. uro. Telefon: 059/250-549,
031/ 394-751, elektronska pošta: info@subicevahisa.
si. Vabljeni tudi k ogledu spletne strani: www.
subicevahisa.si.

centra. Tako je leto 2016 prvo z izdelanim
kompletnim letnim programom.
Oblak v letošnjem letu daje poudarek kakovosti programa ter promociji, s katero se
privablja v Poljansko dolino še več obiskovalcev.
Letos pričakujejo nadaljnji porast obiska. Ta
trend je opazil že v začetku leta. V začetku februarja je bila odprta razstava ilustratorja Mladena
Melanška z naslovom Polhec Poldi, aktualna pa
je razstava industrijskega oblikovalca Marjana
Žitnika Retrospektiva oblikovanja, ki je bila na
ogled do 15. marca. Sledi ji razstava profesorjev
Pedagoške fakultete z odprtjem 16. marca. Zatem
bosta razstavljala ilustratorja, grafika in slikarja
Polona in David Ličen iz Ajdovščine. Letos je
sicer predvidenih skupaj 12 razstav.
Za šole se razvija ponudba izvedbe kulturnih dni. Svojo dejavnost Šubičeva hiša
umešča v širši prostor, tako se povezuje tudi z
ogledi Tavčarjevega dvorca, Rupnikove linije
in drugih zanimivosti Poljanske doline.
Spomladi se bo vzpostavila muzejska trgovinica s spominki in darili Poljanske doline. Napoveduje se n adgradnja festivala karikatur, kjer
so načrtovane določene novosti in izboljšave.
Pričeli bodo z organizacijo raznih tečajev in
delavnic za otroke in odrasle, predvsem tistih
bolj specifičnih in unikatnih, v smeri rezbarstva,
karikatur in drugih likovnih tehnik. Za različne
dogodke ponujajo najem večnamenskega
prostora in ploščadi pred hišo. V načrtu za leto
2016 je še določitev pravne oblike Šubičeve
hiše in vzpostavitev tesnejšega sodelovanja z
okoliškimi muzeji in društvi.
Jure Ferlan

Iz PŠ Sovodenj

Na kolo, da nam dolgčas ne bo

Foto: Iztok Miklavčič

V dosedanjih 14 letih so naši turistični podmladkarji v raziskovalnih nalogah in
razstavah na turističnih tržnicah pod okriljem projekta Turistične zveze Slovenije
predstavili številne ideje, ki so že zaživele v praksi ali pa še čakajo na pravi
trenutek. Letošnja predstavitev v Kranju je spet prinesla zlato priznanje.

Vsi nasmejani na podelitvi zlatih priznanj

16

Festivalski naslov Zeleni turizem nam je
služil za to, da smo za petnajsto nalogo izbrali
družinsko kolesarjenje s prelaza Kladje (vas
Podlanišče) do koče na Ermanovcu. Slabih pet
kilometrov ne preveč naporne poti bodo tako
zmogli tudi malo manj vešči kolesarji in predvsem otroci. Parkirišče bo kar pri stari vojašnici.
Že na Kladju in potem po progi bodo kolesarji
spoznavali zgodovinske, naravne in kulturne
značilnosti. Na Ermanovcu jih čakajo še spretnostna vožnja s kolesom, zabavne igre in kviz.
Prav vsi učenci šole na Sovodnju so dajali
predloge za pisno nalogo, pozneje pa likovno

ustvarjali in oblikovali vse potrebno, da je
lahko prvi dan marca devet učencev v Mercatorjevem centru na Primskovem v Kranju
postavilo razstavo z naslovom Na kolo, da nam
dolgčas ne bo.
Ocenjevalna komisija je namenila zlato
priznanje celotnemu projektu za sodelovanje na
30. državnem festivalu. Še eno zlato priznanje
pa smo si prislužili za najboljšo turistično
tržnico po mnenju komisije mladih.19. aprila se
bomo s še 30 šolami predstavili na vseslovenski
zaključni turistični tržnici.
Na uspehe učencev smo ponosne mentorice,
ravnatelj, še posebej pa lahko župan Milan
Čadež, saj ga (verjetno) ne bo župana v Sloveniji, ki bi imel v občini kar tri zlate šole na
tem festivalu.
Milka Burnik

Glasbena šola Škofja Loka

Občina za vsaj dva dodatna inštrumenta
Osnovnošolci se lahko v Gorenji vasi v okviru Glasbene šole Škofja Loka učijo
treh inštrumentov. Na Občini Gorenja vas - Poljane, ki je tudi ena izmed občin
ustanoviteljic omenjene glasbene šole, so v dopisu njenega ravnatelja Petra
Kopača pozvali, naj preveri načine, kako bi lahko poučevali dva dodatna
inštrumenta in s tem povečali zanimanje otrok za učenje.
Glasbena šola Škofja Loka skrbi za
poučevanje inštrumentov in izobraževanje o
glasbi tudi v Poljanski dolini, saj v dislociranem
oddelku na OŠ Ivana Tavčarja poteka pouk
klavirja, kitare, diatonične harmonike in nauka
o glasbi. Ob vsakoletni predstavitvi dela za
minulo šolsko leto in načrtov za tekoče šolsko
leto pa je odbor občine Gorenja vas - Poljane
za šolstvo, kulturo in šport presenetil podatek,
da se v oddelku Gorenja vas poučuje le tri
inštrumente, v ostalih dislociranih oddelkih v
Žireh in Železnikih pa sedem oziroma osem
inštrumentov. Izstopa tudi podatek, da je
vključenost osnovnošolskih otrok v glasbeno
šolo v občini Gorenja vas - Poljane le 5,49odstotna, medtem ko v ostalih občinah ustanoviteljicah znaša 8,30 odstotka, 11,12 odstotka
oziroma 12,76 odstotka. Zato je župan Milan
Čadež ravnatelju Glasbene šole Škofja Loka
Petru Kopaču poslal dopis, v katerem predlaga,
da se preveri načine izboljšanja osnovnega

glasbenega izobraževanja za osnovnošolske
otroke naše občine in v prihodnjem šolskem
letu v enoti Gorenja vas prične s poučevanjem
vsaj dveh dodatnih inštrumentov. Ponudil je tudi
možnost, da se zagotovi dodatne prostore za
poučevanje v Kulturnem centru slikarjev Šubic
v Poljanah, če bi glasbeni šoli to ustrezalo.

Oddaljeni od središč in – glasbe

Župan je v dopisu tudi opozoril, da je velik
del učencev občine Gorenja vas - Poljane zelo
oddaljen že od občinskih središč in verjetno
marsikoga od obiskovanja glasbene šole odvrne
dodatna pot v Škofjo Loko. Zato bi približanje
pouka glasbene šole zagotovo izboljšalo sedanje stanje glede vključenosti otrok, za kar je
občina kot soustanoviteljica upravičeno zelo
zainteresirana.
Ravnatelj Peter Kopač je na naše vprašanje,
kaj meni o pozivu občine, najprej izpostavil, da
se je pred njegovim vodenjem Glasbene šole

Loti Feltrin bronasta plaketa
Ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka je
izpostavil nedavni uspeh njihove učenke
Loti Feltrin, ki prihaja iz občine Gorenja vas Poljane: »Loti Feltrin je ena najbolj nadarjenih
učenk, kar smo jih imeli. Njen uspeh na
regijskem tekmovanju, kjer je osvojila zlato
priznanje, in državnem tekmovanju TEMSIG
2016, kjer je prejela bronasto plaketo, je
izjemen glede na to, da se klavir uči šele četrto
leto. Njena profesorica je Katarina Tominec,
specialistka za klavirsko igro.« Dodal je še,
da je bilo od leta 2007 do danes kar nekaj
zelo nadarjenih otrok iz Občine Gorenja vas Poljane, ki pa so pouk inštrumenta obiskovali na
matični šoli v Škofji Loki, ker organizacija pouka
drugače ne bi bila možna.
Škofja Loka v dislociranem oddelku v Gorenji vasi poučevalo le dva inštrumenta, in sicer
klavir ter kitaro, sam pa je dodal še diatonično
harmoniko. Na dopis pa da bo najprej odgovoril
županu, nato še nam. Ker pa je šla številka v
tisk prej, kot je ravnatelj poslal dopis, bomo o
tem poročali v prihodnji številki.
Tina Dolenc

KUD Sovodenj

V desetih sezonah so amaterski igralci Neč Bat Teatra KUD Sovodenj nanizali
trinajst avtorskih predstav, letos Vaško sceno in Čudež v garaži.
Igralska zasedba se iz leta v leto le rahlo
spreminja, kar je dobro, saj se med seboj bolje
poznajo in posledično lažje ustvarjajo primerne
dialoge in situacije ter komunicirajo v prostoru.
Dobra uigranost in spretnost odrske igre je še
posebej izstopala v Vaški sceni, ki je imela več
hitrih preobratov razpoloženja in dogajanja. V
predstavi Čudež v garaži pa so znali igralci dobro odigrati tudi počasi razvijajoče se dogodke,
npr. stanje v delavnici, ko ni dela, materiala in
naročil, pa moraš delati.
Kar nekam tja med vzhod in zahod so postavili tako občino kot vas Zaritje. Po imenu bi
se dalo sklepati o mirnem življenju vaščanov,
ki bivajo tam nekje v sožitju in si z majhnimi
lažmi, hinavščino, prisiljenimi nasmehi ter
prikrivanjem svojih šibkosti lajšajo življenje.

Dogodi pa se, da vaški fant spozna mestno
dekle. »Karizma in volja te dekline pretreseta same temelje celotne vaške družbe,« so
zapisali ustvarjalci na gledališki list. Poleg
številnih drugih dogodkov so različni pogledi
na politično situacijo in migrante pripeljali
predstavo na kritično točko zavračanja oziroma
tolerance. Bi se dalo iz tega in podobnih zapletov rešiti kako drugače kot s strelnim orožjem
in delovati bolj vzgojno, pa je lahko vprašanje
za predstavo nove sezone.
Znajti se po svoje, začeti delati kar koli – če
je treba, tudi nogavice, pa čeprav v najeti garaži.
»Š Armani je zgledno družinsko podjetje z
eno zaposleno in eno študentko. Ukvarja se
s proizvodnjo nogavic, ki poteka kar v najeti
garaži gospe Tončke, ki je, milo rečeno, naporna

Koncert Moške vokalne skupine Pozdrav
Moška vokalna skupina Pozdrav iz Gorenje
vasi vabi 10. aprila ob 19h na svoj prvi koncert v
pomladanskem času, ki ga pripravljajo v avli OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Zasedba, ki že tretje leto deluje pod okriljem
KUD Ivan Regen, želi širšemu občinstvu predstaviti svoj repertoar, ki so ga pripravljali v zadnjem letu dni; ta obsega pesmi od renesančnega
obdobja do novejših skladb slovenskih in tujih

skladateljev in pesnikov. Izbor pesmi, ki ga je
pripravil zborovodja, Pavel Magajne, bo zadovoljil
tako poznavalce zborovskega petja kot tudi vse
ostale ljubitelje ubranih moških glasov. V goste
so povabili Mešani pevski zbor Sv. Anton iz Kobarida, ki šteje okrog dvaindvajset pevk in pevcev
in slovi po odličnem petju. Zborovodja je Matej
Kavčič. Vstop na koncert bo prost.
L. R.

Foto: Maša Kokalj

Kar dva »čudeža« na vaški sceni

Utrinek iz letošnje igre Vaška scena KUD
Sovodenj
najemodajalka. Kot smo v Sloveniji že vajeni, se
tudi v tej firmi pojavi nepotizem, ko žena delovodje malodane izsili službo za svojega moža.
Stvari v podjetju se začno počasi slabšati. Modna
oblikovalka je vse zahtevnejša, najemodajalkino
mentalno stanje se poslabša, delavci imajo težave
z motivacijo. Ravno v nepravem času v podjetje
prideta še potencialna kupca. Firmo lahko reši
le čudež,« so zapisali ustvarjalci. Avtorsko komedijo so zapeljali tako, da se je čudež res zgodil,
ko je v to začel verjeti še zadnji skeptik.
Milka Burnik
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Smo vodilno evropsko kamnoseško podjetje, ki nudi celovito izvedbo tehnološko najzahtevnejših
projektov po celem svetu.
Po uspešnem prodoru na tuje trge ustvarjamo novo delovno klimo, s katero bomo nadaljevali našo
pot navzgor.
,ãþHPRRGORþQHOMXGL]YROMRHQHUJLMRWHUVSRVREQRVWMR]DWLPVNRLQSURMHNWQRGHOR
9GLQDPLþQLKVNXSLQDKSUHQDãDPRQDãHERJDWR]QDQMHQDQRYHVRGHODYFH
Zaposlujemo tiste, ki razmišljajo širše in si upajo prestopiti meje.
1XGLPRWXGLãWLSHQGLMHLQãWXGHQWVNRGHORGLMDNRPãWXGHQWRPYLãMLKOHWQLNRYWHKQLþQLKVPHUL

ZAPOSLENIM NUDIMO:
x
x
x
x

XUHMHQHGHORYQHUD]PHUHLQUHGQRSODþLOR
GLQDPLþQRLQ]DQLPLYRGHORQDWHKQLþQRQDM]DKWHYQHMãLKNDPQRVHãNLKSURMHNWLK
VWLPXODWLYQRQDJUDMHYDQMHPRåQRVWQDSUHGRYDQMDLQGRGDWQHJDVWURNRYQHJDXVSRVDEOMDQMD
SRJRGER]DGRORþHQþDV]PRåQRVWMRSRGDOMãDQMDYQHGRORþHQþDV

K SODELOVANJU VABIMO:
1. VODJA PROJEKTA - 0ä
Vodenje visoko-tehnološko zahtevnih jahtnih, hotelskih in drugih projektov
2. STROJNI OPERATER (CNC PROGRAMER) - 0ä
Programiranje in upravljanje CNC strojev za obdelavo naravnega kamna
3. PROIZVODNI DELAVEC / KAMNOSEK - 0ä
PULXþLWHY]DRSUDYOMDQMHSRNOLFDSRGPHQWRUVWYRPQDãLKNDPQRVHNRYVSHFLDOLVWRY
4. 9='5ä(9$/(&- 0ä
PRSUDYLODLQY]GUåHYDQMHYR]LOLQJUDGEHQHPHKDQL]DFLMH
5. MONTER - 0ä
0RQWDåDQDMNRPSOHNVQHMãLKNDPQRVHãNLKL]GHONRYSRFHOHPVYHWX
Samostojno delo R]LURPDSULXþLWHY]DSRODJDOFD
6. 6./$',âý1,.- 0ä
2UJDQL]DFLMDEODJDYVNODGLãþX
5HVQHLQ]DQHVOMLYHNDQGLGDWHYDELPRGDVYRMRSURãQMR]åivljenjepisom pošljejo na zaposlitev@m-h.si ali
Marmor Hotavlje, d. o. R +RWDYOMH   *RUHQMD YDV V SULSLVRP ]D NDWHUR GHORYQR PHVWR  =D YHþ
informacij o prostih delovnih mestih vljudno vabljeni na našo spletno stran www.marmor-hotavlje.si,
rubriNDNDGURYVNLNRWLþHN9HVHOLbomo tudi vašega klica na številko 04/507 00 45.
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Odprtje Sokolskega doma – 1. del

Scenarij kot tisti pred skoraj 100 leti
Na občini zatrjujejo, da želijo scenarij prireditve ob odprtju prenovljenega
Sokolskega doma, ki bo 15. maja letos, kar najbolj prilagoditi tistemu izpred 93
let. V ta namen se je že nekajkrat sešla posebna županova skupina, ki bdi nad
projektom organizacije dogodka.
Podrobno so proučili objave po dogodku iz
leta 1923 in v več člankih, ki jih boste do odprtja
še prebirali v Podblegaških novicah, vam bomo
v razkrili podrobnosti celodnevnega dogodka,
ki se obeta letos. Primerjalno si lahko preberete,
kaj se je po pisanju v časniku Domovina maja
1923 dogajalo v Poljanski dolini in kaj se bo –
čez približno dva meseca.

Ideja celotnega dogodka je, da bi na njej sodelovalo
čim večje število društev in organizacij iz naše
občine, seveda ob velikem številu povabljenih obča
nov in gostov iz drugih krajev od blizu in daleč.

Slovesnost se bo pričela ob grobnici predvidoma ob 10. uri. Ogledali si bomo lahko
obnovljeno grobnico, v kateri dela ravno
potekajo. Na občini so financirali projekt za
izvedbo, dela pa v celoti financirajo lastniki
oziroma sorodstvo. V krajšem kulturnem programu bo nastopil Lovski pevski zbor Lubnik
iz Škofje Loke.

Pred dvorcem bodo najprej nastopili rogisti, zbrane
bo nagovorila Saša Nabergoj, direktorica Loškega
muzeja, s katerim je občina sodelovala pri postavitvi
nove muzejske zbirke o dr. Ivanu Tavčarju in Franji
Tavčar. To bodo sicer uradno odprli že nekaj dni prej.
Po ogledu zbirke se bodo predstavniki društev in
obiskovalci v sprevodu odpravili po stari cesti za Soro
do Poljan do lani uradno odprte Šubičeve hiše, kjer
bo ob tej priložnosti slovesno odprtje ploščadi pred
hišo in nove varne povezave s pločnikom ter cesto
od Ločivnice do Osnovane šole Poljane. Vmes bo
prisotne ob Šarucovi hiši z odlomkom iz Tavčarjevih
del pozdravila amaterska igralka Anica Berčič.
Več v naslednji številki, kjer bomo podrobno
opisali še dogajanje pred Šubičevo hišo in sloves
nost ob odprtju prenovljenega Sokolskega doma
v Gorenji vasi. Že zdaj prav lepo vabljeni, da ste
del največjega kulturnega dogodka “na dolini”
tudi vi!
D. P.

Iz PŠ Javorje

Do zlatega priznanja z najvišjim številom točk

Foto: arhiv PŠ Javorje

Letošnje šolsko leto smo tudi mladi turisti iz javorske podružnične šole ponovno
nastopili na državnem tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava in prejeli zlato
priznanje.

Veselje učencev ob prejemu zlatega priznanja
Glede na temo Zeleni turizem in danosti naših
krajev smo se odločili za oblikovanje neke vrste
pohodniške tematske poti, zasnovane za manjše
zaključene skupine, ki se želijo v naši okolici
aktivno naužiti miru, neokrnjene narave, pristne
kulinarike in prijaznih besed ljudi, ki smo jih
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srečali med pripravami naše turistične naloge.
Nastala je nova tematska turistična pot, ki smo
jo poimenovali Velikanova pot zdravja, in to po
velikanu Blegašu iz zgodb o naših krajih. Velikanu
se je na njegovi poti pridružila še vila Rožmarinka,
ki skrbi za njegovo zdravje.

Pri izdelavi naloge so sodelovali: Ana Kos,
Lara Možina, Blaž Oblak, Anja Peternel, Zala
Peternel, Tina Rupar, Gaja Šikovec in Peter
Vodnik. Pri nastajanju naloge smo učence
usmerjale in jim pomagale mentorice Barbara
Dolenec, Maja Kokalj in Katja Zorko.
Z nalogo in proizvodom smo se predstavili
na državnem tekmovanju v Mercatorjevem
centru Primskovo v Kranju. Na tržnico smo
odpeljali našega velikana Blegaša, ki je delo
otrok iz Vrtca Javorje. Pridružila pa se mu je
tudi vila Rožmarinka.
Za izdelano nalogo in privlačno predstavitev
smo prejeli zlato priznanje na državnem
nivoju. Pohvalimo se lahko, da smo med
vsemi sodelujočimi šolami v gorenjski regiji
prejeli najvišje število točk. Uvrstili smo se
na predstavitev najboljših turističnih nalog iz
celotne Slovenije.
Veselimo pa se že zaključka letošnjega
šolskega leta, saj bomo na Velikanovo pot zdravja popeljali naše starše in tako združili prijetno s
koristnim – druženje, aktivnost in zdravje.
Naš velikan je velik in močan mož, prav
tak kot smo mi, mladi turisti izpod Blegoša.
Pridružite se nam in spoznajte, kako lepo se je
družiti v zeleni deželi pod Blegošem.
Maja Kokalj

Svetovni kongres OIDFA

V poletje bomo vstopili s čipkami
Predlog odloka, ki je bil januarja v javni obravnavi, zdaj pa je v medresorskem usklajevanju,
predvideva, da se za živo mojstrovino državnega
pomena razglasita klekljanje slovenske čipke in
še posebej klekljanje idrijske čipke.
Predlog utemeljujejo z dolgo tradicijo klek
ljanja na Slovenskem (prve omembe segajo v čas
J. V. Valvasorja, ki omenja izdelovanje in prodajo
čipk v Ljubljani leta 1689, prvi pisni vir o idrijski
čipki pa je iz leta 1696), s širjenjem (tudi institucionaliziranega) znanja klekljanja in prenosom
tradicije iz roda v rod, z gospodarskim pomenom
klekljanja – dodaten vir družinskih prihodkov v
preteklosti. Ta tradicija tudi krepi lokalno ter tudi
nacionalno identiteto in prepoznavnost krajev na
območju Idrijskega, Cerkljanskega ter Poljanske
in Selške doline s Škofjo Loko, je še zapisano v
predlogu odloka, ki ga utemeljujejo še z razvitim
izrazoslovjem in ohranjenimi domačimi imeni
za klekljarske pripomočke, elemente in tehnike,
nenazadnje pa gre tudi za uporabo tradicionalnih
klekljarskih elementov in tehnik ob prilagajanju
materialov za klekljanje in motivov sodobnemu
življenju.

Kar 100 društev,
kleklja vsak 600. Slovenec

Množičnost je še en argument. Po nekaterih
podatkih v Sloveniji deluje več kot 100 klekljarskih
društev, sekcij in skupin. Čipkarske šole obiskuje

približno 700 otrok v starosti od sedem do 15 let,
300 otrok si klekljanje izbere za izbirni predmet,
registriranih je tudi več kot 2.500 odraslih, ki klek
ljajo v organiziranih skupinah. Evidentirano torej
kleklja vsak 600. prebivalec Slovenije, še veliko pa
je ljudi, ki se s tem ukvarjajo »doma«.
Namen odloka je med drugim spodbujanje
uporabe tradicionalnih pripomočkov, materialov in vzorčnih predlog za klekljanje in uporabe
njihovih imen. Na ta način pa naj bi se tudi
zagotavljali pogoji za prenašanje znanja iz
roda v rod v domačem okolju in v institucijah,
boljši naj bi bili pogoji za hranjenje, varovanje
in raziskovanje …
Ob tem dodajmo, da je idrijska čipka že
v slovenskem registru žive dediščine, za kar
so pred nekaj leti poskrbeli v Idriji, nekoliko
kasneje so zaščitili tudi čipke, ki jih izdelujejo
klekljarice na področju Žirov, Železnikov in
Prevalj na Koroškem. Da tokrat ne gre za
potrditev delovanja klekljarskih središč, ampak
za znanje, veščino, spretnost, ki jo posamezniki,
tudi v okviru različnih ustanov, prenašajo na
mlajše rodove, je povedala kustosinja Mestnega
muzeja Idrija Mirjam Gnezda Bogataj.

Na kongresu tudi gorenjevaške Deteljice

Glede na to, da se svetovni čipkarski kongres
odvija vsaki dve leti – zadnji je bil v Avstraliji –
ni čudno, da je program že oblikovan, posebno

Foto: Milka Bizovicar

Medtem ko ljubitelji klekljane čipke v Sloveniji že težko pričakujejo svetovni
čipkarski kongres OIDFA, ki bo junija na ljubljanskem Gospodarskem
razstavišču, je ministrstvo za kulturo predlagalo razglasitev klekljanja čipk v
Sloveniji za živo mojstrovino državnega pomena.

pozornost pa bodo namenili mladim. Mladost,
mladostne sanje in impresije so tema tekmovanja – najlepšo čipko s to tematiko bo izbirala
posebna komisija, kandidati pa so morali prijave
že oddati. Udeleženci tridnevnega dogodka se
bodo lahko udeležili različnih predavanj, organizirane bodo številne razstave na več krajih v
Ljubljani in tudi drugod po Sloveniji, tematske
ekskurzije, ljubitelji mode se bodo lahko
udeležili modne revije, ki jo bodo pripravili
modni oblikovalci – seveda na temo čipke.
V dogajanje bodo vključeni tudi člani
gorenjevaškega klekljarskega društva Deteljica.
Kot je pojasnila nova predsednica Vida Šubic,
v času kongresa načrtujejo razstavo v Sokolskem domu, pričakujejo dva avtobusa nemško
govorečih udeležencev. »Sodelujemo tudi na
natečaju z naslovom Mladost, naš prispevek bo
tudi v Kongresni mapi (avtorsko delo vzorca in
čipke) ...,« je pojasnila Šubičeva.
Milka Bizovičar

91-letnica Jožefa Peternel iz Gorenje Žetine

Rojena v Beli krajini, a zvesta Žetini
Članice Krajevnega odbora Rdečega križa (KORK) Javorje smo januarja obiskale
Jožefo Peternel, po domače Mojškrno Pepco, za njen 91. rojstni dan. Živi sama v
Gorenji Žetini pod Blegošem, rojena pa je bila v Beli krajini, v Dragatušu.

Oče je bil Gorenjec, mama pa Belokranjka.
Spoznala sta se v Ljubljani; ata je bil tesar in
je delal vsepovsod. Ko sta se poročila, sta si
ustvarila dom v Beli krajini. Rodilo se jima je
šest hčera. Teta je živela v Gorenji Žetini in je
ostala sama na majhni kmetiji. Brata je prosila,
naj ji da eno hčer. Tako je Pepca prav pred drugo
svetovno vojno kot 15-letno dekle prišla k teti
Micki v Žetino.
Začetki so bili težki, se spominja. Čeprav
je bila vajena kmečkega dela, je bilo tu vse
drugače. Pa še dolgčas ji je bilo po številni
domači družini. Imeli sta kravo in prašička. Ko
se je začela vojna, je bilo težko; za preživetje sta
imeli, kar sta pridelali doma in dobili na karte.
Trgovina je bila v Poljanah, kamor so vaščani
hodili peš, s košem na rami, in nakupili, kar so
dobili na karte. Zadnji dve leti vojne pa so morali
po hrano v trgovino v Škofjo Loko. Ta pot je bila
dolga, po bližnjicah vsaj tri ure v eno stran, in

še nevarna. Vsa štiri leta vojne ni nič vedela, kaj
se dogaja z njeno družino v Beli krajini. Takoj
po koncu vojne jo je prišel obiskat oče. Srečna
in vesela sta bila po tako dolgih in težkih letih.
Leta 1956 se je poročila s sosedom, Primcovim
Lojzem. Imata dve hčeri. Starejša živi z družino
v Žalcu, mlajša pa v Javorjah. Mož Lojze je
hodil na delo v Poljane, Pepca pa je morala biti
doma zelo pridna in delavna. V njenih časih se
je na majhnih kmetijah vse obdelalo z ročnim
orodjem. Skrbeti je morala za hčerki in teto, ki je
umrla stara 90 let. Ko je bil mož Lojze upokojen
in sta hčerki odšli, sta nekaj let živela sama, leta
2007 pa je Lojze umrl.
Kljub starosti Pepca še vedno poskrbi zase.
Ob nedeljah se rada s sosedami pelje k maši
v Javorje. Vesela je obiskov hčerk in njunih
družin, ki jo tudi večkrat odpeljejo kam na
izlet ali romanje. Tudi obiskov vaščanov je
zelo vesela in skoraj vedno jih postreže s prav
posebnimi krhkimi flancati. Ob koncu obiska
smo ji zaželele: »Pepca, želimo ti še veliko
vedrih misli in zdravja!«
Milica Jovanovič, KORK Javorje
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Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Šport in kultura z roko v roki
Od zadnje objave v Podblegaških novicah je minilo kar
nekaj časa. Četudi so bile vmes šolske počitnice, aktivnosti
na šoli ni zmanjkalo ne prej ne potem.

kasneje lahko hitreje začeli. Smučali smo do 15. ure, medtem pa smo
pojedli malico in kosilo. Utrujeni smo šli v sobe in najprej razpakirali in
se namestili, nato pa je šla ena skupina plavat, druga pa je pisala dnevnik
in pospravljala sobe. Potem smo se še zamenjali in pojedli večerjo. Tako
je potekal prvi dan. Imeli pa smo še dovolj moči, da smo šli na kratek
pohod ob polni luni, ki je bila tisto noč. Naslednji dnevi so potekali
zelo podobno: po zajtrku smučanje, nato plavanje, pa kakšna vmesna
dejavnost … Zelo zanimiv je bil ogled Muzeja Cerkno, kjer so zelo lepo
predstavljeni »laufarji« (tradicionalne pustne šeme v teh krajih). Spoznali
smo tudi, zakaj je moral pust umreti in kako poteka pustni sprevod. V
torek smo si ogledali film Vesna. V koči smo srečali celo Nejca, ki je
to sezono nastopil v oddaji Slovenija ima talent. Najbolj napet dogodek
pa sta bili zagotovo sredini tekmi: dopoldne v smučanju, popoldne v
plavanju. Zadnji večer v šoli v naravi pa disko, ki smo ga vsi zelo težko
pričakovali. Zadnji dan je bila razglasitev najboljših na tekmah in v
pospravljanju sob. Kljub megli smo se zadnji dan dobro nasmučali.
V šoli v naravi smo se veliko naučili. Najpomembneje pa je, da
smo se imeli lepo in smo uživali (čeprav smo imeli kar nekaj težav z
boleznijo, saj je šolo v naravi predčasno zapustilo kar devet učencev in
učenk ter dva učitelja)!

Filmski kulturni dan
Šola v naravi 6. razred

Kot vsako leto smo se tudi letos šestošolci odpravili v smučarsko
šolo v naravi (od nedelje, 24., do četrtka, 28. januarja). Ko smo prispeli
v Cerkno, smo odložili kovčke in se takoj odpeljali smučat. Učiteljica
Mihaela nam je že na avtobusu povedala, kdo je v kateri skupini, da smo

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UR. list, št. 18/2016)
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

OBJAVLJAMO RAZPIS
PROSTIH MEST ZA OTROKE
V VRTCU ZALA GORENJA VAS
V ENOTI DOBRAVA
V ENOTI SOVODENJ
V ENOTI LUČINE

Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh vrtcih ali na spletni strani
vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni strani Občine
Gorenja vas - Poljane.
Izpolnjeno vlogo oddajte

od 21. 3. 2016 do 25. 3. 2016
v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v maju 2016.
Ravnatelj Izidor Selak
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Učenci 6. in 7. razreda so imeli 3. februarja filmski kulturni dan. V
kinodvorani v Žireh so si ogledali animirani film Medena koža, nato
so sledile delavnice animiranega filma, ki so jih vodile članice Društva
za oživljanje zgodbe 2 koluta v okviru projekta Kinodvor, Kinobalon.
Izdelovali so dve vrsti animiranega filma po programu MonkeyJan (iz
najmanj 24 fotografij, ki so jih posneli učenci) in Flipbook (iz najmanj
12 risbic, ki so si jih ogledali z lesenim mutoskopom).

Kulturni dan za prve tri razrede
ter obe podružnici

Kljub jutranjemu šoku, da predstava Muca Copatarica v Prešernovem
gledališču zaradi bolezni igralca odpade, smo se vseeno odpravili
v Kranj. Pred Prešernovim gledališčem smo se slikali, potem smo se
odpravili v samo gledališče, kjer so nam igralci predstavili zaodrje
gledališča, pokazali maskirnico, obrekovalnico, to je prostor, kjer igralci
čakajo na nastop. Videli smo igralske rekvizite mnogih iger, ki so jih
igrali v tem gledališču. Učence pa je najbolj fascinirala soba, kjer so
zbrani vsi kostumi, oblačila, obutev in drugi pripomočki, ki jih igralci
rabijo pri igrah. Stali smo na odru, kjer se po navadi odvija igra. Bilo je
zanimivo, drugače. Nato smo se po skupinah odpravili na ogled Kranja.
Vodniki so nam na zanimiv način prikazali zgodovino mesta. Posebno
doživetje za otroke so rovi in vsi občutki, glasovi, doživetja pod zemljo.
Nadgradili smo poznavanje Kranja, Prešernovega mesta, in ugotovili, da
ponuja veliko več kot samo trgovine na drugem delu mesta.

Proslava ob kulturnem dnevu

5. februarja smo na šoli imeli proslavo ob kulturnem dnevu, na kateri
so se predstavila vsa lokalna društva, ki delujejo na področju kulture. Za
to priložnost smo postavili poseben TV-studio, v katerem se je snemala
namišljena kontaktna oddaja, ki je služila za kuliso proslave. Tako smo
imeli priložnost spoznati lokalne likovnike, glasbenike, folkloriste in
gledališčnike. Svojo točko so imeli KUD Ivan Regen, pevski zbor Žabarji,
pisateljica Minka Likar, TD Žirovski Vrh, karikaturist Boris Oblak, čelistka
Nika Selak, šolska folklorna skupina ter učiteljski pevski zbor.

Gorenjsko prvenstvo v smučarskih skokih z alpskimi smučmi

1. marca je bilo v Bohinju gorenjsko tekmovanje v smučarskih skokih
z alpskimi smučmi v različnih kategorijah za učence od 1. do 4. razreda.
Z naše šole se je tekmovanja udeležilo kar 25 učencev (19 učencev in
6 učenk), k čemur so najbrž botrovali uspehi Petra Prevca. Najboljše
uvrstitve so dosegli: 7. mesto: Louro Vehar (2. razred), 7. mesto: Nada
Filipič (3.–4. razred), 8. mesto: Manca Primožič (1.–2. razred), 9. mesto:
Jaka Stanonik (3. razred).
Hana Oblak, Nejc Buh in Nina Justin

Iz OŠ Poljane

Sence osvetlile kulturo

Petek je bil zadnji dan pouka pred kulturnim praznikom. Navadno je to dan,
ko učenci s svojimi nastopi na prireditvi pokažejo, kaj o kulturi vedo in kako jo
doživljajo. Letos pa je bilo drugače. Učenci so videli, kako kulturo doživljajo
zaposleni na naši šoli, v vrtcu in v Javorjah.

Senčno gledališče
Že prizorišče kulturne prireditve je bilo
drugje – ne v šolski telovadnici, ampak v
dvorani Kulturnega doma Poljane, ki nas že
ob vstopu sprejme v drugačno okolje – udobni
sedeži, oder, zavese, umirjenost, vonj po
gledališču, okus po kulturi.
Ker dvorana ne sprejme vseh učencev naše
šole naenkrat, so si prireditev najprej ogledali
učenci od 1. do 5. razreda, za njimi pa učenci
od 6. do 9. razreda.
Začetek – prosojna zavesa, ki se ne dvigne. Senca drevesa. V ozadju Zdravljica iz
grl pevskega zbora. Nato nežna glasba, senca
Matere Kulture, ki pripoveduje o kulturi, še
posebej o poljanski kulturi, o navdihu zanjo.
Priskaklja deček z vetrnico, ki predstavlja
Otroštvo, zbor zapoje otroško pesem, Muza

dečka spodbuja, naj se prepusti
domišljiji, pravljicam. Sence
dramatizirajo zgodbo o Muci
Copatarici. Vojak, ki predstavlja
Mladost, se spominja svoje zgodbe z dekletom – podoživi jo prek
prepira med Meto in Janezom iz
Cvetja v jeseni. Zrelost v podobi
kosca opeva kmečko življenje,
deklica mu prinese malico in
mu pove Vodnikovo pesem. V
zadnjem prizoru nastopi Modrost
– ugotavlja, kako hitro beži čas,
spominja se preteklosti. Muza jo
spodbudi z verzi Ferija Lainščka,
povabi jo na ples …
Sencam Otroštva, Mladosti,
Zrelosti in Modrosti se pridružijo Muza in ostali
nastopajoči. Koprena se dvigne, Mati Kultura
predstavo zaokroži z besedami:
»O navdih, ti življenje moje. Vzbrstel si
kot seme v človeškem otroštvu. Nerodna rima
je zrasla v Pesem, ki se je vsa nedolžna in
krhka podarila svetu. Hrepenela je po domu,
ljubila polje in ljubila
zarjo. Podarjala se je
na srebrnem pladnju
– ljudem v pokušino.
Nikoli se ne ustavi –
hiti naprej, okuša slasti
in grenkobe slehernega
trenutka in pušča sledi.
Sledi življenja. Mehke,

Dvakrat zlati poljanski »turisti«

V letošnjem šolskem letu je na OŠ Poljane zelo aktiven turistični krožek.
V okviru krožka smo se z učenci 4. in 5. razredov udeležili 30. državnega
festivala Turizmu pomaga lastna glava. Festival vsako leto organizirata
Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo. Tema letošnjega festivala je bil zeleni turizem.
V okviru razpisane teme smo pripravili in predstavili nalogo z naslovom
Tek v smeri umetnosti. V torek, 2. marca, smo svojo nalogo predstavljali
na turistični tržnici v Mercator centru v Kranju. Naloga in predstavitev sta
prepričala komisijo in podelili so nam dve zlati priznanji.
Naš trud in delo sta bila poplačana in vsi smo neizmerno veseli. Komaj
čakamo, da svojo nalogo predstavimo še na zaključni prireditvi aprila.
Bernarda Pintar

plitke, srčne, turobne ... Na tisoče jih je ... mojih
otrok, mojih sanj, mojih želja.
Dragi šolarji, pogumno stopajte po njih
ter ustvarjajte in slavite ime Kulture. V raju
pod Blegošem je njeno ime zapisano z veliko
začetnico. Vzemite svoje pero in ga z veliko
začetnico pišite tudi vi. Naj bo Kultura del vas
in vaših sanj. Včeraj. Danes. Jutri. Večno …«
Predstava je požela veliko odobravanja
in izzvala bučen aplavz. Učenci so tako
nastopajočim zaposlenim naše šole, vrtca in
podružnice v Javorjah izrazili hvaležnost za
njihov trud in izvrstno ponazoritev kulture.
Gledališče senc ne bi zaživelo brez ideje,
besedila in režijske taktirke naše učiteljice
Mateje Tušek, ki je v predstavi sama in v duetu
navdušila tudi s svojim glasom, ravnateljice
Metke Debeljak, glasbenega vodje, zborovodje
in pevca Matjaža Slabeta in vseh nastopajočih
igralcev ter pevk pevskega zbora, ki so ubrano
povezovale dogajanje senčnega gledališča.
Predstava je v počastitev slovenskega kulturnega praznika popolnoma izpolnila svoj cilj –
nastopajoči so učencem pokazali kulturo na visoki
ravni in jim omogočili estetske užitke. Hkrati
so se poklonili spominu na našo drago nepozabno učiteljico Nežko, ki je bila muza in navdih
mnogim generacijam učencev in sodelavcev.
Bernarda Pintar

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Vrtec Agata na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UR. list, št. 18/2016)
RAZPISUJE
prosta mesta za otroke v:

• REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE
• REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE
ZA ŠOLSKO LETO 2016/17
Obrazce za prijavo dobite v Vrtcu Agata in v PŠ Javorje ter na spletni strani
Osnovne šole Poljane, vrtca ali Občine Gorenja vas - Poljane.
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 21. 3. 2016–25. 3. 2016.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice
Špeli Režen:
• v ponedeljek, sredo in petek od 8.30 do 10.30,
• v torek in četrtek od 8.30 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v maju 2016.
Ravnateljica Metka Debeljak
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8. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude,
predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma
zastavili županu in občinski upravi na 8. seji občinskega sveta 17. decembra.
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli
svetniki v gradivu 9. seje.

Štefka Jeram:

• vpraša ali lahko občina vzpodbudi
lastnika Koritarjeve hiše na Hotavljah za
obnovo, saj le ta propada in kazi okolico.
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji,
objekt ni razglašen za kulturni spomenik, zato
je za njegovo obnovo odgovoren izključno
lastnik objekta. Za sofinanciranje obnove je
pomembno, kakšna je stopnja zaščitenosti objekta, državna sredstva pa je praviloma mogoče
pridobiti le za spomenike državnega pomena.

Irena Tavčar:

• opozori, da v Srednji vasi ob državni
cesti ni javne razsvetljave, medtem ko v GC
Dobje je.
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, na
vzpostavitev javne razsvetljave ob državnih
cestah občina nima vpliva. Javna razsvetljava
v GC Dobje pa je bila v vmesnem času že
omejena.

Anton Debeljak:

• ugotavlja, da sanacija po poplavah v
Hotoveljski grapi poteka, vpraša pa glede sanacije plazu, ki se je pojavil v mesecu septembru, ter vpraša ali je v letu 2016 predvidena
tudi sanacija odcepa proti Vinharjem.
Sanacija zadevnega plazu je v vmesnem
času že skoraj v celoti zaključena, izvedljiva
pa je bila s pomočjo dodatnih državnih sredstev
za sanacijo poplav, ki jih je občina na osnovi
obširnih strokovnih utemeljitev uspela dodatno
pridobiti. Nadaljnja odcepa proti Vinharjem
in proti Drnovšku pa bo morala občina financirati iz lastnih sredstev, predvidoma bodo dela
zaključena v letih 2016 in 2017.

Janez Arnolj:

• vpraša glede vzpostavitve bankomata
v Poljanah.
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je bil
novi bankomat ob intenzivnem posredovanju
občine s strani Delavske hranilnice vzpostavljen že pred sejo, in sicer na dosedanji lokaciji
v središču vasi.

Stanko Bajt:

• vpraša glede vzpostavitve bankomata
na Sovodnju. Župan bo skušal posredovati
pobudo hranilnici tudi za bankomat na Sovodnju;
Za navedeno postavitev bankomata s strani
bank za zdaj ni ustreznega odziva.
• Vpraša, kdaj je pričakovati ureditev
okolice šole na Sovodnju.
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Okolica šole je bila v vmesnem času že v
celoti urejena, vključno s humusiranjem brežin
in postavitvijo novih igral na otroškem igrišču
za potrebe vrtca. Pred tem je bila na platoju pod
šolo vgrajena mala komunalna čistilna naprava
ter izvedeno asfaltiranje platoja. Ponovno je
bila urejena in asfaltirana tudi dostopna pot do
športnega igrišča ob šoli.
• opozori na neprimernost ureditve ceste
Sovodenj – Oblak – Jesenovec.
Nadzor na navedi cesti bo ena privih nalog
bodočega medobčinskega inšpektorata.

Mirjana Možina:

• prosi za posredovanje informacije glede
pediatrije.
Kot je na tekoči seji župan že povzel
dogajanje na to temo, je bilo že v letu 2014 s
strani ZD Škofja Loka in Osnovnega zdravstva
Gorenjske predstavljeno, da ni mogoče
zagotavljati dostave cepiva za ZP Železniki,
Žiri in Gorenja vas na primerni temperaturi.
Nadalje naj bi oviro pri opravljanju pediatrije
na vseh treh lokacijah predstavljali neprimerni prostori. Občina je v septembru 2015 na
podlagi navodil direktorice in pediatrinje ZD
Škofja Loka uredila tudi prostore. Po ureditvi
prostorov je občina v začetku septembra 2015
prejela uradni dopis ZD Škofja Loka z obvestilom, da se pediatrija do nadaljnjega več ne
bo izvajala na dislokacijah in da je potrebno
zagotoviti prevoz otrok na sistematske preglede in cepljenja v Škofjo Loko. Dopisu je bil
priloženo še mnenje razširjenega strokovnega
kolegija pediatrije, da pediatri ne morejo
opravljati svojega dela zaradi neprimernosti
prostorov in nezmožnosti tehnično zagotavljati opravljanja pediatrije, kot je to potrebno.
Vsi trije župani so sprejeli enotno zahtevo,
da se pediatrija na vseh treh dislokacijah
mora nadalje izvajati. Ob prisotnosti vodilnih
OZG in ZD Škofja Loka ter vseh treh prizadetih občin je dne 22. 10. 2015 na občini
Gorenja vas - Poljane nato potekal sestanek
glede dokončne razrešitve nastalih razmer, na
katerem je bil Zdravstvenemu domu Škofja
Loka postavljen rok, da nemudoma uredijo
vse potrebno za registracijo cepilnih mest, saj
so občine pred tem že opravile svoj del naloge,
torej zahtevano preureditev prostorov. Ker se
je za ključni razlog za zapiranje pediatrije na
dolinah izkazalo pomanjkanje pediatrov v ZD
Škofja Loka, vse ostalo pa so bili le izgovori in
zavajanje občin, je bila dodatno sprejeta obveza
strokovnega direktorja OZG, da za prehodno
obdobje poiščejo novega pogodbenega pediatra
za delo v ambulantah na dolinah. Navedeno za-

vezo je OZG izpolnil in v januarju pričakujemo
ponovno izvajanje sistematskih pregledov v
pediatrični ambulanti v Gorenjih vasi. Ob tem
teče tudi predhodnih postopek pridobivanja
soglasij za razpis koncesije za pediatra, ki bi
polni delovni čas deloval v občinah Gorenja
vas – Poljane in Žiri, ki imata skupno skoraj
3000 otrok, kar presega uveljavljene normative
za eno pediatrično ambulanto.
• vpraša glede izbire izvajalcev zimske
službe.
Z izvajalci zimske službe so bile podpisane
večletne pogodbe, ki bodo v novi zimski sezoni
še vedno ostale v veljavi. K izvajalskim pogodbam so bile na osnovi predhodnih večkratnih
pogajanj podpisani aneksi z znižanimi cenami,
saj je v pretekli zimski sezoni, ki po sneženju
ni bila med najbolj izdatnimi, strošek zimske službe znašal skoraj pol milijona evrov.
Dodatno racionalizacijo stroškov bo občina
dosegla tudi z izvajanjem pluženja pločnikov
v lastni režiji.

Helena Gorjan:

• opozori na nepregledno križišče ter nevaren prehod za pešce na koncu obvoznice v
Gorenji vasi v smeri proti Žirem, ter da nobeden od dveh prehodov za pešce ni označen
s prometnim znakom.
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je
bila pobuda za postavitev ogledala v križišču
ob koncu obvoznice, podana s strani občinskega
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, že posredovana pristojnim. Prejeli smo
tudi odgovor, da je pri dovoljeni hitrosti na
obvoznici, ki je 50 km/h, v celoti upoštevana
minimalna preglednost na priključkih, ki jo
predpisuje Pravilnik o projektiranju cest. Predpisana minimalna preglednost pri priključevanju
za navedeno hitrost je namreč 45 m, dejanska
preglednost na lokaciji priključka pa znaša
75 m.
Prav tako smo s strani Direkcije RS za
infrastrukturo prejeli obvestilo, da se prehoda
za pešce nahajata na območju križišč, zato se
jih v skladu z veljavnimi predpisi ne označuje
s prometnimi znaki.

Ciril Alič:

• predlaga, da se tehnična navodila za
ureditev grbin uporabijo tudi v Poljanah
pri pokopališču, kjer naj se grbina primerno
uredi. Opozori še na pojav vode na cestišču
pri pokopališču.
Za ureditev meteornih voda na cesti pred
pokopališčem je bilo v vmesnem času izvedeno naročilo za izgradnjo meteorne kanalizacije preko celotnega odseka. Glede grbin pred
pokopališčem je predvidena njihova preureditev, po možnosti še v letu 2016.
Župan
Milan ČADEŽ

Društvo upokojencev za Poljansko dolino

Z novim vodstvom po uspešnih sledeh prejšnjega
5. marca so v Društvu upokojencev za Poljansko dolino Pr’Brodarju na Gorenji Dobravi na volilnem občnem zboru, ki poteka vsaka štiri leta, izbrali novo vodstvo.

Novi predsednik je Franci Fortuna

V upravni odbor za naslednji štiriletni mandat
so soglasno izvolili predsednika Francija Fortuno, podpredsednika Francija Dolenca, tajnico
Danico Oblak, blagajničarko Minko Oblak,
poverjenika za pohodništvo in obveščanje Valentina Bogataja, poverjenika za šport Pavla Čadeža,
poverjenico za kulturo Mileno Kejžar in poverjenico za socialo Cirilo Žagar. Razen predsednika
in podpredsednika so vsi funkcijo opravljali že v
prejšnjem mandatu. Društvo ima tudi nadzorni
odbor, v katerem so Vladimir Koračin, Jože
Novak in Marija Razložnik. Člani društva so se
s posebnim spoštovanjem za uspešno vodenje
društva zahvalili Jožetu Novaku, ki so mu v

zahvalo podarili umetniško sliko.

Pomembno delo poverjenikov na terenu

Kot je pojasnila tajnica društva Danica Oblak, ki
nastopa že četrti tajniški mandat, za stik med člani in
društvom skrbi 11 poverjenikov. To so prostovoljci,
ki vsak v svojem okolišu na začetku leta obiščejo
vse člane društva, jim izročijo društveni koledar,
pobirajo članarino in urejajo druge zadeve. Za marsikaterega člana je to edini stik z društvom (bolezen,
nimajo prevoza, interneta ...). Poverjeniki imajo tudi
posebne naročilnice, ki omogočajo članom društva
popust pri nakupu kurilnega olja. Oglasijo se tudi
pri članih v domovih za ostarele, ko ti praznujejo
rojstni dan. Prav tako obiščejo vse 80- in 90-letnike
ob njihovih jubilejih.

Zgledno sodelovanje s sosednjimi društvi

Društvo je pobrateno s sosednjimi društvi
upokojencev iz Cerkna, Idrije, Žirov in s Sovodnja, medsebojno sodelujejo in se podpirajo.
Zelo aktivni v društvu so balinarji, udeležujejo
se turnirjev blizu in daleč. V lanskem letu je
društvo bilo soorganizator srečanja društev upo
kojencev Gorenjske na Visokem, letos so na
vrsti za organizacijo meddruštvenega srečanja
s pobratenimi društvi. Društvo upokojencev za
Poljansko dolino je eno večjih, če ne kar največje
v občini po številu članov. Ob koncu lanskega
leta jih je imelo 712, od tega 292 moških in 420
žensk. Čez leto se je včlanilo 21 novih članov, 11
pa jih je umrlo. Društvo je leta 2013 praznovalo
40. obletnico, za katero so prejeli priznanje občine
za organizirano skrb za upokojene občane. Lani so

Foto: Jure Ferlan

V uvodnem krajšem kulturnem programu so
s pesmijo nastopili člani družinskega kvarteta
Žabarji: bratje Janez, Tone in Marjan Čadež ter
sestra Francka Peternel. Za humoresko Popoldne doma – brez »ta mladih« so poskrbele igralke gledališke skupine društva: Cilka Bohinc,
Lojzka Čadež, Ela Tavčar ter Nik Miklavčič.
V predstavljenih poročilih so ugotovili, da
imajo za sabo uspešno leto, polno kulturnih,
družabnih in športnih dogodkov ter pozitivno bilanco. Večkrat letno obiščejo gledališke predstave
ali opero, hodijo na izlete in prireditve po Sloveniji
in tujini (posebnost so poletni kopalni izleti na
Obalo) in se športno udejstvujejo. Zelo razvito je
pohodništvo, ki ga vodita Franci Fortuna in Drago
Trček. Vsako leto izvedejo devet pohodov. Najbolj
priljubljeni so izleti, lani se jih je udeležilo skupaj
1.184 članov, najmanj pa športna dejavnost.

Valentin Bogataj (levo) se je ob zaključku mandata v imenu društva zahvalil dolgoletnemu
predsedniku Jožetu Novaku.
dosegli pomembno pridobitev, novo spletno stran
(https://duzapoljanskodolino.wordpress.com), saj
je vse več članov, ki obvladajo veščine interneta.
Na njej najdete vse pomembne informacije in
obvestila. Društvo je pridobilo tudi nov logotip,
v načrtu pa imajo izdelavo novega društvenega
prapora, s katerim spremljajo člane na zadnji poti
in se udeležujejo različnih prireditev.
Jure Ferlan

»Z miško v svet« na OŠ Jela Janežiča

9. državno računalniško tekmovanje

Foto: arhiv OŠ Jela Janežiča

11. februarja letos je na Osnovni šoli Jela Janežiča v soorganizaciji z Zve
zo za tehnično kulturo Slovenije potekalo 9. državno tekmovanje iz znanja
računalništva za posebni program »Z miško v svet«.

Najboljši udeleženci tekmovanja s priznanji
Udeležilo se ga je 17 tekmovalcev iz desetih
šol. V kategoriji kopiranje oblikovanega besedila Word – nižji nivo, v kateri je tekmovalo

devet učencev, je zmagala Jana Cevec (OŠ Jela
Janežiča), osem tekmovalcev pa se je spoprijelo
z nalogami v kategoriji Urejanje besedil z ure-

jevalnikom Word – višji nivo. Zmagal je Gašper
Ljubi (OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto).
Po tekmovanju so bili učenci pošteno utrujeni, ne sicer vsi, saj so se nekateri pohvalili,
da so bile naloge lahke. Sprostili so se s kegljanjem v športni dvorani Poden in se družili s
terapevtskimi psi.
Na podelitvi so nastopali Poljanski orgličarji
in učenci posebnega programa OŠ Jela Janežiča,
ki so s pomočjo tub in računalnika zaigrali
pesem Čuk se je oženil.
V tem mesecu bo na šoli potekalo že 16.
državno tekmovanje »Z računalniki skozi okna«
za program z nižjim izobrazbenim standardom.
Šola je namreč znana po dobri multimedijski
opremljenosti, za kar so zaslužni ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport z razpisi, zlasti
pa občine ustanoviteljice, ki so vedno prispevale
svoj delež za nakup opreme. Poleg tega občine
vsako leto namenjajo sredstva za posodabljanje
računalniške opreme. Dobra opremljenost je
razlog, da je šola lahko bila in je aktivna na
področju računalniškega opismenjevanja.
Jana Dolenec, OŠ Jela Janežiča
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA), Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini
Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013), Programa športa v Občini Gorenja vas Poljane za leto 2016 (sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta 25. februarja 2016) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2016 (Uradni list RS, št. 104/2015) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin
Programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, D. ŠT.: SI
63943026
2. Upravičenci in pogoji javnega razpisa:
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju programov športa
v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list
RS, št. 11/04, 19/2013):
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma da imajo organizacije v svoji
dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost,
• da imajo sedež v Občini Gorenja vas - Poljane,
• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon
o društvih,
• da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je
vključenih odgovarjajoče število športnikov,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
• da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov
in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,
• da delujejo do objave javnega razpisa na območju Občine Gorenja vas - Poljane vsaj
eno leto,
• da ima minimalno dve tretjini članov nosilca oz. izvajalca programov športa stalno
prebivališče v občini.
Na razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
• športna društva in klubi,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
• javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Gorenja vas Poljane,
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne,
• društva, ki imajo med dejavnostmi registrirano športno ali planinsko dejavnost.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi
izvajalci programov športa.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebinam, lahko izvajalci pridobijo
le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
V primeru, da določene vsebine oz. programi po oddaji poročil niso izvedeni, sredstva
ostanejo neporabljena in se ne morejo prenašati na druge programe oz. vsebine.
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:
I. Športna vzgoja otrok in mladine:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
II. Kakovostni šport,
III. Športna rekreacija
IV. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
V. Športne prireditve
VI. Vrhunski šport
VII. Delovanje športnih društev
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno navedene v Programu športa
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta,
dne 25. februarja 2016).
4. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa
športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016, so za razpisane predvidene vsebine
določeni v Programu športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (sprejet na 9.
redni seji Občinskega sveta, dne 25. februarja 2016) in Pravilniku o vrednotenju programov
športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni
list RS, št. 11/04, 19/2013).
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5. Višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih
vsebin programov športa v letu 2016 je 53.516 evrov, in sicer:
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa, po deležih:
I. Športna vzgoja otrok in mladine ‒ 46 % sredstev (24.617,36 evrov):
- interesna športna vzgoja otrok in mladine (58 % sredstev – 14.278,07 evrov)
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (42 % sredstev
– 10.339,29 evrov)
II. Kakovostni šport ‒ 14,5 % sredstev (7.759,82 evrov)
III. Športna rekreacija ‒ 11 % sredstev (5.886,76 evrov)
IV. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov ‒ 1,5 % sredstev (802,74 evrov)
V. Športne prireditve ‒ 14% sredstev (7.492,24 evrov)
VI. Vrhunski šport – 6 % sredstev(3.210,96 evrov)
VII. Delovanje športnih društev ‒ 6 % sredstev (3.210,96 evrov)
VIII. Rezerva ‒ 1 % sredstev (535,16 evrov)
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. aprila 2016.
8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
- Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04, 19/2013),
- Program športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016 (sprejet na 9. redni seji
Občinskega sveta 25. februarja 2016),
- besedilo javnega razpisa,
- razpisna dokumentacija za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih
vsebin programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016.
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si,
pod razpisi.
Vloge, ki ne bodo oddane na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije 2016,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
9. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti odposlana po pošti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta
87, 4224 Gorenja vas, ali osebno vročena v sprejemni pisarni občine, in sicer najkasneje
do 15. aprila 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Drugače vročene prijave se ne upoštevajo.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani
označen z napisom »NE ODPIRAJ – LPŠ 2016«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
10. Postopek obravnavanja vlog:
Komisija za šport bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo prispele vloge odprla 20. aprila 2016.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju
pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, drugače bo izločena
kot nepopolna.
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma, ko
se zaključi razpisni rok.
Župan bo z izvajalci programov športa sklenil pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov
športa v občini v letu 2016. V primeru, da izvajalec programa športa v 8 dneh od prejema
poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju programov športa ne bo vrnil podpisane
pogodbe na naslov občine, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
11. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri ga. Anji Hren,
telefon 04/51-83-104 ali anja.hren@obcina-gvp.si.
Župan Milan Čadež

Že 7. tek in hoja na Blegoš

Naj bo letošnji KBK izziv tudi za vas

Foto: Arne Istenič

Mihaela Tušar iz
Cerknega, gorska
tekačica, udeleženka
vseh dosedanjih KBKjev:
»Ko se je leta 2010
pojavilo vabilo na
‘nov’ tek na Blegoš,
me je takoj pritegnil.
Najprej zaradi proge,
ki ponuja res spoštljiv

vzpon in spust nazaj v Kopačnico. Že prva
izvedba je pokazala, da to ni samo gorski tek
kot preizkus za vsakega posameznika, ampak
odlično organizirana prireditev, ki je tudi v lanski najslabši vremenski različici pritegnila več
kot 100 udeležencev. Zame ima KBK prednost
pred drugimi tekaškimi tekmami, ker imam rada
težke strme proge in ker me pritegne nevsiljiva
prijazna domačnost organizatorja.«
Petra Potočnik,
domačinka s
Hotavelj:
»Rekla sem si:
‘Probaj.’ Bila sem
bolj malo športno aktivna, a čutila sem, da
bi zmogla. Ko sem
prvič nastopila, res
nisem vedela, kaj
me čaka, gnala me
Petra na svojem prvem
je le želja. Čudovito
vzponu na Blegoš 2014
vzdušje v Kopačnici,
lepo vreme in štart ... Naenkrat me je vse
skupaj posrkalo v čudovit Blegoš. Kmalu
sem bila nazaj v Kopačnici, kjer ne morem
pozabiti komentarja napovedovalcev, srčnosti
organizatorjev, spodbude na okrepčevalnicah,
veselja in dobre volje v cilju. Lani sem nastopila
drugič, v želji, da izboljšam rezultat, kar mi je
uspelo. Vsak, ki je vsaj malo športno naravnan,
Foto: Arne Istenič

V društvu pojasnjujejo, da je namen ta, da
bi privabili čim več domačinov, ki se pogosto
odpravljajo na Blegoš oziroma kam drugam
zaradi rekreacije. Poudariti je potrebno, da je
to tek za vrhunske tekače, še bolj pa morda za
rekreativce, ki iščejo izziv.
Tek je tudi eden od izzivov Pušeljca gorskih
tekov in pokala Primorskih gorskih tekov.
Letos bodo pred dogodkom organizirali tudi
pohod za tiste, ki bi radi že prej preverili progo
in vzdušje, in za tiste, ki bi se radi na dan tekme
podali pod obronke Blegoša kot navijači.
Startnina je pri predprijavah skoraj simbo
lična, osem evrov. V društvu poudarjajo, da so
v ceno všteti tako tradicija, prijaznost organizatorjev in domačinov kot zadovoljstvo in ponos
po opravljenem naporu.
Nekaj utrinkov dosedanjih udeležencev
predstavljamo v nadaljevanju.

je sposoben v časovnem limitu treh ur osvojiti
cilj. In tekmovalec ni le številka, je čudovit del
tega tekaškega praznika v Kopačnici.«
Nik Miklavčič je bil lani z devetimi leti
najmlajši udeleženec tekme: »Bilo mi je zelo
dobro, tekmovala sva skupaj z atijem, ki mi je
bil v oporo, sem pa pričakoval, da bo proga
daljša. Vesel sem, da sem lahko poskusil, letos
pa se spet srečamo.«

Nik z atijem Simonom na cilju
Gašper Debeljak,
ŠD Poljane: »KBK je
tekma z dušo. Tekma,
kjer rekreativni tekači,
katerim rezultat ni
najpomembnejši, dobimo nekaj več. Pristnost,
domačnost in odlična
organizacija v povezavi z vmesnim obiskom
našega očaka Blegoša je dodana vrednost
KBK-ja.«
Foto: Robert Peternelj

V Športnem društvu Marmor Hotavlje se že zdaj pripravljajo na sedmo izvedbo
gorskega teka in hoje iz Kopačnice na Blegoš in nazaj (KBK), ki bo 21. maja. V
društvu vabijo, da se letošnjega izziva udeležite tudi vi, saj je primeren tako za
rekreativne kot amaterske tekače in pohodnike. Časa za priprave je še dovolj.

D. P.

Akcija društva Žverca

Pomagajmo žabicam čez cesto!

Foto: Jure Ferlan

Prihaja pomlad in s tem višje temperature, zato so se iz prezimovališč (gozdovi)
v mrestišča (mlake) začele seliti dvoživke. Njihove selitve pogosto potekajo čez
cestišča, zato mnogokrat končajo pod kolesi vozil.

Žabja samica nosi samčka proti vodi.

“Med dvoživke spadajo predvsem zelene žabe, krastače in
pupki. Večina dvoživk je v času
razmnoževanja vezana na vodo.
V tem času so najbolj občutljive,
saj se premikajo počasi, ker nosijo
zarod, poleg tega samice na hrbtu
že prenašajo samce. V krajih,
kjer njihovo selitveno pot prečka
prometna cesta, večina populacije
konča pod kolesi avtomobilov.
Dvoživke so zaščitene, ker njihovo
število upada. So pomemben člen
ekosistema, prav tako mokrišča.
K temu poleg prometa pripomore
tudi zasipanje mokrišč in obzidava potokov, kar je v Sloveniji
pogost pojav”, je povedala dr. Zala
Prevoršek, ki je članica društva za

pomoč živalim Žverca, ki v pomladnem času
organizira akcije reševanja dvoživk s cest.
V gorenjevaški občini še ni organizirane
take akcije, je pa kar nekaj mest, kjer prihaja
do množične selitve dvoživk čez cesto in
posledično do njihovega pogina pod avtomobili. Zato člani društva Žverca vabijo ljubitelje
živali k odločitvi za reševanje teh malih živali
v njihovem domačem okolju, kjer jih opazijo
na cesti. Posameznikom svetujejo, naj dvoživke
ob toplejših pomladnih dneh, ko se zvečeri,
nosijo z ene strani ceste na drugo (praviloma
od gozda proti vodi), vsaj nekaj metrov stran od
roba. Obvezna oprema: dovolj globoko vedro,
odsevni jopič in dobra svetilka, v primeru
dežja tudi škornji in dežni plašč. Lepo je, če
starši zraven vzamejo tudi otroke in jim tako
približajo naravo in pomen posameznih živih
bitij v okolju. Za vsa vprašanja so v Žverci na
voljo na tel. 051/33-48-48 ali 040/21-88-61 ter
na zabe@zverca.si. Več o njihovih akcijah tudi
na: http://www.pomagajmo-zabicam.si ali na
njihovem facebook profilu.
Jure Ferlan
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Fotografski natečaj PD Gorenja vas

V objektiv ujete živali – od žužkov do medveda

Foto: Roman Zupanc

Na peti izvedbi fotografskega natečaja Živali v gorskem svetu je sodelovalo 20
avtorjev iz naše občine in od drugod, ki so skupno prispevali 126 fotografij.

Fotografija z naslovom Pogled v dolino avtorja Romana Zupanca je zmagovalna fotografija
fotografskega natečaja Živali v gorskem svetu.
Razglasitev rezultatov fotografskega poslanih fotografij tudi tokrat relativno visoka,
natečaja in odprtje razstave fotografij je bila saj so se vsi držali teme natečaja. Na natečaj je
tudi letos v okviru letnega občnega zbora konec prispelo veliko fotografij z različnimi motivi.
februarja, ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 90 »Presenetila nas je fotografija žužka, ki ga je
članov in obiskovalcev. Kot je pojasnil predsed- res težko opaziti, in ki jo je verjetno avtor ponik društva Darko Miklavčič, je bila kakovost slal bolj za šalo. Sicer pa je največja ‘mrcina’

Javno povabilo za
zbiranje ponudb za
najem poslovnih
prostorov v GC Todraž

Občina Gorenja vas - Poljane objavlja javno povabilo za oddajo
vlog za najem poslovnih prostorov v upravni stavbi nekdanjega RŽV
v gospodarski coni Todraž na naslovu Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
Prostori so primerni za pisarne ali storitvene dejavnosti, možen
pa je najem enega ali več pisarniških prostorov, pri čemer bodo imeli
prednost kandidati za najem večjega števila pisarn.
Prostori so opremljeni s pisarniškim pohištvom in IKT-priključki,
vključno z dostopom do širokopasovnega optičnega omrežja. Na voljo
so pripadajoči skupni prostori (sanitarije, kuhinja). Zagotovljeni so
parkirni prostori pred upravno stavbo. Zunanji skladiščni prostori
niso na voljo.
Zainteresirani kandidati v vlogi za najem navedejo točen naslov
najemnika, dejavnost, s katero se najemnik namerava ukvarjati
v najetih poslovnih prostorih, ter površino predvidenega najema.
Zaželena je tudi navedba, ali je kandidat pripravljen najete prostore
naknadno odkupiti.
Vloge za najem zbiramo do dokončne oddaje vseh razpoložljivih
poslovnih površin v najem, zainteresirani kandidati pa jih lahko
oddajo na naslov Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, ali na elektronski naslov: info@obcina-gvp.si, kjer
smo vam na voljo tudi za dodatna pojasnila (tel. št.: 04/51-83-114).
Prav tako smo vam na voljo za predhodni ogled poslovnih prostorov,
za katerega se lahko dogovorite na navedeni telefonski številki.
Občina Gorenja vas - Poljane
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na fotografiji medved. Je pa prispelo veliko
lepih fotografij metuljev. Letošnji natečaj je
postregel z velikim številom dobrih fotografij in
z raznolikostjo motivov,« je prispele fotografije
komentiral Miklavčič.
Da je natečaj zanimiv, dokazuje tudi
udeležba fotografov, ki na njem sodelujejo že
od vsega začetka. To so Branko Košir, Marko
Purgar, Roman Zupanc in Borut Šorli.
Društvo je v sklopu fotografskega natečaja
podelilo dve diplomi in tri priznanja. Diplomo
za 5. mesto je za fotografijo z naslovom
Ruševec prejel Marko Purgar, diplomo za 4.
mesto za fotografijo z naslovom Spoštovano
občinstvo pa Branko Košir. Simon Kovačič je
za fotografijo z naslovom Rdeči apolon prejel
priznanje za 3. mesto, priznanje za 2. mesto je
prejela Tanja Gorjan za fotografijo z naslovom
Polžek. S fotografijo Pogled v dolino, na kateri
je v objektiv ujet gams, je tričlansko komisijo
v sestavi Denis Bozovičar, Izidor Jesenko
in Darko Miklavčič najbolj navdušil Roman
Zupanc.
Najboljše fotografije bo moč videti tudi v
gostilni Blegoš v Javorjah in v koči na Blegošu.
Razstavljene fotografije bodo osvežili predvidoma vsaka dva meseca, uporabili pa jih bodo
tudi za društveni koledar prihodnje leto.
Lidija Razložnik

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Vrtec Agata na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UR. list, št. 18/2016)

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA OBJAVLJA
RAZPIS ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC POLJANE
IN JAVORJE
ZA ŠOLSKO LETO 2016/17
Obrazce za prijavo dobite v Vrtcu Agata in v PŠ Javorje ter na spletni strani
Osnovne šole Poljane, Vrtca Agata ali Občine Gorenja vas - Poljane.
Vključijo se lahko otroci, starejši od 4 let.
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 21. 3. 2016–25. 3. 2016.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice
Špeli Režen:
• v ponedeljek, sredo in petek od 8.30 do 10.30,
• v torek in četrtek od 8.30 do 16.00.
O začetku potujočega vrtca boste obveščeni v septembru 2016.
Ravnateljica Metka Debeljak

Dr. Danilo Bevk o čebelah

Afera škodovala tudi vestnim čebelarjem
Čebelarsko društvo Sovodenj (ČD) je v marcu pripravilo za svoje člane in druge
zainteresirane občane predavanje dr. Danila Bevka, tudi čebelarja in raziskovalca.
Povzel je dogajanje po decembru 2015, ko je izbruhnila afera in med potrošnike
zasejala dvom, tudi s pomočjo senzacionalnih medijskih naslovov in novic.
Foto: arhiv Čebelarske zveze Slovenije

Zakaj čebelarji uporabljajo zdravila?

Za čebele je treba v današnjem času drugače,
bolje in več skrbeti kot nekoč.
Čebelarji so trdili, da je med varen, stroka ni
bila enotna. Odkrili so prepovedano proizvodnjo, promet in uporabo pripravkov za zatiranje
varoe, kar je imelo za posledico prisotnost nevarnih in prepovedanih snovi, a še vedno pod
dovoljeno mejo (amitraz, klorfeninfos, rotenon), v manjšem številu vzorcev medu.
Predavatelj je spomnil na rast števila prebivalcev, da pesticidi postajajo realnost, da se
znajdejo tudi v hrani. Raziskave pred nekaj
leti so pokazale, da je le polovica kmetijskih
pridelkov še brez ostankov pesticidov.

Zaradi pršice varoe, ki čebelam pije kri
(hemolimfo) in jih izčrpava. Varoa se je v prejšnjem
stoletju razširila v velik del sveta in danes predstavlja največjo težavo v čebelarstvu. Zatiranje je
mogoče z apitehničnimi ukrepi (oviranje z izrezovanjem trotovine), z uporabo zdravil (akaricidov)
in s selekcijo na varoo bolj odpornih čebel. Nekaj
sovodenjskih čebelarjev prav v slednjih poskusih
sodeluje s Kmetijskim inštitutom.
Zdravila so sintetična, taka, ki v naravi ne obstajajo, se pa kopičijo v čebeljem vosku. Njihova
uporaba je sicer preprostejša, a varoa razvije tudi
odpornost nanje. Sonaravna zdravila (najdena
tudi v naravi, v mravljični kislini) in zdravljenje
zahtevajo več opazovanja, spremljanja vremena
in prilagajanja razmeram, ne puščajo pa ostankov
v medu. Sovodenjski čebelarji že dolgo zatirajo
varoo na sonaraven način.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti medu

Pomembno je, da čebelarji kupujejo registrirana,
torej preverjena in dovoljena zdravila, kjer dobijo
dovolj natančna navodila za njihovo uporabo. Pri

Etno koline

sonaravnih zdravilih je včasih dilema, kje kupiti
npr. mravljično kislino, ki ima različno visoko ceno.
Tista, namenjena veterini, je zagotovo testirana in
primerna. Cena registriranih zdravil je v Sloveniji
višja kot v tujini, verjetno tudi zaradi manjšega trga.
Uporaba zdravil je primerna po zadnjem točenju
medu, saj tako ostanki ne zaidejo v med.

Kje kupovati med?

Trije dejavniki po navadi vplivajo na to, ali med
kupimo pri čebelarjih ali v trgovini: varnost, lokalni
izvor in cena. Pri potrošnikih še vedno obstaja
zaupanje v slovenski med, saj ga bo po raziskavi še
vedno kupovalo 85 % vprašanih (od tega 81 % pri
čebelarjih), vsak dan ga uživa 28 % anketiranih, 22
% ljudi čebelarjem zelo zaupa, 55 % pa zaupa. Med
se še vedno uvršča med bolj varna živila.
Vinko Dolinar, predsednik ČD Sovodenj in
dolgoletni čebelar, je za tradicionalni slovenski
zajtrk s ponosom nosil med v vrtec na Sovodenj
in k uporabi spodbujal najmlajše.
Leta 2003 je ČZS sprejela doktrino o sonaravni
uporabi mravljične kisline. O poseganju po njej
je začel nagovarjati člane ČD Sovodenj, ki so jo
tudi začeli uporabljati med prvimi v Sloveniji. Za
čebele – otroke sonca, neukročene domače živali
– je treba v današnjem času drugače, bolje in več
skrbeti kot nekoč. Mladi in tudi starejši čebelarji se
lahko sedaj mnogo naučijo iz knjig, kar pred več
desetletji ni bilo mogoče.
Milka Burnik
Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Klub študentov Poljanske doline (KŠPD) oziroma njegova Etno
sekcija je po nekajletnem počitku z novim vodjem Matevžem Pintarjem
oživila svoje aktivnosti. V soboto, 20. februarja, so organizirali koline.
Celoten postopek so pod vodstvom izkušenega mesarja izpeljali na
kmetiji Posavc v Sestranski vasi. Tako so neposredno spoznali, kakšna
je pot od pujsa do zrezka, ki za naše prednike ni bila nič posebnega, za
sodobnega človeka, ki meso kupi v trgovini, pa je. V letošnjem letu imajo
člani Etno sekcije v načrtu še dve ročni košnji v poletnem času in trgatev
na Primorskem jeseni. Lepo vabijo vse, ki jih zanimajo stari običaji in
kmečka opravila, da pridejo in sodelujejo, ali pa si jih vsaj pogledajo.
Informacije o teh dogodkih lahko dobite na prenovljeni spletni strani
KŠPD in na njihovem facebook profilu. Veseli bi bili tudi, če bi kateri
od bralcev Podblegaških novic želel prenesti znanje starih kmečkih ali
obrtnih opravil na mlajšo generacijo, zato na tem mestu vabijo, da se
jim oglasi (040/732-575, Matevž).
Jure Ferlan

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UR. list, št. 18/2016)
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

OBJAVLJAMO RAZPIS
ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC
V VRTCU ZALA GORENJA VAS
za otroke OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, starejše od 4 let
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah ali na spletni strani
vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju »obrazci« ter na spletni strani
Občine Gorenja vas - Poljane.
Izpolnjeno vlogo oddajte

Foto: Jure Ferlan

od 21. 3. 2016 do 25. 3. 2016

Ekipa Etno sekcije KŠPD v akciji

v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v septembru 2016.
Ravnatelj Izidor Selak
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Okusno v prehrani in zdravilno

Foto: Jože Rojc

V pomladnih mesecih je lahko korenje prejšnje letine pravi zaklad: za juhe,
piškote ali sok; uživamo ga lahko surovega, popečemo na maslu z drobtinami,
dodamo k pečenki, naribamo v cmoke, solate … Poleg prehranske ne smemo
zanemariti niti njegove zdravilne vrednosti.
zob, polepša kožo in lase, izboljša tek in prebavo, krvno sliko, vid, pomaga pri odpravljanju
kronične utrujenosti. Korenčkov sok pomaga
ublažiti kašelj.

Učinkovito tudi pri zunanji uporabi

V žaganju shranjeno korenje je čez zimo ostalo
čisto čvrsto, lepe oranžne barve, le nekaj korenov je pričelo gniti.
Zavedajmo se, da je doma pridelano korenje najbolj zdravo, brez pesticidov, zato ga
eno vrstico posejemo že sredi aprila, da ga
bomo imeli za sproti. V vrste ga sejemo zaradi
lažjega obdelovanja. Korenje je težko pleti, če
ga sejemo na celo gredico.
Vitamin A v obliki betakarotena dobimo v
korenju, nekaterih bučah in paradižniku. Več
vitamina A lahko dobimo v telo, če je korenje nekoliko kuhano, manj, če je surovo. V
korenčkovem soku je obilo zdravilnih snovi,
saj vsebuje vitamine C, E, D, B, selen, železo,
fosfor, silicij, kalcij, magnezij … Vitaminska
in rudninska sestava korenčka varuje pred
okužbami grla, sinusov, izboljša zgradbo kosti,

Na srbeče mesto, razpokano kožo,
rane nanesemo korenčkovo kašo in deluje
antiseptično. Prav tako pomaga pri odpravljanju
aken in ekcemov. Za blažitev srbečice pomaga
izpiranje z vodo, v kateri smo kuhali korenje.
Tudi pri uživanju korenja velja pravilo zmernosti. Nikoli ne škoduje, a če je barva kože bolj
rumenkasto oranžna, pomeni, da smo ga pojedli
malo čez mero.
Ob branju o raziskavah s korenjem sem
zasledila, da pomaga pri preprečevanju raka, če
ga užijemo 20 dag na dan, zmanjšuje holesterol,
pomaga preprečevati zastrupitve s hrano. Pri
ljudeh, ki uživajo več zelenjave s karotenoidi,
se zmanjšajo možnosti za možganske kapi,
srčne bolezni in za sivo mreno. Čaj iz semen
korenja pomaga pri odpravljanju napenjanja.
Korenčkov sok pospešuje doječim materam
izločanje mleka. Mladi listi korenja, dodani
raznim juham, pospešujejo zdravljenje po
različnih boleznih, primerni so kot okrepčilo
za otroke in starejše. Stari pregovor pravi, da
so repa, zelje in korenje najboljši za življenje.
Ponekod znajo ceniti moč korenja, zato so v
Trebnjem pripravili celo praznik korenja preko
celega vikenda.
Jana Rojc

Podobenci skrbimo
za svoje zdravje

Kot že nekaj let smo tudi letos pripravili
zdravstveno predavanje za vaščane Podobena in
bližnjih vasi. Pri izbiri tem nam že vsa leta pomaga Martenkova Bernarda – zdravstvena delavka, ki živi v Žireh, se pa rada vrača v rojstno vas.
Povličev Tomaž nam da na voljo prostor v bifeju
Brunarica, da imamo tudi postrežbo pri roki.
Letošnja tema je bila skrb za ustno higieno
od otroštva do starosti. Zobozdravnica Vilma
Eniko in asistentki Vlasta in Maja so nam s
predavanjem, projekcijo in praktično predstavile, na kaj moramo biti pozorni, da nimamo
preveč težav z zobmi oziroma higieno v ustih.
Poudarek je bil na kratki zgodovini skrbi za
ustno higieno, skrbi zanjo v otroštvu in v
odrasli dobi. Zanimivo je bila prikazana primerjava zobovja, ki je vzdrževano, in takega, ki
je zanemarjeno.
Zaključili smo s praktičnim čiščenjem na
modelih zobovja in protez.
Jože Dolenec

Foto: dr. Štefka Križnar

Korenje

Skrb za ustno higieno je pomembna v vseh
obdobjih življenja.

Preventivni program Dora

Od februarja na voljo tudi v Kranju
V kranjski bolnišnici za ginekologijo in porodništvo je februarja začel delovati
državni presejalni program za raka dojk Dora, to je organizirano preventivno
pregledovanje žensk za zgodnje odkrivanje te bolezni, za katero je po podatkih
Onkološkega inštituta v Ljubljani v obdobju 2008–2012 vsako leto zbolela ena
izmed 13 žensk do 74. leta starosti.
Na Gorenjskem je bila sicer obolevnost
nekoliko manjša, zbolela je ena od 17, s čimer
pa se uvršča na četrto mesto med regijami.
Več žensk kot na območju Gorenjske je v tem
obdobju zbolelo v osrednjeslovenski regiji,
spodnjeposavski ter obalno-kraški regiji.
Kot so ob uvedbi programa na Gorenjskem pojasnili na Onkološkem inštitutu, bodo na presejalno
mamografijo povabljene vse ženske v starostni
skupini od 50 do 69 let iz celotne regije, torej tudi
iz naše občine, in to vsaki dve leti. Pregled bo
brezplačen, zanj pa ni potrebna napotnica osebnega
zdravnika. Po vključitvi Gorenjske je v državni program vključenih 55 odstotkov žensk ciljne starosti
v Sloveniji, v naši občni jih je 771, do leta 2018
pa bo predvidoma vključena vsaka 50–69-letna
prebivalka, kar je približno 275.000 žensk.
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Vabilo dobite po pošti,
pregled bo brezplačen

Ko boste z Onkološkega inštituta Ljubljana
prejele pisno vabilo, na katerem bosta že določena
datum in ura pregleda, se odzovite. »Če raka zgodaj
odkrijemo, je tudi zdravljenje najpogostejšega
ženskega raka, raka dojk, uspešnejše. Zato vabimo
vse ženske, ki bodo vabila prejele, da se nanje
odzovejo in v polni meri izkoristijo prednosti
tega programa,« svetuje Mojca Gobec, dr. med.,
generalna direktorica Direktorata za javno zdravje
na Ministrstvu za zdravje.
V program se ženske lahko naročijo tudi
same, in sicer tako, da pokličejo v Register
DORA na Onkološki in inštitut na brezplačno
telefonsko številko 080/ 27-28, vsak dan od

Kaj je presejanje?

Presejanje pomeni pregledovanje navidezno zdravih
ljudi s preprosto preiskavo ali testom, da bi med njimi
odkrili tiste, pri katerih je velika verjetnost, da že
imajo predstopnjo ali začetno obliko iskanega raka.
Za iskanje raka dojk se kot presejalni test uporablja
mamografija, ki omogoča odkrivanje sumljivih
sprememb dojk še preden so tolikšne, da jih lahko
zatipa ženska pri samopregledovanju ali pa njen
zdravnik pri pregledu.
Do uvedbe programa je bila ženska napotena na
pregled po nasvetu zdravnika ali na svojo pobudo.

9. do 12. ure. Pišejo lahko tudi na elektronski
naslov: dora@onko-i.si.
Kot navajajo izkušnje na inštitutu, se na
vabilo v program Dora odzove v povprečju
nekaj več kot 70 odstotkov žensk, na dodatno
diagnostiko jih napotijo približno pet odstotkov,
tretjina vseh odkritih rakov je velika do enega
centimetra. Z organiziranim presejalnim programom se umrljivost za rakom dojk v ciljni
populaciji lahko zmanjša za 25–30 odstotkov.
Milka Bizovičar

Vrtec Agata Poljane

Žirovskovrharji navdušili v Ljubljani

Foto: Tina Mlinar Rozinger

Takole je trenutno najboljšega slovenskega športnika na sliki
prepoznal še ne dveletni deček iz najmlajše skupine v vrtcu Agata.
Januarja smo namreč vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic naj
mlajših skupin – Medvedkov, Želvic in Sovic – pripravile smučarske
skoke ter gibalno urico za malčke in njihove stare starše.

Na sejmu Natour Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču so se konec
januarja predstavili tudi člani Turističnega društva Žirovski Vrh. Na stojnici
so se na njihovo povabilo predstavila tudi druga društva iz občine, skupaj z
njimi pa so poskrbeli za pestro vsakodnevno dogajanje in celovito ponudbo.
Glede na odzive bo letos tudi zavoljo odlične predstavitve Poljanske doline
zagotovo k nam prišel še kakšen turist več.
Foto: arhiv TD Žirovski Vrh

Glej ga Prevca!

Pričeli smo z ogledom skrajšanega posnetka zadnje tekme novoletne
turneje v smučarskih skokih, kje si je Peter Prevc priskakal zlatega orla.
Glasno smo navijali in mahali s slovenskimi zastavami. Ogledali smo si
podelitev medalj in v tišini in stoje poslušali slovensko himno. Naslednji dan
smo medse povabili uspešnega mladega skakalca Marcela Stržinarja iz Osnovne šole Poljane, ki je otroke s skakalno opremo ter svojo iskrivostjo takoj
navdušil. Najbolj zanimive so bile seveda smuči, ki so bile skozi otroške oči
še daljše, ter seveda čelada, ki so jo preizkusili na svojih glavah. V igralnicah
smo nato še mi izvedli smučarske skoke. Naša odskočna miza je bila klopca
ali telovadna skrinja, pristajalna steza pa blazina. Šteli so prav vsi, tisti dolgi,
malo krajši, tudi tisti skoki s padcem. Vsi otroci so dobili medalje na čisto
pravi podelitvi s slovenskimi zastavami in slovensko himno.
V januarju smo se razgibali še v okviru projekta Simbioza, ki spodbuja
medgeneracijsko druženje tudi v gibanju. Stare mame, babice, ati in dedki
so se s svojimi vnuki v telovadnici najprej dobro razmigali s pomočjo
gibalne zgodbe. Nato pa so sledili trije zelo razgibani poligoni, ki so bili
pripravljeni tako, da so otroci ovire premagovali glede na svoje gibalne
sposobnosti in iznajdljivost. Malčkom je bilo še posebej zanimivo, ko so
Barbara Tušek
se čez ovire podali tudi nekateri dedki.

Maškare so odganjale zimo

Letošnji pust je maškaram naložil kar nekaj dela – prišel je precej zgodaj
(9. februarja), o pravi zimi pa dotlej ni bilo ne duha ne sluha! Maškare, ki
so rajale na različnih koncih občine, so poskrbele predvsem za dobro voljo
in razigranost. Na spodnji fotografiji je utrinek tradicionalnega pustnega rajanja malo večjih maškar na Hotavljah, ko je na pustno soboto v zadružnem
domu potekal ples v maskah. Pustovanja se je udeležilo skoraj enkrat več
pustnih mask kot v zadnjih nekaj letih. Za poskočno plesno zabavo so
poskrbeli fantje iz ansambla Raubarji, za lepe nagrade najboljšim maskam

pa Turistično društvo Slajka Hotavlje. Maškare so se zabavale pozno v
noč in rajale bi tudi naslednji dan, če ga ne bi zagodlo vreme. Nedeljska
otroška pustna parada je zaradi slabega vremena namreč odpadla.
Zato pa je bilo toliko bolj zanimivo v Poljanah, kjer je Ženski klub na
pustno soboto prvič organiziral sprevod malih pustnih maškar s spremstvom od poljanske šole do kulturnega doma, kjer je bilo še pustno rajanje.
Po odzivih sodeč bodo maškare v prihodnje v Poljanah še rajale.

Foto: arhiv Tine Mlinar Rozinger

Foto: Arhiv Vrtca Zala

Letos smo v najmlajših skupinah Vrtca Zala že drugo leto zapored organizirali pustno delavnico za starše in otroke. Ideja o enotni skupinski maski se
je porodila v glavah vzgojiteljic z namenom, da bi staršem pomagale pri izdelavi
oziroma iskanju unikatnega pustnega kostuma. S kolegicami smo želele
starše spodbuditi k ustvarjalnosti, sodelovanju in seveda medsebojnemu
povezovanju. Tudi letos so v sproščenem vzdušju nastajali unikatni kostumi
za najmlajše. V eni od igralnic za prijazne pikapolonice in v drugi igralnici za
čebelice. Vzgojiteljice smo med ustvarjalno vnemo staršev poskušale otroke
motivirati in zaposliti z zanje bolj primernimi nalogami. Tokrat smo izdelovali
vrtavke iz odsluženih zgoščenk ter verige iz odpadnega barvnega papirja.
Otroci so reciklirano igračo lahko odnesli domov, z verigami pa smo pisano
okrasili igralnice in jih pripravili na pustno torkovo zabavo.
Na pustni torek je najmlajšo skupino pikapolonic žal zdesetkala
bolezen, smo pa na srečo v igralnici čebelic celo torkovo dopoldne veselo
rojili, brenčali in klicali toplo pomlad.
Urša Peternel

Foto: arhiv TD Slajka Hotavlje

Klicali smo pomlad
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Jezikovni kotiček

Leguojma po Polansk

Dons grema naprej z naša popuotna saga. Pogruntal sma že, de j še dons narveč
imien na Slovejnskn od karšanskih svetniku, te sa pa povečin nosil latinske,
hebrejske pa garške imiena. Poglejma, kiere kmetije na Polanskn sa dobile
imiena po gospodarjah, kes a ih starši pojmenval po Garkah.

par Jurju, Jurk

par Ambruož

par Luk, Lukc

Od sv. Ambuoža, milanskga škofa, cerkvienga učitlna. Negou imie pride od garške
besiede ambrosios »nesmartn, božansk«.

par Andrejc, Andrejčk, Andrejuon

Od sv. Andreja, apostla, brata sv. Pietra. Imie
pride od garškiga Andréas, ta pa od besiede
anér »mošk, možakar«. Andrej tok pomien
»možat, korajžn«.

par Blaž, Blažk, Blažiet, Blažuon,
Blažuori

Od sv. Blaža, armienskiga duohtarja. U originalu
Blásios, kar je gvišn popačenka od besiede basíleus
»kral«. Zanemiu je predusem tu, de ta imie ni nkuodar dargli tuok popolarn ked glih na Slovejnskn.

Literarnica

par Boštic, Boštin, Boštjenc, Boštjanuc

Od sv. Boštjana, zavietnka pret kug. Imie
je paršu u naše kraje prek niemškiga Bastian,
ta od latinskiga Sebastianus, ta pa spiet od
garškiga miesta Sebastia u Mal Azi, dons Sivas
u Tuorči. Miest je duobu imie od besiede sébas
»spoštvajne, čašejne«. Po latinsk bi tu bel augustus, se prau je miest duobu imie po cesarju
Augustu, preveden u garšk jesk.

par Greguorc, Grohc, Grogovc

Od imiena Gregor (po polansk Gruoga),
ke ga j nosila ciela čieta svetniku, papežu in
posledičn tut navadnih ledi, use do dons. Pride
od garške besiede gregórios »parštiman, čujieč,
pozuorn«, ta pa od glagola gregorein »mierkat,
ahtat«.

Spoštovane bralke, dragi bralci! Naša nova rubrika, v
kateri na ogled pokažemo vaše prispevke, je naletela na res
velik odziv, česar smo zelo veseli. Ker je naša Literarnica
omejena s prostorom, prestavljamo nekaj prispevkov za
objavo v naslednji številki. Tokrat pa objavljamo nekaj
vaših prispevkov v narečju. V branje vam ponujamo:

Punce ljube in žene, če ne bi bilo vas,
fantom, dedcem b’lo bi strašno dolgčas,
le za kom bi se podili,
le kaj, le koga bi ljubili.
Ene okrogle, ene suhe,
vse ste pripravljene prenašat naše muhe,
saj, če dedca ta pravga udomačiš,
lahko se z njim celo poročiš.
Da bi se delo vaše bolj cenilo,
da bi se vas bolj spoštovalo in cenilo,
da bi se skritih želja čim več izpolnilo,
da bi vsakršne ljubezni doživele obilo;
to od mene, dedca, je
voščilo!
Robi Malovrh, ke piše rime za povrh!
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Od sv. Luka, tizga, ke j napisu evangeli po
Luku. Imie je duobu od beside loukas »Lukanc,
z Lukanije«. Lukanija je pokrajina u donšn Itali,
kuodar sa u starih cajtah ževiel Garki.

par Petar

Od sv. Pietra, apostola, paruga papeža. Imie
pride od garške besiede pétros »skala«. Zdej
vieste, od kuod tista »Ti si Peter, Skala, in na
to skalo bom sezidal svojo cerkev in peklenska
vrata je ne bodo premagala.«
Tok. Naslejdn bart ma ruomal še mal deli,
u Sveta dežela, pa pojeskal hebrejske sledove
u polanskih hišnih imienah.
Martn Oblak, martin.oblak@yahoo.com

hudomušno zgodbo Dušana Škrlepa ter dve pesmi Robija
Malovrha. Med vsemi prispelimi smo izbrali eno, ki je
pisana na kožo mamam in ženam, prav zato, da obeležimo
dva marčevska praznika, namenjena njim, ter še eno, s
katero vas povabimo v kopaške toplice.
Prijetno branje!

Topličarska
Našim ženam

Od sv. Juorja, patruona vojaku, anga narbel
popularnih svetniku sploh. Imie je duobu od
georgós »kmet«, ta j pa sestaulena od gea
»zemla« pa ergon »diel«.

Tam, ke je dolina s hribam zagrajena,
tam skoz pejle cesta na ovinke narjena,
mrzla je voda, ke po grap šumi,
ta bolš je tista, ke se z nje kadi.
Par Topličarji na dan ure,
pa glih prou gorka je,
ma zdravilna moč, ket taužntroža,
sploh za ženske, de maja liepa koža.
Kadar diedc se not namoč,
povrne voda mu njegova moč,
tam, ke je trieba, ga utrdi,
de se žienskam vsem prov dobar zdi.
Blez, de ankat hmal boja toplice taprave,
sred te naše prelepe narave,
takat za naša telesa,
par Topličarji boja nebesa.
Napisu Robi Malovrh,
ke piše rime za povrh!

Pravlca s pod Blegaša:

Aha, koza ma čič

Suoj cajt je pot jeblanskm gradam stau
prastar maln. Frišn špičen kamni sa ropotal
podnev pa ponoč. Mlinar je mleu use suorte
semena. Seme se i biu učas zmešu. Tok sa
Jeblančan dostkat dobil moka, ke ni mougla
dobit taprauga imena. Slučajn je pa mlinar jemu
tam tut koza. Kadar se nisa mougl prepričat, de
bo menaža dobra, sa tu probal na mlinarju koz.
Koza sa postaul u steklen grad, de je bela dobila
velk šajn. Kadar je pol koza čičnla, sa djal, tu bo
taprau srajne za nas. Usi sa začel hvalt ablodva
tok, de sploh niesa porajtal, de ma koza driska.
Z usa prezvečana ablodva be koza posrala cela
dežela. Vondar se je najdu kuhar, ke mu tokišna
meneštra ni pasala. Touku je kuhar po steklenm
gradu tekuj cajta, de se je koza ustrašla za šiht.
Meketala je zmeri tok, de je pasal jeblančanam.
Deželanu pa ni zaniml, s čem se koza preževi.
Usem sa jemal enak, pa nebedn ni vedu, kuok
ja futraja. Sam kuhar ni soliu ablodve, ke je bl
tu dajal le en velk pardejne. Ta mlad selani sa
tok kar naprej mougl poslušat presolen prazn
pardejne. Pa sa tastar djal: Aha, koza ma čič.
Dušan Škrlep

Kam marca in aprila?

• 19. marec ob 20. uri: Predstava Moška copata v izvedbi Špas teatra
v KUD Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 21. marec ob 17. uri: Delavnica za spretne prste – Pisani pirhi,
tehnika marmoriranja v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Delavnico
vodi Saša Ambrožič; primerna je za otroke od 4. do 10. leta starosti.
• 21. marec ob 17. uri: Ura pravljic – Mamice so naš zaklad v Krajevni
knjižnici Poljane. Pripoveduje Nadi Buh.
• 23. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 23. marec od 17. do 19. ure: Delavnica Izdelava polstenih pirhov
v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico vodi Anja Musek.
Prijave na delavnico so obvezne (04/51-12-460).
• 23. marec ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno življenjsko
energijo v Šubičevi hiši v Poljanah (informacije: 051/429-008). Vstop
prost. Organizira Ženski klub.
• 24. marec: Izlet: Kropa, Radovljica. Dodatne informacije in prijave
pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za
Poljansko dolino.
• 28. marec ob 17. uri: Kulturno-zabavna prireditev Preljubo veselje
in skupinska razstava v gostilni Pr' Sedmic v Gorenji vasi. Dodatne
informacije: 041/919-767. Organizira literarna skupina KUD Trata Gorenja vas.
• 28. marec ob 17. uri: Proslava ob materinskem dnevu v dvorani
Leskovica. Organizira Jasmina Likar.
• 30. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 30. marec ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno življenjsko
energijo v Šubičevi hiši v Poljanah (informacije: 051/429-008). Vstop
prost. Organizira Ženski klub.
• 1. april ob 19.30 uri: Predstava: Dohtar kar tok v dvorani Sokolskega
doma v Gorenji vasi. Organizira PGD Hotavlje.
• 2. april: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na Golem Vrhu.
Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 2. april ob 18.30 Košarkarska tekma, člani 3. SKL, Gorenja vas :
Bistrica v telovadnici Poljane. Organizira KK Gorenja vas.
• 2. april ob 19.30 uri: Predstava: Dohtar kar tok v KUD Poljane.
Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
• Do 2. aprila: Razstava: Made in Ribnica v Rokodelskem centru
Duo, Škofja Loka.
• 3. april ob 10. uri: Turnir U-11 v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja
Gorenja vas. Organizira KK Gorenja vas.
• 3. april ob 18. uri: Predstava: Dohtar kar tok v KUD Poljane.
Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane.

• 5. april ob 18. uri: Odprtje razstave mojstric rokodelk: Petra
Vengar, Petruška in Katja Zrimšek, NiceArt v Rokodelskem centru
DUO Škofja Loka. Razstava na ogled do konca meseca aprila.
• 6. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 6. april ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno življenjsko
energijo v Šubičevi hiši v Poljanah (informacije: 051/429-008). Vstop
prost. Organizira Ženski klub.
• 7. april: Izlet: Med zidanicami Trške gore. Dodatne informacije
in prijave pri Valentinu Bogataju (040/377-356). Organizira Društvo
upokojencev za Poljansko dolino.
• 7. april od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v zdravstvenem domu v Gorenji vasi. Organizira KORK
Gorenja vas.
• 8. april ob 19. uri: 40-letnica DPŽ Blegoš v Sokolskem domu Gorenja
vas. Organizira DPŽ Blegoš.
• 8. april ob 20. uri: Avtorska predstava: Čudež v garaži v Gorenji
vasi. Organizira KUD Sovodenj.
• 9. april ob 19. uri: Košarkarska tekma, člani 3. SKL, Gorenja vas :
Ajdovščina v telovadnici Poljane. Organizira KK Gorenja vas.
• 13. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 13. april ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno življenjsko
energijo v Šubičevi hiši v Poljanah (informacije: 051/429-008). Vstop
prost. Organizira Ženski klub.
• 16. april: Prvi krog Trim lige v košarki. Dodatne informacije in
prijave do 10. aprila pri Jaku Trčku (jaka.trcek@gmail.com). Organizira
KK Gorenja vas.
• 16. april: Salamijada 2016 pri Tavčarjevem dvorcu Visoko.
Organizira
Društvo
ljubiteljev
salam
Poljanske
doline.
• 19. april ves dan: Zbiralna akcija oblačil, obutve, posteljnine,
zaves, brisač … v spodnjem prostoru Gostilne Pr' Sedmic v Gorenji
vasi. Organizira KORK Gorenja vas.
• 20. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 20. april ob 19. uri: Meditacija – povezovanje z izvorno življenjsko
energijo v Šubičevi hiši v Poljanah (informacije: 051/429-008). Vstop
prost. Organizira Ženski klub.
• 24. april: Planinski izlet na Škabrijel (646 m). Pot je lahka in
označena, primerna za družinski izlet. Skupni čas hoje je 3 h (informacije
in prijave: Zorka Jereb, 040/270-314). Organizira PD Gorenja vas.
• 27. april od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.

Z občine so sporočili, da je po kolesarskem že skoraj vse nared za
uradno odprtje – pohodniškega kroga občine. To bo v soboto, 16. aprila,
dopoldan. Do takrat pa županovo komisijo čaka še celotno markiranje,
postavljanje tabel, tisk zemljevidov, izdelava žigov …
Na dan odprtja boste ob 9. uri po krajši slovesnosti od gostilne Na Vidmu
krenili opremljeni z vpisnimi kartončki po delu poti do Gabrške Gore, od
tu na Sveti Volbenk do Loga in Visokega. Tako kot pri kolesarskem tudi
pri pohodniškem krogu osvojene pohodne točke žigosate v kartončke, ki
jih dobite v gostilni Jager na Dolenji Dobravi, kjer so skrbniki poti. Na 89
kilometrov dolgi trasi po mejah občine morate zbrati 18 žigov, kar od vas
terja okrog 30 ur hoje.
V primeru slabega vremena bo odprtje prestavljeno na 23. april. Več
informacij bo na voljo tudi na spletni strani občine www.obcina-gvp.si.

arhiv Občine Gorenja vas - Poljane

Aprila prvič po pohodniškem krogu občine

S poti po pohodniškem krogu se odpirajo čudoviti razgledi v dolino.
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Vlomilci ne počivajo

Porast drznejših vlomov v občini
Od začetka letošnjega leta so policisti na območju naše občine že obravnavali
dva vloma v gostinska lokala, poskus vloma v gostinski lokal, dva vloma v ostale poslovne prostore in vlom v župnišče. V začetku februarja je bilo vlomljeno
tudi v cerkev v Gorenji vasi, iz katere je nepridiprav odnesel nekaj denarja in
posodice za hostije. Vse to kaže na precejšnji obseg tovrstnega kriminala v teh
krajih v zadnjem času.
Kazniva dejanja še preiskujejo, policija
pa občanke in občane, ki bi kar koli vedeli
o storjenih kaznivih dejanjih, poziva, da o
tem obvestijo Policijsko postajo Škofja Loka
ali pa pokličejo na številko 113. Policijski
inšpektor Milan Jakovljevič opozarja, da storilci velikokrat izkoristijo že krajšo odsotnost
lastnikov, ko ti hitijo po raznih opravkih, še

posebej pozimi, ko se zgodaj zmrači.
Število vlomov v stanovanja ali stanovanj
ske hiše pa tudi vikende iz leta v leto narašča,
storilci pa so čedalje bolj predrzni ali nasilni.
Priložnost dela tatu in vlomilec bo raje izbral
tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo
dejanje najmanj ovir in bo tveganje za odkritje
najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so

Ceste so nekaterim igrišče

Premislek ob vandalizmu

V noči s sobote na nedeljo v predzadnjem januarskem vikendu so bili ob cesti
med Dolenjo Dobravo in Gorenjo vasjo polomljeni skoraj vsi rumeno-rdeči
snežni koli. Za nekatere je to užitek, za družbo pa strošek in v primeru sneženja
zmanjšana varnost za voznike.

stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno
brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma.
Posebno vabljivi za vlomilce so odprta vrata ali
okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer
zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače
nedosegljivih oken, vrtnarsko orodje, s katerim
lahko vlomilec nasilno vlomi), zapuščene žive
meje ali visoke ograje. Zato je pametno ravnati
samozaščitno in storiti vse za ustrezno varovanje svojega premoženja.
Jure Ferlan

Koristni nasveti, kako se ubraniti
pred vlomilci
Pred daljšo odsotnostjo z doma občanom policija
svetuje:
• zaklenite vrata in okna,
• ne pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike,
predvsem na aparatih (da vam zaradi puščanja vode ali
požara ne bo treba predčasno prekiniti dopusta),
• vklopite alarmno napravo,
• ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so
nabiralniki, predpražniki, lončki za rože ipd.,
• ne puščajte doma dragocenosti in denarja (med
dopustom raje najemite sef),
• med svojo odsotnostjo ne puščajte sporočil (na
telefonskem odzivniku, na listkih),
• poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma
(naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik,
dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno
prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov),
• doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite
dokumente in ključe, tudi rezervne,
• ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v
okolici hiše,
• z vidnih mest umaknite vrednejše predmete,
• povejte sosedom, kje in kako ste dosegljivi,
• preglejte zavarovalne police, kako je s kritjem škode
pri vlomu,
• zapišite si serijske številke vrednejših predmetov ali
jih celo fotografirajte, po možnosti pa tudi označite
(umetniške slike, nakit, tehnične predmete idr.).

Foto: Jure Ferlan

Še več nasvetov lahko najdete tudi na spletni strani
policije: http://www.policija.si.

Ali ne bi bilo bolje energije sproščati drugače?
Dogodek sovpada z zabavno prireditvijo, ki
se je odvijala v bližini.
To sicer ni osamljen primer, saj se občasno
pojavljajo izruvani koli in uničeni smerniki (beli
plastični stebriči z odsevniki) tudi drugje.
Kot so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, stane en snežni kol skupaj s postavitvijo
4,76 evra, smerniki pa okrog 13 evrov.
Drago Čarman iz Gorenjske gradbene
družbe (ki je na našem območju koncesionar
za vzdrževanje državnih cest) je povedal, da
že dolga leta opažajo uničevanje obcestne
opreme. Posebej so na udaru snežni koli, ki jih
je lažje izruvati, pogoste žrtve so tudi smerniki.
Na območju gorenjevaške občine je kar nekaj
odsekov, kjer pogosteje prihaja do tega, sploh
v bližini lokalov ali mest, kjer potekajo nočne
zabave. Ceste dnevno pregledujejo in uničeno
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opremo nadomeščajo z novo in tako vzdržujejo
varnost na voziščih.
Kaj pa na to pravi redarstvo? Mag. Dean
Stepančič, vodja medobčinskega redarstva, je
pojasnil, da imajo občinski redarji pooblastila
za ukrepanje zoper kršitelja, ki zagreši vandalizem na podlagi določil 16. člena Zakona o
varstvu javnega reda. V navedenem primeru
bi dejanja lahko označili za vandalizem, če bi
kršitelj obcestne količke le izruval in jih pri
tem ne poškodoval. Če pa storilec prometno
signalizacijo poškoduje, uniči ali jo odtuji, je to
kaznivo dejanje. Občinski redarji ukrepajo, če
najdejo kršitelja, ki stori prekršek vandalizma. Če
pa bi zaznali kaznivo dejanje, kar se je zgodilo v
omenjenem primeru, bi o tem obvestili policijo.
Policija je z omenjenim primerom seznanjena.
Jure Ferlan

Na kvizu najboljši
poljanski gasilci

Prvo marčevsko soboto je v prostorih
Gasilske zveze (GZ) Škofja Loka potekal kviz
gasilske mladine. Kviza se je udeležilo 92 ekip,
od tega tudi 28 ekip iz Gasilskega občinskega
poveljstva (GPO) Gorenja vas - Poljane. Pionirji, mladinci in gasilci pripravniki so morali
pokazati svoja pridobljena gasilska znanja in
veščine. V kategoriji pionirji je prva tri mesta
osvojil PGD Poljane, in sicer z ekipami Poljane
2 (Luznar, Tušek, Stržinar), Poljane 13 (Krek,
Marolt, Oblak) in Poljane 14 (Rant, Peternel,
Božnar). Med mladinci so prav tako največ
znanja pokazale ekipe PGD Poljane, in sicer
prvo mesto ekipa Poljane 4 (Marolt, Jereb,
Podrekar) in ekipa Poljane 6 (Štraus, Štraus,
Čadež). Vse tri ekipe so se uvrstile na regijsko
tekmovanje v Lesce, ki ga organizira GZ Gorenj
ske.
L. R.

Koča na Ermanovcu

Po novem prijazna družinam in okolju
V okviru sejma Natura Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
smo se predstavniki planinskih društev seznanili z novo Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih voda in uvedbo davčnih blagajn tudi v planinskih
kočah. Predsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Bojan Rotovnik in vodja
projekta Drago Dretnik sta za štiri leta petim kočam podelila certifikate Okolju
prijazna planinska koča, 16-im pa certifikat Družinam prijazna planinska koča.
Planinska koča na Ermanovcu je prejela oba.
Foto: Milka Burnik

planinske koče. Glavni
cilji podeljevanja certifikata so privabiti
v planinske koče
posebno dragocene
goste – otroke in njihove starše, poskrbeti,
da se bodo ob koči
in v njej kar najbolje
počutili in se zato radi
vračali, ter predstaviti
otrokom in staršem
zanimivosti v bližnji
in tudi daljni okolici
koče. V družinam priCertifikata za planinsko kočo na Ermanovcu sta prevzela člana
jazni planinski koči
PD Sovodenj (zgornja vrsta, prva dva z desne).
mora biti osebje koče
Izpolnjevati je treba kar nekaj pogojev pripravljeno sprejeti družine z najmlajšimi gosti
Certifikat Družinam prijazna planinska z vso pozornostjo in razumevanjem za njihove
koča (DPPK) podeljujejo na podlagi pravilnika specifične potrebe. Koča mora imeti takšno
zadnja tri leta. Planinska koča mora biti lego, da omogoča družinam sorazmerno lahek
vpisana v register planinskih koč in imeti status dostop po primerno urejenih planinskih poteh

VAŠA NAJBOLJŠA
IZBIRA PRI NAKUPU
ZEMLJIŠČA POSLOVNA CONA
TODRAŽ!

ter parkirišča na izhodiščih. Okolica koče mora
biti primerna za nemoteno aktivnost otrok in
družine, tudi s posebnostmi, ki so zanimive
za otroke. Koča naj bi po možnosti nudila tudi
lasten program za družine z različnimi starostnimi skupinami otrok z različnimi gibalnimi
sposobnostmi.
Po preteku štiriletnega obdobja morajo
društva ponovno podati vlogo za preverjanje.
Planinska koča, ki prejme certifikat, mora ves
čas izpolnjevati zahteve, ki so potrebne za njegovo pridobitev, sicer lahko strokovna komisija
certifikat tudi odvzame. V bližnji okolici ima od
leta 2014 tak certifikat koča na Blegošu.

Minimalni vplivi koče na okolje

Certifikati Okolju prijazna planinska koča
PZS podeljuje tistim planinskim kočam, ki
s svojim delovanjem čim manj negativno
vplivajo na okolje. Pomemben faktor je tudi
čistilna naprava in pri koči na Ermanovcu
so jo vgradili pred nekaj leti. Ta certifikat je
jasno sporočilo obiskovalcem, da se planinsko
društvo posredno prek oskrbnika v največji
možni meri in nenehno trudi, da bi bili vplivi
koče na neokrnjeno naravo okoli nje in širše
čim manj moteči.
Glede na vlaganja v objekt in skrb za
urejenost skozi leta koči na Ermanovcu obe
priznanji povsem pripadata.
Milka Burnik

Zemljišče v izmeri 13.072 m2.
Možna parcelacija na stroške
kupca v minimalni površini
zemljišča 1.500 m2. Znesek
zemljišča: 39,00 evrov/m2.

Fesst nepremičnine, d. o. o., Koroška cesta 2, 4000 Kranj, www.fesst.si, 04/236-73-73.
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Poljanski skakalki Ema Klinec in Nika Križnar

Tri mesece uspešno med oblaki
V začetku januarja me je obiskala Ema Klinec, sošolka, prijateljica in poljanska
smučarska skakalka, ki si je v zadnjih letih izborila pot do slovenske A-reprezentance in olimpijskih iger v Sočiju, ki jih je zaradi poškodbe kolena morala izpustiti.
Dan pred obiskom me je poklicala, ali lahko pride po knjige za domače branje, in
ob dogovorjeni uri jo že čakam pred vhodnimi vrati. V roke ji položim gradivo in
vprašam, zakaj taka nuja. Njen odgovor me je preseneti. »Vračam se,« pravi.
Ema Klinec se je sredi januarja z drugimi
dekleti iz slovenske reprezentance odpravila v
Saporo na Japonsko, kjer je potekalo eno izmed
tekmovanj za svetovni pokal. To je bil eden
prvih nastopov potem, ko je ponovno začela
trenirati. Poljanska skakalka nam je zaupala, da
je njena rehabilitacija potekala po načrtih. Pred
vrnitvijo je opravila vse teste, ki so bili potrebni,
da so ji dovolili nazaj na skakalnico. Čeprav se
je zelo bala svojih prvih nastopov, pa je zaupala
sama sebi in svojemu kolenu. Že s prvimi skoki
je vsemu svetu dokazala, kakšni so rezultati
potrpljenja in truda. Ema si je na azijski celini kaj
kmalu priskakala druge stopničke in pokazala, da
se je bilo vredno spopasti s poškodbo.

katerih se same zaradi starostnih omejitev ne
morejo več udeležiti.
Ema je povedala, da so Norvežani ta dogodek vzeli zelo resno. Pripravili so veličastno
otvoritev, sama pa je nosila slovensko zastavo,
zato je še prav posebej občutila olimpijski duh.
»Zame je bilo to nekaj posebnega. Ne samo skok,
ampak predvsem celota. Druženje z drugimi
športnicami, s katerimi smo se odlično poklopile
in se zabavale vse do konca,« je navdušeno
razložila. To veselje jo je še posebej spodbudilo
in dosegla je enega največjih uspehov v svoji
dosedanji karieri. Osvojila je namreč prvo mesto
in postala mladinska olimpijska prvakinja v
smučarskih poletih. Slovenci smo se veselili tudi
malo pozneje, ko so Ema, Bor Pavlovič in Vid
Vrhovnik osvojili ekipno zlato.

Foto: osebni arhiv

Nikin »krst« v Ljubnem

Ema Klinec z zlato olimpijsko medaljo
A tu se njeno dokazovanje še ni končalo. Na
tekmi v Zau sta z Majo Vtič ponovno stopili na
stopničke, in to kar skupaj, kar je bil za slovenske
ženske smučarske skoke zgodovinski dogodek.
Kmalu zatem so se dekleta odpravila v
avstrijski Obersdorf, ki so ga nekaj tednov
nazaj že uspešno zaznamovali naši skakalci.
Na 30. januar, dan zmag slovenskih zimskih
športnikov, pa je češnjo na vrh smetane dodala
tudi naša Ema. Dolg skok in lep pristanek sta
ji prinesla bronasto kolajno.

Našo prvakinjo je pot vodila naprej v Rasnov
(Romunija) na mladinsko svetovno prvenstvo.
Tu se ji je pridružila še druga poljanska skakal
ka, Nika Križnar. Novinka med skakalkami
B-reprezentance je ravno zaključila tekmovanje svetovnega pokala na Ljubnem, kjer je
tekmovala prvič. Skakalke so ji ob prihodu na
Ljubno zato pripravile pravo presenečenje.
»Že takoj, ko so mi povedali, da bom lahko
tekmovala tam, nisem mogla verjeti, da bom
po televiziji, kjer me bodo spremljali moji
najbližji. Ko pa sem prišla tja in stopila iz
kombija na Ljubnem, so me že pričakale punce
ter mi izročile plakat z napisom POTROBI ZA
SREČO! NIKA PRVIČ NA SVETOVNEM
POKALU. To je bil krst, presenečenje, ki so
mi ga pripravile. Moja naloga je bila, da moram
stati ob cesti s tem plakatom toliko časa, dokler
mi ne potrobi deset avtomobilov. Imela sem
srečo, saj mi je že v minuti potrobilo deset
avtomobilov in en traktor. Tekma mi je bila v

Vsako dobljeno kolajno so občudujoče
pospremili vsi njeni navijači, ki so jo ves čas nastopanj spodbujali. Če ne osebno, pa po telefonu
ali pa kar na njenem facebook profilu. Čestitkam
in spodbudnim besedam tam kar ni konca in ko
brskaš po njeni strani, porabiš neskončno dolgo
časa, vmes napol obupaš in na koncu le prideš do
januarskega začetka in prve spodbudne objave v
januarju. Vmes se najde tudi slika njenih kolegic,
ki ji želijo srečo na mladinskih olimpijskih igrah,
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Foto: osebni arhiv

Dvojno zlato na olimpijskih igrah

Nikin izziv v Ljubnem

Ema in Nika po zmagi na mladinskem svetovnem
prvenstvu, Ema spredaj levo, Nika desno, zadaj
sta Bor Pavlovčič in Cene Prevc (desno)
čisti užitek, ker sem imela tako dobro družbo,
kot so te punce. Sprva sem imela malo treme, a
sem se osredotočila na skakalni užitek in izpeljala skok do konca, Ljubno pa sem zapustila z
velikim nasmehom na obrazu. Z veseljem sem
nadaljevala tekmo v Romuniji.«

Ob koncu sezone družno
do zlate ekipne kolajne

Nika se je uvrstila med prvo petnajsterico,
kar je za tako mlado skakalko na svetovnem
pokalu izjemen rezultat. Čeprav se je mladinskega
prvenstva zelo veselila, pa se je ustrašila tik pred
skokom. Včasih nam le majhne nesreče preprečijo
možnost za nadaljevanje – in to se je zgodilo prav
njej. Na vrhu skakalnice se ji je pripetila majhna
nezgoda. Strgala se ji je namreč vezalka. Mogoče
zveni smešno, a ob pogledu navzdol na ogromno
množico daleč pod tabo, ki čaka, da priletiš, je
strah popolnoma upravičen. Na srečo je bila tu
Ema in Poljanki sta združili moči, zamenjali
vezalki in se obe uvrstili med prvih deset. Skupaj
z Domnom Prevcem in Borom Pavlovčičem pa so
osvojili še zlato ekipno kolajno, s tem pa pokazali,
iz kakšnega testa so slovenski skakalci, in uspešno
zaključili letošnjo tekmovalno sezono.
Nika in Ema za konec še dodajata, da sta bili
z letošnjo sezono zadovoljni. Prva predvsem
zato, ker je bila že na svojem prvem mladinskem
svetovnem prvenstvu deležna najžlahtnejše
kovine in je vstopila v svet »odraslih« skakalk.
Druga pa pravi, da je vesela predvsem zato, ker
znova lahko skače in je koleno ne ovira več.
Njeni rezultati niso pika na i le njenemu zadovoljstvu, temveč tudi njenim navijačem, ki so ji
ob vrnitvi priredili sprejem v domačem kraju.
Mojca Šubic

