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Vsebina

Naslednja številka: 25. maja 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 

novic pošljite do 10. maja 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! 

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, 
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 zaradi 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje.                               

M. B.
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• 1. 3. – Na tis kovni 
konferenci ob uspešno 
zaključenem projektu 
poplačila dolgov do 
banke Heta (s čimer 
smo rešili podjetje 
STC Stari vrh), kjer 
smo z direktorjem g. 
Trobišem in županom Ješetom predstavili 
zahtevno pot do visokega cilja. 

• 2. 3. – Na občnem zboru Gasilske zveze 
Škofja Loka.

• 3. 3. – Na občnem zboru Zveze šoferjev 
in avtomehanikov Žiri v Gorenji vasi. Zahvalil 
sem se za dobro sodelovanje, saj na njihove 
člane lahko vedno računamo.

• 8. 3. – Na podelitvi v Osnovni šoli 
Jela Janežiča ob zaključku tekmovanja v 
računalništvu s prilagojenim programom.

• 8. 3. – Na občnem zboru Turističnega 
društva Gorenja vas. Veseli me, da se je dru štvu 
pridružilo veliko mladih in da bodo letos pon-
ovno prikazali sajenje krompirja na star način.

• 9. 3. – Na sestanku v Kranju glede kole-
sarskih poti po naši dolini. Dogovorili smo se, 
da pripravimo seznam vseh cest, ki potekajo 
ob Poljanski Sori, in določimo, kje je možno 
umeščati kolesarske povezave.

• 12. 3. – Na seji Sveta Zavoda Poljanska 
dolina, kjer smo pregledali in potrdili delo v 
slabem letu. Z doseženim so bili člani Sveta 
zadovoljni.

• 15. 3. – Na dobrodelni prireditvi »Otroci 
pomagajo otrokom« v Osnovni šoli v Gorenji 
vasi. Dobrodelnost se iz naše lepe doline širi 
preko meja naše države …

• 17. 3. – Na ogledu finalne tekme deklet 
Poljanske bande proti Olimpiji v floorballu. 
Z zmago so postale pokalne prvakinje Slo-
venije!

• Na občnem zboru Društva podeželskih 
žena Blegoš, kjer je vedno odlična udeležba z 
veliko novimi aktivnostmi.

• 19. 3. – Na občnem zboru Društva upoko
jencev Sovodenj: vedno na praznik svetega 
Jožefa, velika udeležba, predstavijo svoje 
aktiv nosti. Pri njih je kultura na prvem mestu. 
Lepo …

• 22. 3. – Na občnem zboru Klekljarskega 
društva Deteljica v Gorenji vasi. Veselita me 
delavnost društva in prenašanje znanja na 
mlajše generacije.

• 23. 3. – Na občnem zboru KUDa So-
vodenj. Ta mlada ekipa ima pa res kaj pokazati, 
njihove predstave so vedno odlično obiskane. 
Kakor tudi občni zbor! Čestitke in uspešno 
naprej!

• 26. 3. – Predstavitev Zgodovinskega 
društva Rapalska meja v Gorenji vasi. Sam 
sem tudi med soustanovitelji. Namen društva 
je, da povežemo zgodbe ‘stare meje’, italijan-
skega utrdbenega sistema na slovenskih tleh in 
Rupnikove linije na celotnem območju naše 
države. 

Pred nami so še ene mini počitnice in 
prazniki. Ne katerikoli, najprej dan upora proti 
okupatorju, zatem pa še praznik dela. Resda 
smo v tej številki Podblegaških, ki je pred 
vami, v dobršni meri pokrili dogajanje preteklih 
tednov, a se s temami dotikamo tudi aktualnega 
dogajanja v prihodnje.  

Tokrat smo se ob uradnem odprtju novih 
poslovnih prostorov največjega podjetja na 
dolini vprašali, kdo raste, kdo prosperira?

Odgovor je pravzaprav preprost: tisti, ki ima 
načrte, ki ima vizijo. 

Pred kratkim je bil na televiziji intervju z 
enim od slovenskih podjetnikov, ki je povedal, 
da posveti prihodnosti, načrtovanju, viziji kar 
70 odstotkov svojega časa. Pojasnil je, da to, kar 
je načrtoval v preteklosti, sedaj živi. Torej, če 
smo dobri v načrtovanju, nas sedanjost nikakor 
ne more razočarati. Kako do tja, če je vsaka 
minuta polna trenutnega, napetega dogajanja, 
telefonov, sklepanja poslov, pomembnih in 
manj pomembnih dogovorov? 

Reči ‘ne’ temu, kar nas ne zadovoljuje in ob 
čemer ne rastemo, in preprosto kreniti v drugo 
smer? V tisto z več idej in želja, več vizije in 
načrtovanja? 

To slednje je uspelo tudi družinskemu pod-
jetju Polycom, ki se je pred novim letom pre-
selilo v »pametno« tovarno, v začetku aprila pa 
so prostore še uradno predali svojemu namenu. 
Tudi zato je aprilska naslovnica posneta pred 
njihovim novim poslopjem. Ker se je trud 33 let 
delovanja in obstoja obrestoval in ker so »center 
razvoja in zaposlovanja na dolini«. 

Prijetno branje nove številke, ki je pred 
vami, želim! 

Ob delu ali pač zasluženem počitku, ko boste 
predli ob dosežkih, ki ste jih dosegli, ali ko boste 
kovali nove načrte. Tudi čas, namenjen počitku, 
namreč vedno rodi kaj koristnega in nas spočije 
in pripravi za prihodnost, ki je pred nami. Naj 
bo čim bolj svetla!

Urednica 
Damjana Peternelj

Uvodnik
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Pridobljeno pravnomočno  
gradbeno dovoljenje za lekarno 

V prvi polovici aprila je postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
ureditev nove lekarne v Zdravstvenem domu v Gorenji vasi. Povsem nova, 
sodobno urejena lekarna bo na novo urejena v pritličju gorenjevaškega 
zdravstvenega doma s samostojnim novim vhodom z novega parkirišča 
pred domom.

Vsa potrebna sredstva za realizacijo investicije v višini 492.700 evrov 
(rekonstrukcija in oprema) je v svojem letnem poslovnem in finančnem 
načrtu za leto 2018 zagotovil Javni zavod Gorenjske lekarne, katerega 
soustanoviteljica je tudi naša občina. S tem bo lokalna skupnost pridobila 
najsodobneje opremljeno novo lekarno z optimalnimi pogoji za lekarniško 
delo, ki jo bodo začeli urejati v drugi polovici letošnjega leta.           O. U.

Nove prostore lekarne bodo pričeli urejati v drugi polovici letošnjega leta.
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Plaz na Visokem bo saniran do konca maja 
Iz Direkcije RS za infrastrukturo so sporočili, da bodo dela na plazu 

Visoko zaključena do konca maja 2018, razen v primeru, da bi se pojavile 
zelo neugodne vremenske razmere in del ne bi bilo možno izvajati. 

Dela bi sicer morala biti zaključena 31. decembra lani. Med gradnjo so 
ugotovili, da je količina sider (brežino sidrajo z globoko sidranimi mrežami), 
predvidena v projektu, manjša od dejansko potrebnih. Projekt so dopolnili 
in naročili dodatna sidra. V času dopolnjevanja projekta in dobave sider 
(dobavni rok je tri tedne) se dela niso izvajala, zato so se zavlekla v zimski 
čas. Februarja in skoraj ves marec del niso mogli izvajati zaradi neugodnih 
vremenskih razmer (nizke temperature in razmočen teren).

Do zaključka gradnje je še vedno potrebna polovična zapora ceste, saj 
obstaja neposredna nevarnost padanja materiala na cesto.            O. U.

Promet na Visokem bo znova stekel po obeh voznih pasovih po sanaciji 
plazu, predvidoma konec maja.
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V vsebinskem delu so se sicer najdlje 
zadržali pri pojasnilih elaboratov (poročevalka 
je bila Kristina Knific) o oblikovanju cen za 
izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov ter os-
krbe s pitno vodo (potrdili so nekaj več kot 
23odstotno subvencijo za omrežnino). Določili 
so tudi cene storitev za praznjenje nepretočnih 
greznic, obstoječih greznic ter malih komunal-
nih čistilnih naprav. Več na str. 5. 

Obravnavali so zaključni račun za leto 2017, 
ki ga je predstavila Nada Dolinar. Pojasnila je, 
da so lani 100odstotno realizirali prihodke v 
višini 8,7 milijona evrov, odhodkov je bilo za 

Z 20. seje Občinskega sveta

Potrjen zaključni račun za leto 2017,  
cene komunalnih storitev enake
Svetniki so se na 20. redni seji sešli 12. aprila, in sicer v novi poslovni stavbi 
podjetja Polycom v Dobju. Uvodoma jih je pozdravil direktor Iztok Stanonik, 
Andrej Kos pa jih je ob koncu peljal še na ogled tovarne.

8,5 milijonov. Začeli so z izgradnjo športne 
dvorane ob gorenjevaški šoli, investirali v 
mansardo Sokolskega doma, kjer so odprli nove 
knjižnične prostore, zaključili 2letni program 
sanacije najbolj poškodovanih cest v občini ter 
zgradili kar nekaj odsekov vodovodov. Tekočih 
odhodkov je bilo za 5,2 milijona, v prihodnje pa, 
je opozorila, bo zanje potrebno zagotavljati od 
5,5 do 6 milijonov evrov. Zaključni račun za lani 
so svetniki sprejeli. Podrobneje na str. 4. 

Zavod dejaven v promociji 
Svetniki so sprejeli poročilo o delu Zavoda 

Poljanska dolina, ki ga je predstavila v. d. direk-

torice Lucija Kavčič. Zavod deluje od poletja 
lani, upravlja s Šubičevo hišo in Tavčarjevim 
dvorcem ter utrdbo Rupnikove linije na Golem 
vrhu. Predstavili so se na sejmu Alpe Adria, 
doslej je bilo njihovo delovanje, kot je pojasnila 
Kavčičeva, kar pestro. Zelo aktivni so pri pro-
mociji naših krajev in dogodkov ter aktivnosti. 
»Delamo na tem, da združujemo in poenos-
tavljamo stvari. Želimo pa čim bolje pokazati 
Poljansko dolino ne le obiskovalcem od drugod, 
ampak tudi domačinom. Zdaj je priložnost, da v 
zavodu dvignemo prepoznavnost na višji nivo, 
veliko možnosti bo ponudil tudi naš novi portal 
www.poljanskadolina.com.« 

Sprejeli so osnutek odloka o turistični 
taksi v občini in ga dali v enomesečno javno 
obravnavo. Sprejeli so  še osnutke odlokov o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
ter o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske 
lekarne (GL) ter ustanovitvi sveta ustanoviteljic 
javnega zavoda GL in jih prav tako pospremili 
v enomesečno javno obravnavo. 

Sprejeli so tudi strategijo razvoja zdravstva 
na območju škofjeloških občin za obdobje 
2017–2030, katere namen je, da se vse štiri 
občine dogovorijo o pristopu k razvoju zdravst-
vene dejavnosti na lokalni ravni. 

Za še eno mandatno obdobje (torej štiri 
leta) so potrdili dosedanji Uredniški odbor 
Podblegaških novic, za konec sklepali o prometu 
z zemljišči, po uradnem delu pa so si ogledali še 
novo, t. i. ‘pametno’ tovarno Polycom. 

Damjana Peternelj

20. redna seja občinskih svetnikov je bila v prostorih nove, t. i. pametne tovarne Polycom v Dobju.
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To leto zopet ni bilo razpisov za nepovratna 
sredstva za nove investicije, zato je tudi real-
izacija prihodkov in odhodkov manjša kot v 
letih 2012 do 2015. 

Zato pa smo dokončali oziroma nadgradili 
nekaj investicij iz predhodnih let.  

Tako je bila v okviru večletnega projekta 
energetske in statične sanacije Sokolskega 
doma dokončana zgornja etaža, vključno z 
nabavo opreme za knjižnico (65 tisoč evrov), 
ki je bila sredi lanskega leta tudi predana v upo-
rabo.  Izvedena je bila večja obnova vodovoda 
v Sestranski vasi,  pri pokopališču Gorenja vas 
je bil izveden odklop vodovodnega podsistema 
z loškega dela vodovoda, izvedeno je bilo večje 
število novih priključkov na novozgrajenih 
vodovodih (Podvrh–Zapreval in na vodovodih 
porečja Sore). 

Zaključen dveletni program  
sanacije cest

V okviru cestne infrastrukture je bil v letu 
2017 zaključen dveletni program sanacije 
najbolj poškodovanih cest v občini (254 tisoč 
evrov), dokončana je bila prometna ureditev 
z novim krožnim obračališčem pri Osnovni 
šoli Poljane (128 tisoč evrov) in zaključena 
sanacija lokalne ceste Zapreval–Poljane na 
lokaciji med Dolenčicami in Volčo (355 tisoč 
evrov), dokončno pa so bila po zaključeni inves-
ticiji urejena lastništva zemljišč ob obvoznici 
Gorenja vas (111 tisoč evrov). Dokončno je 
bila urejena in poplačana prometna ureditev 
Hotavelj (33 tisoč evrov), v okviru ureditve 
vaškega jedra Poljane pa je bil odkupljen prvi 
del zemljišč za poslovni center za zahodnem 
delu Poljan (36 tisoč evrov). 

Zaključni račun občine za leto 2017

Dokončali oziroma nadgradili  
investicije preteklih let
Tudi leto 2017 je zaznamovalo nekaj posebnosti. Največja je ta, da se je pričela 
gradnja nove, težko pričakovane telovadnice v Gorenji vasi.

Saniranih in asfaltiranih je bilo še več 
različnih cest in odsekov cest v občini v sode-
lovanju s krajevnimi skupnostmi, ki z občino 
zgledno sodelujejo. 

Lahko rečemo, da smo tudi v letu 2017 
cestam namenili precej pozornosti, saj je bilo 
za vzdrževanje teh vključno z intervencijskimi 
programi  (sanacija raznih usadov in podpornih 
zidov ob cestah) porabljenih dobrih 2,5 milijona 
evrov oziroma 30 % proračuna.

Priprave na nove večletne investicije 
V okviru teh gre med drugim za izvajanje in 

razširitev protipoplavnih ukrepov na območju 
Poljan, izbor teh se je razširil še s predvideno 
gradnjo novega mostu čez Soro, s tem pa se je 
povečala višina investicije in hkrati tudi višina 
sredstev, ki jih prispeva Ministrstvo za okolje 
in prostor. 

V zvezi z ureditvijo regionalne ceste Gorenja 
vas–Dobrava so bile narejene odmere, cenitve 
in odkupi zemljišč, s čimer so  bili vzpostavljeni 
pogoji za fizični pričetek del, prav tako pa so 
bila odkupljena potrebna zemljišča in izdelan 
projekt za avtobusno postajo Sovodenj.  

Poleg tega so bile pripravljene strokovne 
podlage in izdelana prijava za projekt Izgradnja 
vodovoda Lučine z navezavo na vodovod Brda. 
Nadaljevalo pa se je tudi s pripravo projektov in 
dokumentacije energetskih sanacij podružničnih 
šol Sovodenj in  Javorje ter za dograditev Vrtca 
Agata v Poljanah, za kar želimo pridobiti tudi 
nepovratna sredstva. 

Zaključni račun za leto 2017 v številkah 
Prihodki (brez prejetih vračil posojil) so 

bili realizirani 101odstotno oziroma v višini 

8,7 milijona evrov. Med prihodki zajemajo 
največji delež  davčni prihodki, to je dohodnina 
in drugi davki in takse, in sicer znašajo 6,13 
milijona evrov. Nepovratna sredstva države za 
investicije znašajo 250 tisoč evrov, prihodki od 
prodaje kapitala 165 tisoč evrov, renta RUŽV 
281 tisoč evrov, ostalih 1,87 milijona evrov  pa 
so nedavčni prihodki  (najemnine,  zakupnine, 
komunalni prispevki, prihodki režijskega obrata 
itd.). Namenski prihodki so bili porabljeni 
namensko.

Odhodki brez odplačil dolga in danih po-
sojil so bili realizirani približno 88odstotno in 
so znašali 8,53 milijona evrov, od tega jih je bilo 
približno 40 % za investicije, 60 % pa je tekočih 
odhodkov in tekočih transferov. Investicijski 
odhodki so nižji kot pretekla leta, ker ni bilo 
nepovratnih sredstev in ker so se dela pri telo-
vadnici Gorenja vas začela nekoliko z zamikom. 
Tako je del rezerviranih sredstev (okrog 500 
tisoč evrov) ostal na računu, ta sredstva bodo 
izplačana v letu 2018  in  bodo tako povečevala 
realizacijo leta 2018. 

Največja poraba je na cestnem področju 
vključno z intervencijskimi programi in znaša 
dobrih 2,5 milijona evrov oziroma 30 % 
proračuna. 

Za področje izobraževanja, kulture in športa 
je bilo porabljenih 3 milijone evrov, kar je 35 
% vseh odhodkov (od tega 1,95 milijona evrov 
samo za tekočo dejavnost predšolske in šolske 
vzgoje). 

Gospodarske javne službe (ravnanje z od-
padno vodo, zbiranje in ravnanje z odpadki, 
oskrba z  vodo in pokopališka dejavnost) za-
jemajo v celotnih odhodkih 10odstotni delež 
oziroma 833 tisoč evrov. 

Zastavljeni cilji doseženi
Na nekaterih postavkah je bila realizacija 

nekoliko nižja od načrtovane iz različnih razlo
gov, tudi takih, na katere sami nismo imeli vpli
va. Tako je bila nižja realizacija pri telovadnici  
Gorenja vas zaradi pričetka del z  zamikom, pri 
nakupih in menjavah raznih zemljišč, ker niso 
bili izpolnjeni vsi pogoji (ni bilo parcelacij ali pa 
niso bili doseženi dogovori z lastniki zemljišč), 
pri poplavni varnosti Poljan, ker se še ni pričela 
fizična izvedba del ter pri gospodarskih javnih 
službah, ker jih glede na naravo dejavnosti ni 
možno natančno načrtovati, je pa za nemoteno 
izvajanje in delovanje teh potrebno zagotoviti 
dovolj sredstev.

Prerazporeditve v okviru posameznih 
področij smo izvajali v skladu z odlokom 
proračuna in so znašale 397 tisoč evrov oziroma 
4 % (po odloku je dovoljeno 20 %).

Skozi celo leto smo bili likvidni, ob-
veznosti smo poravnavali tekoče,  dodatnega 
zadolževanja ni bilo. 

Nada Dolinar, Občinska uprava

Lani se je pričela gradnja ene največjih investicij v šolstvo – športne dvorane v Gorenji vasi, ki 
bo zaključena letos septembra.
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Cene zbiranja po zabojniku bodo posledično od prvega maja za 6 
odstotkov nižje, medtem ko bodo cene obdelave in odlaganja komunalnih 
odpadkov v RCERO Ljubljana (javno službo izvaja Snaga Ljubljana, d. o. 
o.) po zabojniku višje (+ 41 odstotkov). Razlog za povišanje je povečanje 
količin zbranih komunalnih odpadkov, ki jih je pred odlaganjem potrebno 
obdelati na RCERO Ljubljana. Cenik posameznih storitev stopi v veljavo 
s 1. majem 2018. Skupni strošek za ravnanje z odpadki ostaja tudi po 
tem datumu nespremenjen.

Stroški oskrbe s pitno vodo  
za gospodinjstva ostajajo nespremenjeni

Z elaboratom oblikovane predračunske cene storitev vodarine os-
tajajo nespremenjene, prav tako ostaja ob subvenciji (23,07 odstotka), 
ki jo je potrdil občinski svet v aprilu, nespremenjena cena infrastruk-
ture – omrežnine za gospodinjstva. Razlog za višjo predračunsko 
ceno omrežnine je po pojasnilih občinske uprave poračun za preteklo 
obračunsko območje, ki je posledica manjšega števila priklopov objektov 
od načrtovanih ter spremembe nazivnega premera nekaterih priključkov. 
Subvencija bo obremenila občinski proračun za okrog 2.000 evrov 
mesečno.

Z majem obračunane storitve, povezane z greznicami  
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 

V preteklosti se je obračun storitev praznjenja greznic in malih komu-
nalnih čistilnih naprav (MKČN) izvajal po izvedbi storitve, ki jo državna 
zakonodaja za obstoječe greznice določa v minimalni pogostosti enkrat 
na tri leta. Obseg in pogostost izvajanja navedene storitve ostaja tudi s 1. 
majem nespremenjen, obračun pa se bo vnaprej izvajal mesečno, kot to 
zahteva državna uredba o metodologiji za oblikovanje cen, in skladno s 
cenami, potrjenimi na aprilski seji občinskega sveta. Povprečni strošek 
za štiričlansko gospodinjstvo na zasebnem vodovodu bo znašal 4,5260 
evra mesečno (omrežnina 0,3997 evra/mesec, storitev 1,03 evra/mesec 
po osebi), za tiste, ki so priključeni na javni vodovod, pa se bo storitev 
obračunala glede na dejansko porabo vode po ceni 0,2261 evra/m3. 
Potrjene cene so v primerjavi s povprečnimi cenami na primerljivih 
območjih v Sloveniji za 91 občin bistveno nižje (omrežnina za več kot 
polovico, storitve za nekaj več kot četrtino). 

Občinska uprava je na seji občinskega sveta pojasnila, da so v 
cenah omrežnine vključeni minimalni stroški amortizacije in zavaro-

Komunalni odpadki

Skupni stroški ostajajo nespremenjeni, 
cene posameznih postavk se spreminjajo
Režijskemu obratu Občine Gorenja vas - Poljane je ob izvedbi 
nekaterih ukrepov v letu 2017 uspelo znižati stroške zbiranja 
komunalnih odpadkov. Pri pripravi elaborata za oblikovanje 
cen v letu 2018 so glede stroškov optimistični, čeprav zbirni 
center obratuje od aprila tudi ob ponedeljkih (9.–17. ure) ter 
se cene za sekundarne surovine na trgu znižujejo.

Na podlagi Pravilnika za izbiro prejemnikov priznanj  KS Poljane ob Dnevu 
državnosti Svet KS  Poljane objavlja

JAVNI  RAZPIS
za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev 
PRIZNANJ  KRAJEVNE SKUPNOSTI POLJANE

ob dnevu državnosti za leto 2018

KS Poljane podeli ob dnevu državnosti priznanje zaslužnim krajanom KS 
Poljane, društvom s sedežem v KS Poljane, članom društev, zavodom, 
podjetjem in skupinam prav tako s sedežem oziroma stalnim bivališčem 
v  KS Poljane za dosežke na področju športa, kulture, gasilstva, turizma, 
gospodarstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih človekovih 
ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu in popolnejšemu življenju 
krajanov ter imajo večji pomen za ugled, promocijo in razvoj kraja in občine.
Vsako leto se podeli največ tri priznanja.

Predlagatelji dobitnikov priznanj so lahko krajevna in vaška skupnost, društva, 
podjetja, zavodi s sedežem v KS Poljane in Občina Gorenja vas - Poljane ter 
posamezniki.

Kriteriji in merila za izbor dobitnikov priznanja:
• nadpovprečna uspešnost na posameznih področjih delovanja;
• uspešna organizacija prireditev širšega pomena;
• izjemni športni in drugi rezultati, doseženi na višji (državni) ravni;
• uspešno delovanje na področju prepoznavnosti in promocije kraja;
• večletno ljubiteljsko in zelo uspešno delo na društvenem ali kakšnem drugem 
področju;
• izjemni prispevki in donacije podjetij društvom, prireditvam;
• nudenje in organizacija pomoči v primeru  naravnih in drugih nesreč;
• itd.

Predlog mora vsebovati:
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja;
• ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlaganega dobitnika priznanja;
• obrazložitev oziroma utemeljitev predloga.

Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev 
priznanj Krajevne skupnosti Poljane, ki bodo prispeli do vključno 22. maja 2018 
na naslov: KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE, Poljane 77, 4223 Poljane. Za 
pravilno označene  se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah 
s pripisom »Ne odpiraj – priznanja KS Poljane«.

Svet KS Poljane

Voda iz vodovoda Podvrh–Zapreval  
od februarja 2018 ni več klorirana

Občina Gorenja vas - Poljane obvešča občane, ki se z vodo oskrbu-
jejo iz vodovoda Podvrh–Zapreval, da ta od februarja ni več klorirana. 
Namesto začasnega kloriranja (začasno uvedeno kot preventivni ukrep 
v septembru 2017 zaradi občasne prisotnosti kolofornih bakterij) se 
voda na tem vodovodu od februarja dezinficira z UV-svetlobo, kar 
dodatno prispeva k mikrobiološki varnosti vodooskrbe. Učinkovitost UV-
dezinfekcije so potrdile tudi vse dosedanje analize pitne vode. Vrednost 
investicije v UV-opremo znaša nekaj več kot 12 tisočakov.

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

vanja opreme za prevzem grezničnih vsebin in njihovo čiščenje na 
čistilno napravo (ČN) Gorenja vas, v cenah storitev pa prevladujejo 
stroški storitev podizvajalca. Prav tako so vključeni stroški, ki so 
povezani z čiščenjem grezničnih gošč in mulja iz MKČN na ČN. V 
predračunskih cenah je vključen le redni odvoz (enkrat na tri leta), 
načrtovana količina odpeljanih gošč pa je odvisna od števila oseb, 
ki bivajo v objektu. Pogostejši odvoz na osnovi količin, odpeljanih 
v preteklosti, po mnenju Knifičeve ni potreben.

O. U. 
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V maju številni podjetniški 
dogodki na Loškem

OOZ Škofja Loka v maju pripravlja različne 
podjetniške vsebine, ki so namenjene pod-
jetnikom in obrtnicam na Loškem. Pod sk-
upnim sloganom Skrb za zdravje – temelj 
podjetniškega uspeha bo v soboto, 12. maja, od 
10.–12. ure potekala delavnica na temo, kako z 
zdravo hrano stopiti odvečne kilograme. Teden 
pozneje, v soboto, 19. maja, pa bo potekalo 
usposabljanje voznikov – Koda 95. Z novim 
zakonom o varstvu osebnih podatkov je država 
poskrbela za nove obveznosti na tem področju. 
V izogib nepravilnostim v podjetjih in izrekanju 
visokih kazni s strani inšpektorjev bo v sredo, 
16. maja, potekal še seminar Nova zakonodaja 
o varstvu osebnih podatkov. 

Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja 
Loka, www.ooz-skofjaloka.si, ooz.sk.loka@siol.
net, 04/50-60-200.                    Julija Primožič

Datum Ura Dogodek Kraj dogodka
sobota, 19. 5. 2018 9.30 Pohod obrtnikov in podjetnikov Hotavlje, Gorenja vas
ponedeljek, 21. 5. 2018 19.00 TOP pogovorni večer z uspešnimi mladimi podjetniki (Sara Oblak Speicher,  Galerija F. Miheliča v Kašči,
  Miha Podgornik, Natalija Gros) Spodnji trg 1, Škofja Loka
torek, 22. 5. 2018 17.00 Svetovanje za podjetnike začetnike: Gremo mi na svoje! Inkubator in coworking center Lokomotiva,
   Mestni trg 38, Škofja Loka
sreda, 23. 5. 2018 18.00 Odprtje razstave dijakov Šolskega centra Šk. Loka in podelitev nagrad Sokolski dom, Mestni trg 16–17, Škofja Loka
četrtek, 24. 5. 2018 18.00 Dan odprtih vrat Kreativnega centra Mizarnica Žiri  Kreativni center Mizarnica, Loška cesta 70, Žiri                                                     
četrtek, 24. 5. 2018 19.30 Dobimo se v Coworking centru Lokomotiva Škofja Loka Inkubator in coworking center Lokomotiva,
   Mestni trg 38, Škofja Loka
petek, 25. 5. 2018 17.00 Ogled pametne tovarne Polycom, d. o. o. Polycom, d. o. o., Dobje 10, Poljane

Teden obrti in podjetništva na Loškem – TOP 2018

Letos od 19. do 25. maja 2018
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in Raz-
vojna agencija Sora bosta ob finančni podpori občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri od 19. do 25.  
maja 2018 ponovno pripravili bogat program dogodkov, ki 
se bodo zvrstili v okviru že tradicionalnega Tedna obrti in 
podjetništva na Loškem – TOP 2018.
PROGRAM TEDNA OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM: 

Prijave in dodatne informacije o dogodkih: 
Razvojna agencija Sora, d. o. o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja 

Loka, tel. št.: 04/5060220, epošta: info@rasora.si, www.rasora.si, 
Območna obrtnopodjetniška zbornica Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 
Škofja Loka, tel. št.: 04/5060200, epošta: ooz.sk.loka@siol.net, www.
oozskofjaloka.si. 

V nove prostore so se preselili po le 309 dneh 
gradnje, potem ko so lani 15. februarja položili 
temeljni kamen. 

Uvodoma je nadzornik gradnje Adam Berčič 
izpostavil, da so v objekt vgradili 4500 m³ 
betona in 500 ton armatur, saj je sestavni del 
armiranobetonska konstrukcija. Porabili so 
več kot 200 kilometrov kablov, namestili 800 
vtičnic, 1000 svetilk. Neto površine je 10.000 
m², višina stavbe je 17 metrov. 

Vrednost del je presegla 12 milijonov, 
opravljali so jih večinoma domači izvajalci. 
Direktor Iztok Stanonik je povedal, da je »vesel 
in ponosen«, da jim je uspelo tako hitro zgraditi 
moderno in energetsko učinkovito in okolju pri-
jazno stavbo, v kateri so lahko »zadihali na vsa 
pljuča« in dodal, da imajo zdaj vse možnosti, 
da skupaj s sodelavci uresničijo vizijo. »In kar 
je najpomembneje, je ‘pametna’ in popolnoma 
prilagojena našim potrebam.« Poudaril je še, da 

Polycom

»Pametna« tovarna v Dobju tudi uradno odprta!
Novo Polycomovo poslovno stavbo so v prisotnosti poslovnih partnerjev, zapos-
lenih, Poljancev in medijev v industrijski coni Dobje slovesno odprli 6. aprila 
letos, potem ko so v njej začeli poslovati že konec lanskega leta.

tovarno ob vsej tehnologiji naredijo pametno za-
posleni. Zahvalil se jim je, saj brez njih Polycom 
ne bi bil to, kar je. Napovedal je še, da bodo z 
246 zaposlenimi v Poljanah in obratu v Črnomlju 
za 40 % povečali proizvodnjo, že zdaj pa so za 
izdelavo kompleksnejših izdelkov namestili 16 
robotskih strojev. Če so lani planirali 27 mili-
jonov evrov prometa, so jih dosegli 31. Do leta 
2020 želijo doseči 50 milijonov evrov prometa, 
kar bodo, kot ocenjujejo, če bo vse teklo tako kot 
do zdaj, zlahka dosegli, če ne celo presegli. 

Center zaposlovanja in razvoja na dolini 
Župan Milan Čadež je izpostavil, koliko se 

lahko v manj kot enem letu postori v gospo-
darstvu, predvsem pa je ponosen na podjetje, ki 
je zgled mnogim v občini in širše: »Tu je center 
zaposlovanja in tudi razvoja v Poljanski dolini.«

Trak ob uradni predaji tovarne namenu so 
prerezali Gašper Sever, Andrej Kos ter brata Iz-

tok in Igor Stanonik, lastnika podjetja. Glasbeno 
sta dogodek na visokem nivoju dopolnila pianist 
Jaka Pucihar ter pevka Darja Švajger, za vezni 
tekst je poskrbela Saša Einsiedler, objekt pa je 
blagoslovil tudi poljanski župnik Jože Stržaj.

7. aprila so v Polycomu pripravili tudi dan 
odprtih vrat, ki se ga je udeležilo približno 1.550 
gostov. Ti so ugotavljali, da je Polycomu s trdim 
in preudarnim delom ter pravo vizijo in strategijo 
uspelo dokazati, da se da žeti uspehe ne na kratek 
rok, ampak dolgoročno. Navdušeni so bili, da je 
podjetje v 33 letih obstoja od male garažne firme 
z nekaj stroji z izdelki za lokalne kupce postalo 
mednarodno priznano podjetje, ki vsem kaže 
podjetniški pogum bratov Stanonik.

Damjana Peternelj

Trak so ob slovesni predaji prerezali (z leve): Igor Stanonik, Gašper Sever, Andrej Kos in Iztok Stanonik.
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Največji delodajalec v občini je podjetje 
Polycom, ki zaposluje že več kot 200 delavcev. 
Lani so na novo zaposlili 50 ljudi, med drugim 
v raziskavah in razvoju, prodaji, kontroli, lo-
gistiki, vzdrževanju, tehnologiji, pa orodjarje in 
proizvodne delavce, zaposlili so tudi učiteljico 
tujega jezika. V letošnjem letu načrtujejo še 
25 novih zaposlitev s področij tehnologije, 
konstrukcije, vzdrževanja, iskali bodo oper-
aterje na stroju v orodjarni, proizvodne delavce, 
vzdrževalce. 

»Vedno težje je dobiti kakovosten, zanesljiv 
in strokovno podkovan kader. A z vztrajnostjo, 
notranjimi prerazporeditvami, sodelovanjem 
že zaposlenih in razvojem zaposlenih pridemo 
do želenega cilja,« je povedala Polycomova 
kadrovica Barbka Rupar. Tudi letos razpisujejo 
kadrovske štipendije, in sicer bodo zanje lahko 
kandidirali srednješolci ter študenti od aprila 
oziroma maja letos. Več informacij najdete na 
Polycomovi spletni strani. 

V Marmorju bodo praznovali 70-letnico 
obstoja  

Marmor Hotavlje trenutno zaposluje 128 
delavcev. V zadnjih letih je v tem podjetju delo 
dobilo večje število novih sodelavcev; predlani 
več kot 40, lani pa 18. Večjih kadrovskih spre-
memb za letos ne načrtujejo, za perspektivne 
kadre pa vedno puščajo odprta vrata. Iščejo 
sicer dodatne delavce, in sicer kamnoseke, 
ki jih na slovenskem trgu primanjkuje. »Zato 
želimo z različnimi aktivnostmi ta poklic spet 
približati mladim. Potencialnim kandidatom, ki 
imajo željo po poklicu kamnoseka, omogočamo 
učenje pod mentorstvom naših izkušenih 
kamnoseških mojstrov. Veliko naših izvrstnih 
zaposlenih se je dela naučilo ravno v naših 
delavnicah,« so sporočili iz Marmorja. 

Tako kot vsako leto bodo tudi letos razpisali 
kadrovske štipendije, vloge pa interesenti – di-
jaki in študenti – lahko pošljejo po epošti na 
naslov zaposlitev@mh.si. 

Občina v letu 2017 (2)

Zaposlovali bodo tudi letos
V februarski številki Podblegaških novic smo analizirali podatke statističnega 
urada, med drugim o delovnih mestih v naši občini ter o obisku turistov. Tokrat 
smo preverili, kako so zaposlovala tri največja podjetja ter kakšni so njihovi 
načrti za letos. Kako bodo v Zavodu Poljanska dolina turiste, ki obiščejo naše 
kraje, zadržali dlje časa?

Marmor Hotavlje bo letos praznoval 70
letnico obstoja in ob tej priložnosti bodo or-
ganizirali več dogodkov, vključno z junijskim 
dnevom odprtih vrat za vse, ki si želijo ogledati 
in spoznati podjetje. »Obiskovalcem običajno 
predstavimo celoten poslovni proces. Najprej 
podjetje, s konkretnimi projekti, na katerih 
sodelujemo, nato si ogledamo kamnolom in 
proizvodnjo. Vsekakor vredno ogleda, saj naši 
izdelki sodijo v svetovni vrh kamnoseštva,« 
vabijo na Hotavljah. 

Jelovica je tretje največje podjetje v občini. 
Trenutno v obratu dela 85 delavcev, od tega so 
jih v zadnjem času zaposlili šest. »Tako lani kot 
letos smo zaposlovali predvsem v proizvodnji, 
in sicer za mizarska in pomočniška dela. Pri 
iskanju kadrov imamo težave, ker izkušenih 
mizarjev ni na razpolago, med brezposelnimi pa 
tudi ni velikega zanimanja za delo,« je povedala 
Irena Košnjek Vivona, kadrovica v podjetju 
Jelovica. Dodala je še, da kadrovskih štipendij 
v letošnjem letu ne bodo razpisali.

Turistov je v resnici več, kot kažejo številke
Kot smo pisali v februarski številki 

Podblegaških novic, je uradna državna statistika 
lani zaznala nekaj več kot 4200 nočitev turistov v 
naši občini. A po podatkih, ki jih imajo na občini, 
na podlagi tega so bile tudi plačane turistične 
takse, je bilo nočitev več kot dvakrat več, in sicer 
9.146. Zbranih je bilo 9.912 evrov taks. Res je 
sicer, da statistični urad ni upošteval nočitev pri 
ponudnikih z manj kot desetimi posteljami, a 
toliko kapacitet imajo glede na občinske podatke 
samo štirje ponudniki od 20. Približno 58 odsto-
tkov vseh nočitev so zabeležili štirje sobodajalci, 
vsak med njimi jih je lani naštel več kot 1000.

Kot je povedala Lucija Kavčič iz Zavoda 
Poljanska dolina, je vprašanje, koliko turističnih 
nočitev je v resnici v občini, saj so podatki za 
nazaj bolj slabi. Nekateri ponudniki namreč 
poročila sploh niso oddali. »Upamo, da bo 
z novim sistemom poročanja to bolj realno, 
podatki pa usklajeni,« je poudarila Kavčičeva. 
Eden od ciljev zavoda je, da se poveča število 
turističnih nočitev v občini. Letos bodo tako 
izvajali projekt Impresije Škofjeloškega, kjer 
bodo izboljševali vsebino Šubičeve hiše in 
Rupnikove linije. 

Za Rupnikovo linijo je treba še dodatno izo-
braziti vodnike, predvsem pa si želijo pridobiti 
nemško, angleško in italijansko govoreče vod-
nike, s čimer bodo destinacijo lahko ponudili širši 
publiki. »Produkte moramo prilagoditi turistom,« 
poudarja Kavčičeva, »poleg ogledov moramo 
ponuditi doživetja na podlagi zgodb. Tudi na 
portalu Poljanska dolina bo ponudba predstav-
ljena v več jezikih, kar bo posredno omogočilo, 
da se turist v naših krajih zadrži dlje. 

Ponudniki nastanitev pa morajo gostom 
ponuditi oziroma predstaviti čim več aktivnosti, 
ki jih imamo na našem območju – in to že na 
portalih, kjer oglašujejo prenočišča,« meni 
Lucija Kavčič in poudarja, da več gostov lahko 
privabijo samo skupaj, torej ponudniki kapacitet 
in Zavod Poljanska dolina skupaj.

Milka Bizovičar

V Polycomu so lani zaposlili več kot 50 delavcev.
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Letna sezona na Visokem odprta!
20. aprila je svoja vrata odprla Tavčarjeva domačija na Visokem. V lepo prenovljenih prostorih so obisk-

ovalcem na ogled razstave Kalanove rodbine, originalno ohranjena Visoška črna kuhinja, zbirka Ivana in 
Franje Tavčar ter predstavitev stavbne dediščine domačije na Visokem. 

Razstave so odprte:
• ob petkih od 16. do 

19. ure,
• ob sobotah in nedeljah 

od 10. do 18. ure.
Po predhodnem dogo-

voru so ogledi možni tudi 
izven odpiralnega časa.

Za obiskovalce pa je 
odprt tudi letni vrt, kjer vam 
z veseljem postrežejo kavo, 
sok … in še marsikaj dru-
gega in kjer lahko uživate v 
objemu zelenja in miru.                     

Lucija Klemenčič
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Poleg prenove fasade in oken bodo tako 
zamenjali tudi energent, pri čemer bodo peč 
na kurilno olje zamenjali z ekološko čistejšo in 
stroškovno cenejšo toplotno črpalko. Celovita 
obnova pa predvideva tudi sanacijo strojnih in 
elektro inštalacij, sanacijo centralne kuhinje 

Podružnična šola Sovodenj

Prihodnje leto energetska sanacija
Potem ko so energetsko prenovili Podružnično šolo Lučine, je zdaj na vrsti šola 
na Sovodnju. Čeprav je bila sprva predvidena samo energetska prenova, so se 
kasneje odločili za celovito prenovo objekta, ki je bil zgrajen že 1938 in torej 
letos mineva 80 let.

Kot so sporočili s Pošte Slovenije, uporabniki 
lahko na pogodbenih poštah opravijo večino 
storitev na enak način kot pred preoblikovanjem. 
To pomeni, da lahko oddajo pisemsko pošiljko ali 
paket za notranji in mednarodni poštni promet, 
prevzamejo pošiljko, za katero so dobili obves-
tilo in ki je pismonoša ni uspel vročiti na naslovu. 
Kupijo lahko tudi znamke, dopisnice, voščilnice, 
hišne predalčnike, virtualne kartice različnih 
mobilnih operaterjev, nalepko AKOS, obrazec 
UPN, paketno embalažo ter pisemske ovojnice. 
Vplačajo lahko poštno nakaznico in opravijo 
bančne in finančne storitve, kot na primer: 
vplačajo položnico – obrazec UPN, dvignejo 
gotovino prek POS terminala ob predložitvi 
kartic Maestro, Mastercard, Visa, Diners club, 
American Express, dobijo informacijo o stanju 

Preoblikovanje pošt

Na Sovodnju na pošto v Trgovino Center
Medtem ko je Pošta Slovenije redno poslovalnico poštev v Poljanah zaprla in 
jo preoblikovala v pogodbeno že pred leti, so to s že storili tudi na Sovodnju. 
Pogodbeno pošto je v upravljanje prevzela Trgovina Center.

na osebnem računu fizične osebe in zasebnika 
pri Novi KBM, vplačajo sredstva ali jih dvignejo 
z osebnega računa in hranilne vloge pri Novi 
KBM. Poleg tega lahko pravne osebe, ki imajo 
transakcijski račun (TRR) pri Novi KBM, dobijo 
informacijo o stanju na računu, opravijo storitve 
pologa in dviga sredstev s transakcijskega računa 
ter negotovinsko plačilo obrazca UPN s tran-
sakcijskega računa.

Poštne poslovalnice zapirajo  
zaradi ‘optimizacije omrežja’

Na Pošti Slovenije so tudi pojasnili, zakaj 
zapirajo poštne poslovalnice po manjših krajih 
po Sloveniji: »Naglo upadanje storitev na poštnih 
okencih je razlog za optimizacijo omrežja, ki v 
delu vključuje tudi ukinjanje določenih posloval-

Nov delovni čas pogodbene pošte je nekoliko 
spremenjen, in sicer:  ponedeljek, torek, četrtek, 

petek: 8.00–11.00 in 13.00–16.00, sreda: 
8.00–11.00 in 13.00–18.00, sobota: 8.00–11.00.

nic. Pri storitvah, ki jih uporabniki tradicionalno 
v največjem obsegu opravijo na poštnih okencih, 
na Pošti Slovenije v letih 2017/2006 beležimo 
32odstotni upad pisemskih pošiljk, padec uni-
verzalne poštne storitve je še bistveno višji in 
tako se je količina teh pošiljk že prepolovila. Pri 
plačilnih storitvah pa beležimo že 63odstotni 
upad,« so pojasnili in dodali, da se spremenjenim 
okoliščinam prilagajajo tudi tako, da v skladu s 
svojo strategijo optimizirajo poštno omrežje z 
uvajanjem t. i. pogodbenih pošt ter v manjši meri 
tudi z zmanjševanjem števila pošt. »Kljub temu 
še naprej ohranjamo ustrezno dostopnost poštnega 
omrežja za uporabnike in predpisano kakovost 
univerzalne poštne storitve vsem prebivalcem v 
RS, kot nam to nalagata Zakon o poštnih storitvah 
in Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne 
poštne storitve,« še trdijo na Pošti Slovenije.   

 
Preoblikovali že 147 pošt 

Od leta 2012, ko so bile preoblikovane prve 
tri pošte, pa do danes so preoblikovali 147 pošt, 
zaprli so 44 pošt, imajo pa tudi 25 premičnih 
pošt. Po njihovem podatku skupaj poštno 
omrežje sestavlja 508 kontaktnih točk. 

Kot rečeno, so podobno preoblikovali tudi 
pošto v Poljanah, ki zdaj deluje v trgovini Mer-
cator, njen delovni čas pa je: ponedeljek, torek, 
četrtek, petek: 9.00–17.00; sreda: 9.00–18.00; 
sobota: 8.00–11.00.

Tina Dolenc

in sanitarij. Projektanti ocenjujejo vrednost 
investicije na okrog 700.000 evrov (z DDV), 
pri čemer na Občini Gorenja vas  Poljane 
računajo na pridobitev nepovratnih sredstev. 
Sredi aprila so namreč oddali vlogo na minis-
trstvo za infrastrukturo za sofinanciranje ener-

getske prenove stavb v lasti občin, kjer lahko 
dobijo povrnjenih do 40 odstotkov upravičenih 
stroškov energetske prenove. Kolikšen znesek 
bi tako lahko dobili povrnjen, o tem direktorica 
Občinske uprave Elizabeta Rakovec ni želela 
ugibati, je pa dodala, da bodo po odobritvi ne
povratnih sredstev (predvidoma jeseni) objavili 
razpis za izbiro izvajalca del. Tako bi lahko 
prihodnje leto, ko Podružnična šola Sovodenj 
tudi gosti strokovni posvet podružničnih šol iz 
vse Slovenije, že začeli s sanacijo. Investicija 
bo zaključena leta 2020. 

Občina načrtuje energetsko sanacijo in 
dozidavo tudi na Podružnični šoli Javorje. Ker 
pa gre tam za povečanje šole, mora občina za 
to pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, zato se 
na zadnji razpis za nepovratna sredstva še niso 
mogli prijaviti. Letos tako načrtujejo ureditev 
vseh potrebnih dokumentov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, da bodo pripravljeni 
čakali na ponoven razpis. Ker bo prenova te 
šole kompleksnejša, bodo morali za določen 
čas poiskati tudi nadomestne prostore.

Tina DolencSovodenjska in javorska podružnica po sanaciji
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Upravljanje poštnih storitev na Sovodnju je prevzela Trgovina Center.
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Spoštovani!
 Po podatkih statističnega urada Republike 

Slovenije je na območju občin Gorenja vas  Pol-
jane in Žiri 3.114 otrok, starih do 19 let (Gorenja 
vas  Poljane 2.049).

Na tem območju deluje Pediatrična ambulanta 
Polhek in glede na napisano v nadaljevanju se 
na vas obračam s poslansko pobudo za širitev 
dejavnosti Pediatrične ambulante Polhek.

Preventivna dejavnost
Pri določanju preventive se po navodilih ZZZS 

ne upošteva število otrok v posamezni občini, 
ampak je število preventivnih obiskov v preteklem 
letu osnova za določitev obsega programa v 
naslednjem letu.

Velja teoretičen izračun, če bi opravljala am-
bulanta le preventivo (100odstotna preventiva 
= 1,0), bi to pomenilo 47.706 količnikov letno 
oziroma 3.975 količnikov mesečno.

Ob podpisu pogodbe lani je zavarovalnica 
ambulanti določila letni obseg programa preven-
tive 15.265,92 količnikov iz obiskov, kar pomeni 
po deležu 0,32. Junija lani je ZZZS zaradi oprav-
ljene preventive v zadnjih treh mesecih leta 2016 
s 1. 1. 2017 zvišala obseg programa preventive 
na 20.990,64 količnikov (po deležu 0,42). Po 
podatkih je ambulanta od 1. 10. do 31. 12. 2016 
opravila 7.860 količnikov, od 1. 1. 2017 do 31.12. 
2017 pa 25.332,75!

Optimalen delež preventive v pediatrični am-
bulanti pa je 0,200,25!

Glede na opravljeno preventivo v letošnjem 
letu, ki presega vse razumne meje, bo zavarov-
alnica po novem letu ponovno zvišala število 
količnikov iz preventive, ki jih bo morala doseči. 
Z višanjem vpisanih otrok pa bo tako zmanjkalo 
denarja za plačilo kurative (po preseganju pro-
grama 1,0 se delež opravljene kurative sorazmerno 

Naj naštejem samo nekaj aktivnosti, ki jih 
vidim kot ključne:

• Z županom sva imela v teh letih več ses-
tankov na različnih ministrstvih, direkcijah in 
drugih organih. Vedno smo se razšli s konkret-
nimi sklepi in rezultati so danes vidni. 

• Po poplavah leta 2014 sem opozarjal na potre-
bo po čimprejšnji sanaciji škode in kasneje opozarjal 
na potek sanacije. Zaradi številnih sestankov in 
aktivnosti, ki sva jih imela z županom, je danes 
za protipoplavno varnost Poljan zagotovljenih 3,5 
milijona  evrov sredstev iz državnega proračuna.

• Na sestanku na Direkciji RS za infrastruk-
turo sem podal predlog, da se odstrani semafor 
nasproti Visokega in se začne s sanacijo plazu – 
po sestanku je bil semafor za nekaj mescev tudi 
odstranjen, dokler se ni nadaljevalo s sanacijo.

• Ostro sem nastopil proti zaprtju pediatrične 
ambulante in ministrici v DZ predal peticijo. 

• Zavzemal sem se za priznanje Dvorca 
Visoko za spomenik državnega pomena.

• Na področju infrastrukture sem stalno opo-

Poslanski kotiček

Ob zaključku mandata
Mandat Državnega zbora Republike Slovenije 2014–2018 se bliža h koncu, saj 
bomo 3. junija 2018 odšli na predčasne volitve. Zato se mi zdi prav, da vas v 
kratkem seznanim z mojim delom, ki sem ga opravljal v teh letih kot poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije tudi za vas, drage Poljanke in Poljanci. 

zarjal in se aktivno zavzemal za rekonstrukcijo 
naslednjih cestnih odsekov: Gorenja vas–Todraž, 
Gorenja vas–Hotavlje, Lučine–Suhi dol in Trebi-
ja–Sovodenj. Sredstva so danes za te projekte 
zagotovljena in računamo, da bi morali biti ob 
sledenju načrtom in naklonjenosti prihodnje Vlade 
RS v naslednjem mandatu vsi zaključeni.

• Na temo lokalne problematike sem podal 
več ustnih in pisnih poslanskih vprašanj. 

• Na povabilo so občino obiskale ministrica 
za obrambo, ministrica za okolje in ministrica za 
kulturo, avstrijska veleposlanica, poljski velepo-
slanik in evropska poslanka Romana Tomc. 

• Kot predsednik Odbora za obrambo DZ sem 
si aktivno prizadeval za predajo bivših prostorov 
mehanične delavnice Rudnika urana Žirovski 
vrh v upravljanje Občini Gorenja vas  Poljane, 
kar je bilo tudi realizirano in pred podpisom so 
najemne pogodbe s podjetniki.

• Občino Gorenja vas  Poljane sem kot atrak-
tivno turistično ponudbo aktivno promoviral tako 
v Državnem zboru RS kot tudi v tujini. 

Fo
to

: a
rh

iv 
Ža

na
 M

ah
nič

a

•  P r i z a d e v a l 
sem si za uspešno 
rešitev problematike 
smučišča Stari vrh.

• Kot predsednik 
Odbora za obrambo 
DZ sem sklical te-
rensko sejo v utrdbi 
Rupnikove linije na 
Golem vrhu, kar je bilo predstavljeno tudi na 
nacionalni televiziji. 

Aktivnosti, ki so pripomogle k temu, da so 
danes v državnem proračunu zagotovljena sredstva 
za ključne projekte v naši občini, je bilo še veliko. 
Preveč, da bi jih lahko vse naštel. Na tem mestu 
naj se zahvalim županu Milanu Čadežu za odlično 
in konstruktivno sodelovanje, občinskemu odboru 
SDS in vsem, ki ste mi v teh letih podali predloge 
za moje delo. Ker smo, kot pravi naš župan »ukop 
daržal«, je danes naša občina še boljša, kot je bila 
pred štirimi leti, ko sem po izvolitvi dejal: »V 
Državnem zboru bom glas Poljanske doline!« To 
je bilo moje vodilo in upam, da sem vaše zaupanje 
upravičil. Če bom izvoljen na volitvah 3. junija, 
se bom za naše kraje še naprej aktivno in glasno 
zavzemal. 

Poslanec Žan Mahnič

slabše plačuje). 
Po programu preventive bi morali opravljati 

tudi sistematske preglede petletnikov, a jih v tre-
nutni situaciji ne zmorejo.

Ambulanta opravlja tudi sistematske preglede 
šolskih otrok (od 1. 10. 2017 pogodbena zdravni-
ka) treh osnovnih šol.

Kurativna dejavnost
12. 2. je imela ambulanta opredeljenih 1.056 

pacientov, večinoma predšolskih, po številu 
glavarinskih količnikov 1.650. Zadnji zdravniški 
standardi določajo, da mora biti en pediater na 
1.500 glavarinskih količnikov. 

Po pogodbi je letni obseg kurativne dejavnosti 
ambulante 18.839 količnikov iz obiskov. Od 1. 1. 
2017 d o 31. 12. 2017 so jih opravili 15.428,1.  

V času epidemij okužb dihal je ambulanta zara-
di velikega deleža preventive zelo obremenjena. 
Dnevno podaljšujejo trajanje ambulante, česar jim 
seveda nihče ne plača. Ob tem se podaljšuje tudi 
čas, ko starši z otroki čakajo na pregled, po drugi 
strani pa se skrajšuje čas, ki ga lahko pediatrinja 
posveti posameznemu bolniku. 

V Poljanski dolini gre za zelo specifično situ-
acijo, saj ima kar nekaj otrok osebnega zdravnika 
specialista družinske medicine. Novorojenčke 
starši sedaj skoraj večinoma vpisujejo v Pediatrično 
ambulanto Polhek. 

Ker po pravilih zavarovalnice ne smejo nikogar 
odkloniti, vpisujejo tudi otroke iz drugih občin. Z 
upokojitvijo družinske zdravnice v Gorenji vasi s 
1. 11. 2017 število vpisanih hitreje narašča.

Financiranje
Ker niso dosegali slovenskega povprečja gla-

varine, je zavarovalnica do pred kratkim izplačevala 
le 80 % denarja, namenjenega sicer polnemu pro-
gramu, v zadnjih dveh mesecih so avans povišali, 

saj so po indeksu iz glavarine dosegli že 101 %.
Vzdrževanje dveh ambulant pomeni v vseh 

pogledih višje stroške. 
Pri obravnavi bolnih otrok in odločitvi o izbiri 

antibiotika je pomemben tudi osnovni laboratorij, 
katerega možnost imajo opraviti pri družinskih 
zdravnikih na dolini, da staršem in otrokom ni 
potrebno zato v Škofjo Loko, a je storitev dražja. 
Tudi sami opravljajo osnovne kirurške posege kot 
je šivanje ran, punkcija kolen in tako otroke manj 
napotujejo na sekundarni nivo. 

Pediatrinja je vključena tudi v NMP odraslih 
preko dneva, še vedno je dolžna opravljati tudi 
dežurno službo v ANMP v Škofji Loki. 

Zaključek
Zaradi navedenega Pediatrična ambulanta 

Polhek ni primerljiva z ostalimi ambulantami v 
večjih centrih. Trenutno financiranje ne omogoča 
nadaljnjega obstoja ambulante. S povečanjem pro-
grama z 1,0 na 1,5 bi zagotovili, da lahko nadalju-
jejo z rednimi preventivnimi pregledi otrok, tako 
predšolskih kot tudi šolskih, vključno s pregledi 
petletnikov, obenem pa bi ustvarili pogoje, da 
nadaljujejo z vpisi otrok v našo ambulanto. 

Namen pediatrične ambulante na dolini ni 
bil, da bi zaradi preobremenjenosti ambulante 
prenehali vpisovati otroke in bi se tako morali 
starši tudi novorojenčkov za osebnega zdravnika 
izbrati splošnega zdravnika. Potrebno je poudariti, 
da v tem primeru ne gre za dodatna sredstva, ki 
bi jih zavarovalnica namenila njim, temveč zgolj 
za prenos sredstev, ki jih že sedaj namenja deležu 
otrok, ki so vpisani pri družinskih zdravnikih. 

V prihodnosti si želijo tudi več vložiti v 
preventivno dejavnost, opravljali bi lahko tudi 
ultrazvočne preglede kolkov dojenčkov, ki jih 
morajo sedaj pošiljati na sekundarni nivo.

Poslanec Žan Mahnič

Povzetek poslanske pobude za širitev dejavnosti Pediatrične ambulante Polhek
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih 
pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

• najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska 
strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska 
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja),

• najmanj pet let delovnih izkušenj,
• strokovno pozna področje dela zavoda, o čemer svet zavoda presoja na podlagi 

predloženega programa dela in drugih dokazil,
• ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
• izkazuje raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
• predloži program dela zavoda za mandatno obdobje.

Kandidat mora k prijavi predložiti:
1. program dela ter razvoja zavoda oziroma poslovnega in programskega razvoja 

zavoda za mandatno obdobje,
2. življenjepis,
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev,
4. druga dokazila o izkazovanju zahtevanih pogojev razpisa.

Opis del in nalog delovnega mesta:
• načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
• odgovarja za zakonitost dela zavoda,
• pripravi strateški načrt,
• pripravi letni program dela zavoda z letnim finančnim načrtom in je odgovoren 

za njegovo izvedbo,
• odloča o potrebi po delavcih, izbiri delavcev in razporejanju delavcev na 

delovna mesta,
• sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci ter pogodbe z zunanjimi izvajalci,
• pooblašča posamezne delavce za opravljanje nalog s svojega delovnega 

področja,
• organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila,
• sprejme načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
• sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem 

zavoda,
• poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo 

na delovanje javnega zavoda,
• pripravi letno poročilo,
• letno poroča svetu zavoda in ustanovitelju o svojem delu,
• izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
• sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest po prehodnem soglasju sveta 

zavoda,
• svetu zavoda predlaga uporabo presežka oziroma način pokrivanja izgub,
• spodbuja in spremlja delo strokovnih delavcev zavoda ter daje mnenje o 

njihovih programih,
• skrbi za sodelovanje zavoda s strokovnimi institucijami,
• opravlja druge naloge, določene z zakonom, ustanovitvenim aktom in statutom 

zavoda. 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere 
morajo biti razvidne stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, 
na kateri je bila izobrazba  pridobljena;

2. opis delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti, iz 
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti; kandidat mora priložiti ustrezna 
dokazila, ki to potrjujejo;
3. dokazilo o izkazovanju ravni znanja vsaj enega svetovnega jezika; 
4. izjavo kandidata, da:
• je državljan Republike Slovenije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V primeru, da izjave iz druge in tretje alineje 4. točke kandidat ne bo podal, 
mora v vlogi predložiti soglasje, ki delodajalcu omogoča pridobitev navedenih 
podatkov iz uradnih evidenc.  

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje s področja 
delovanja zavoda in kandidati s pridobljenimi certifikati s področja delovanja 
zavoda, zlasti kulturne vzgoje. 

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi 
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Postopek izbire kandidata bo izvedla izbirna komisija, ki jo bo za potrebe izbirnega 
postopka imenoval župan Občine Gorenja vas - Poljane. 

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet zavoda 
po predhodnem soglasju ustanovitelja.

Z direktorjem pogodbo o zaposlitvi sklene predsednik sveta zavoda. Delovno 
razmerje z direktorjem se sklene za polni delovni čas za določen čas (mandatno 
obdobje petih let).

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 25. maja 2018 v 
zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo – Direktor javnega zavoda« na naslov: 
Zavod Poljanska dolina, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, 4224 Gorenja vas.  

Če je prijava poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto 
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko 
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zavod@
poljanskadolina.com, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom. 

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po 
zaključenem postopku izbire. 

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Elizabeti Rakovec 
na tel. 04/51-83-105.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični 
obliki, uporablja tako za ženske kot moške.

Številka:  001-2018-01
Datum: 24. 4. 2018   

         Milena Pelipenko,                                                             Milan Čadež,
 predsednica Sveta Zavoda                                                                župan

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina (Uradni list RS, št. 32/17), Svet Zavoda Poljanska dolina in Občina Gorenja vas - Poljane objavljata

prosto delovno mesto

DIREKTOR JZT m/ž 
(šifra delovnega mesta: B017850)

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Mnenje ocenjevalne komisije o senzoričnih 
lastnostih vašega izdelka (videz, okus, vonj, 
barva, struktura, bistrost …), njena priporočila, 
kaj lahko še popravite pri sami tehnologiji in 
kje delate napake, lahko bistveno pomagajo 
pri vašem nadaljnjem delu in razvoju izdelkov 
znotraj predelovalne dejavnosti, zato vabljeni, 
da se poslužujete senzoričnih ocenjevanj. 

Svoje izdelke ste sicer že imeli možnost 
posredovati na ocenjevanje Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju, lahko pa jih posredujete tudi na 
senzorični ocenjevanji na Biotehniško fakulteto 
v Ljubljani in Biotehniški center Naklo. 

Za ocenjevanje na Biotehniški fakulteti, 
kjer senzorično ocenjujejo alkoholne pijače 
ter druge sadne in zelenjavne izdelke, lahko 
izdelke posredujete na Razvojno agencijo 
Sora do vključno petka, 4. maja, za ocenje-

Senzorična ocenjevanja pekovskih, mlečnih in mesnih izdelkov ter izdelkov iz sadja in zelenjave

Izdelke lahko posredujete v začetku maja
Senzorične lastnosti izdelkov so tiste, ki večina kupcev prepričajo v nakup. 
Verjamemo, da si proizvajalci oz. ponudniki domačih izdelkov poleg ustreznega 
izbora surovin in tehnologije pridelave oz. predelave prizadevate doseči čim 
boljšo kakovost izdelkov. To lahko preverite na senzoričnem ocenjevanju.

vanje pekovskih, mlečnih in mesnih izdelkov 
na Biotehniškem centru v Naklem pa izdelke 
zbiramo v sredo, 9. maja, in četrtek, 10. maja. 
Ocenjevanje je namenjeno tako tistim, ki imate 
dopolnilno oz. dodatno dejavnost že regis-
trirano, kot tudi tistim, ki šele začenjate svojo 
poslovno pot in želite preveriti, kakšne ocene 
senzoričnih lastnosti bi vaši izdelki dosegli. 

Vključitev v blagovno znamko Dedek 
Jaka in Babica Jerca 

Po izvedenih ocenjevanjih pa bo Razvojna 
agencija Sora objavila tudi javno povabilo za 
vključitev novih ponudnikov in novih izdelkov 
v blagovni znamki Dedek Jaka in Babica 
Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. 
Priznanje na senzoričnem ocenjevanju je 

namreč tudi eden izmed pogojev za vključitev 
v znamki. Le ponudniki blagovnih znamk bodo 
v okviru projekta Marejne lahko sodelovali pri 
razvoju ponudbe turističnih spominkov, ki se 
bo v posebni celostni podobi predstavljala v 
nekaterih gostilnah našega območja. Vsi, ki 
bi želeli svoje izdelke predstaviti v marejnah 
(omarah) teh gostiln in pravice do uporabe 
blagovnih znamk še nimate, vabimo, da oddate 
vlogo na javno povabilo. 

Vabljeni torej vsi, ki bi želeli preveriti ka-
kovost svojih izdelkov, da nam jih  dostavite, 
povabilo pa velja tudi tistim, ki bi želeli svoje 
izdelke promovirati in tržiti znotraj blagovnih 
znamk Dedek Jaka in Babica Jerca, ki predstav-
ljata dodatno razpoznavnost kakovostnih lokal-
nih izdelkov, da se odzovete na javno povabilo. 
Objavljeno bo predvidoma do konca maja. 

Dodatne informacije: Razvojna agencija 
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, enaslov: 
kristina.miklavcic@rasora.si, tel. št. 04/50
60225. 

Kristina Miklavčič

V konkurenci s šestnajstimi drugimi 
občinami iz različnih področij Slovenije je 

Akcija Turistična patrulja Svet24 prinesla kar dve priznanji

Smo najprijaznejša občina 
z najboljšo avanturo na saneh!
V sklopu akcije časopisa Svet24, kjer so tuji turisti ocenjevali razvitost turizma po 
občinah v Sloveniji, je naša občina na podelitvi v Termah Dobrna 14. aprila prejela 
kar dve priznanji: za najprijaznejšo občino in za najboljšo avanturo na saneh.

naša občina prejela naziv Najprijaznejša občina 
v Sloveniji po ocenjevanju tujih državljanov. 

Očitno je Čilenca in Španca, katerih obisk v 
naši občini smo popisali v prejšnji številki, 
prepričalo tudi sankanje na smučišču Stari 
vrh, za kar smo prejeli še priznanje Najboljša 
avantura na saneh.

V sklopu športnega dogodka v Termah Do-
brna v organizaciji Svet24 in Radia Aktual se 
je v Termah Dobrna zgodila podelitev priznanj 
najboljšim občinam. Na podelitev smo se 
odpravili v lepi in predvsem veseli zasedbi, ki 
je z navdušenjem sprejela obe priznanji. Veselje 
je bilo nepopisno. Priznanji je prevzel župan 
Milan Čadež. Podelitve pa smo se udeležili 
tudi Žan Mahnič, poslanec Državnega zbora, 
Tomaž Trobiš, v. d. direktorja STC Stari vrh, 
Milena Pelipenko, predsednica Sveta Zavoda 
Poljanska dolina, Lucija Kavčič, v. d. direk-
torice Zavoda Poljanska dolina in nekaj naših 
občanov. Čestitke smo izrekli tudi nam bližnji 
Občini Medvode, ki je dobila največ glasov 
v spletnem glasovanju po mnenju slovenskih 
državljanov.

Druženje je bilo prijetno in topel dan so 
nekateri izkoristili še za kopanje v bližnjem 
bazenu.

Obe priznanji sta odraz dobrega dela na 
področju turizma iz preteklosti in odraz pov-
ezanosti vseh turističnih ponudnikov v sedan-
josti. Na nas pa je, da iz tega potegnemo čim 
več in na področju promocije in prepoznavnosti 
sežemo tudi izven meja Slovenije.

Lucija Kavčič, 
v. d. direktorja Zavoda Poljanska dolina

V Dobrni smo prevzeli kar dve priznanji: za najboljšo občino in najboljšo avanturo na saneh. 
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V Gorenji vasi je prostor Lokalnega učnega 
središča v mali dvorani Sokolskega doma, kjer 
so se od novembra do maja zvrstili številni tečaji 
in delavnice. V zadnji dveh mesecih potekata 
začetni tečaj angleščine in tečaj kvačkanja. 
Slednjega ob torkih in četrtkih obiskuje skupaj 
več kot 30 udeleženk. Učiteljica kvačkanja 
Jana Šuligoj je udeleženke najprej naučila 
osnov kvačkanja in branja vzorcev, nato pa 
so kvačkale krog, ravne vrste, trikotnik in t. i.  
babičine kvadrate. Pod njenim budnim očesom 
so nastale kape, trikotne ovratne rute, tepihi.  V 

Ljudska univerza Škofja Loka

Projekt Lokalna učna središča se zaključuje
Konec maja se zaključuje projekt Lokalna učna središča, ki poteka v Gorenji 
vasi, Žireh in Železnikih. V treh občinah od novembra dalje  potekajo različna 
izobraževanja in delavnice s področja vseživljenjskega učenja. V aprilu in maju 
potekajo še zadnje izobraževalne oblike.

nadaljevanju so se lotile zahtevnejših vzorcev 
in izdelkov. Udeleženke z različnimi predznanji 
so si delile izkušnje in ob pomoči učiteljice 
nadgradile kakovost in umetelnost kvačkanih 
izdelkov, tudi ob tem, da je Jana marsikateri 
včasih potegnila za nit in je bilo potrebno 
začeti znova.

Veliko zanimanje za zeliščarstvo 
4. aprila je dvorano napolnilo več kot 50 

ljubiteljev in ljubiteljic zelišč na predavanju z 
naslovom Uporaba zdravilnih rastlin iz narave 
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Utrinek z zeliščarske delavnice

v izvedbi priznane zeliščarke Marije Jamnik. 
Predstavila je številne rastline, njihove učinke 
in uporabo. Glede na veliko znanja o zdravilnih 
rastlinah pri udeleženkah je med predavanjem 
potekala živahna diskusija.   

Za zdravljenje grla je priporočila med in 
čebulo, povedala je tudi različne recepte za 
sestavo in pripravo čajev. 

Za udeležence je bil zelo zanimiv tudi recept za 
zniževanje holesterola. Sestavine in priprava: 20 
dag naribane rdeče čebule, 20 dag naribanega 
hrena in 3 narezane ali zmiksane bio limone. 

Zavremo po litra vode, med kuhanjem dodamo 
pol kilograma sladkorja. Ko se tekočina ohladi, 
vanjo namočimo čebulo, hren in limone. Zmes 
stoji 14 dni, v tem času večkrat premešamo. 

Nato precedimo. Način uporabe: 
kozarček 0,3 dcl pred večjimi obroki.

Delavnica o vzdrževanju lesenih  
predmetov bo maja 

20 in 21. aprila je potekala delavnica o 
Facebooku, v začetku maja pa bo zadnja 
delavnica v okviru tega projekta: delavnica o 
vzdrževanju starih lesenih predmetov – Les 
je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane, ki jo bo 
vodila Nuška Dolenc Kambič, vodja oddelka za 
les pri Restavratorskem centru Slovenije.

V času projekta se je izobraževanj in 
delavnic udeležilo več kot 200 udeležencev. 
Vsi po vrsti so izrazili željo, da bi v jesenskih 
mesecih svoje pridobljeno znanje nadgrajevali 
(tuji jeziki, računalništvo, ročna dela) oz. želijo 
vsebine še razširiti – želijo znanja s področja 
retorike in javnega nastopanja, še več ročnih 
del, znanja s področja zdravilnih zelišč itd. 

Sedanji projekt sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada in Republika 
Slovenija, za jeseni pa si skupaj z udeleženci 
želimo, da bi nadaljevanje omogočila lokalna 
skupnost. 

Jaka Šubic

Na delavnici kvačkanja se druži več kot 30 udeleženk.
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Pasijonski veter v Gorenji vasi 
Že večkrat je bilo v Kapucinskem samostanu v Škofji Loki organizirano srečanje slovenskih 

‘pasijoncev’, ki delujejo v okviru Pasijonskega vetra. Pasijonski veter je zavel že daljnega leta 1997 
iz Selc, ko je p. Marjan Kokalj režiral Krekovo ljudsko igro Turški križ. Od takrat se pasijoni uprizarjajo 
v več mestih (Ribnica, Štepanja vas, Preddvor, Vipavski Križ, Laško …). Med pasijonska mesta 
štejemo poleg Škofje Loke še občine Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri, ker ‘pasijonci’ aktivno 
sodelujejo pri uprizoritvah Škofjeloškega pasijona. 

Od 2. do 4. aprila je Slovenijo obiskala štiričlanska delegacija iz evropskega združenja pasijonskih 
mest Europassion. Precej igralcev je tudi iz Poljan – zelo aktivni so v prizoru Kristusove zadnje večerje, 
ki ga odigrajo vsak veliki četrtek v Poljanah kot edini sodelujoči na Škofjeloškem pasijonu. 

4. aprila so imeli ‘pasijonci’ sprejem tudi na naši Občini pri županu Milanu Čadežu, po njem pa so 
si v Poljanah ogledali še Šubičevo hišo.                                                                                      P. N.

Knjiga folklornih pripovedi 
iz Poljanske doline 

Profesorica Marija Stanonik prosi Poljance za 
pomoč pri delu za svojo knjigo. Stanonikova 
je zbirateljica ljudskega blaga. Poleg mnogih 
drugih knjig je kot urednica izdala tudi že 50 

knjig zbirke Glasovi. V njej so zajete pripovedi 
že skoraj iz vse Slovenije. Na območju Tržiča, 
Naklega, Kranja, Šenčurja, Cerkelj so svojo 

knjigo Pod gorami  ravnokar dobili. 
Iz Poljanske doline je zbranih že precej 

pripovedi, ravno iz Poljan in nekaterih okoliških 
vasi pa, kot pravi dr. Stanonikova, da še ni bilo 

pravega odziva.
Če kdo pozna koga, ki zanimivo pripoveduje, ali 
pa ve za zgodbe, ki so že zapisane, prosi, da bi 

to posredovali za novo knjigo. 
Informacije zbira Milan Debeljak na e-naslovu: 

milan.debeljak@siol.net.
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SADJARSKE STORITVE, 
Borut Ušeničnik, s. p.
Vinharje 4, Poljane nad Škofjo Loko
Telefon: 
(04) 518 07 80, 041 377 430
e - naslov: 
borut@sonaravno-sadjarstvo.si; 
spletna stran: 
www.sonaravno-sadjarstvo.si. 

Opravljamo vse 
storitve v zvezi 

s sadjarstvom v 
vaših sadnih vrtovih.

1. Naziv in sedež naročnika: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, d. št.: 
SI63943026 
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju socialno-

humanitarnih dejavnosti, in sicer: 
• programi socializacije članov;  
• rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske 

skupine …); 
• programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih 

delavnic ipd.); 
• posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana 

in nediskriminaciji invalidov; 
• programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov 

in skupin; 
• drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, ki 

vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav 
občanov. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:  
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), 

za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov; 
• investicij. 
3. Pogoji: 
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo: 
• javni socialno-varstveni zavodi;
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 

z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo 
posamezniki skladno z zakonom; 

• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 
skladno z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov; 

• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov;

• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih 
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov. 

Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega 

varstva opredeljeno v svojih aktih; 
• da imajo sedež v Občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz Občine 

Gorenja vas - Poljane; 
• program izvajajo na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali izven in v njem 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/2017) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04, 

108/09) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018

aktivno sodelujejo občani Občine Gorenja vas - Poljane; 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje 

za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, 
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 

izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.  

4. Višina razpisanih sredstev: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti v letu 2018 je 17.172 evrov (proračunska postavka 253). 
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2018, skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
6. Razpisni rok: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 18. maja 2018. 
7. Razpisna dokumentacija: 
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu 
Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka. 
8. Oddaja in dostava vlog: 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 18. maja 2018, oziroma 
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji 
strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2018«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
9. Postopek obravnavanja vlog: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za zdravstvo, 
socialno varstvo in skrbstvo. 
Odpiranje vlog ne bo javno. 
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval 
razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni 
o izidu razpisa. 
Župan bo z izbranimi izvajalci programov po preteku roka za pritožbe na sklep o 
dodelitvi sredstev sklenil pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2018. 
10. Dodatne informacije: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - 
Poljane, na tel. št. 04/51-83-114 (Nataša Kopač) ali na e-mail: natasa.kopac@
obcina-gvp.si.   

Župan Milan Čadež, l. r.

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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V zgodovinskih virih je podatek, da je 20. aprila 1788 na Trati nastopil 
službo župnika Valentin Bogataj (takrat imenovan Valentin Wagathey), 
kar moremo šteti kot začetek župnije, čeprav je bila formalno ustanov-
ljena že v začetku leta. Doma je bil iz Hotovlje. Pred vstopom na teologijo 
je študiral na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Bil je eden izmed prvih 
učiteljev v poljanski šoli, ustanovljeni po reformi Marije Terezije. Za 
takratne razmere je imel dokaj obsežno osebno knjižnico, ohranjen je 
poimenski seznam njegovih knjig. Župnija je bila ustanovljena v okviru 
obsežnih cerkvenih reform, ki jih je izvajal sin Marije Terezije, cesar 
Jožef II. Ukinil je večino samostanov v svojem cesarstvu in iz njihovega 
premoženja ustanavljal majhne župnije. Ideal je bilo načelo, da naj bi 
posamezna župnija imela okoli 700 prebivalcev, ti pa ne več kot uro hoda 
do cerkve. Prej so bile namreč župnije velike. Preuredil je tudi škofijske 
meje. V tem času je celotno škofjeloško ozemlje, ki je bilo dotlej pod 
goriško nadškofijo, prešlo pod ljubljansko. Jožef II. je uveljavil tudi nove 
uredbe o natančnem pisanju matičnih knjig in s tem registra prebivalstva, 
za kar so bili zadolženi župniki. 

230 let župnije Trata

Prvi župnik je na Trato prišel leta 1788
Letos mineva 230 let, odkar je bila na Trati ustanovljena 
župnija. Trata je bila do leta 1953 samostojno naselje in poleg 
župnije tudi sedež istoimenske občine. Zato je to zgodovinsko 
in originalno ime župnije. Prej je bila tukajšnja cerkev sv. 
Janeza Krstnika podružnica stare župnije v Poljanah, ki je 
lani praznovala 600 let obstoja.

Množično romanje k Antonu Padovanskemu  
Že pred ustanovitvijo župnije je bila v cerkvi na Trati sloveča božja 

pot k sv. Antonu Padovanskemu. Prihajali so številni romarji. Leta 1674 
je bila ustanovljena bratovščina njemu na čast, pridobili so tudi relikvijo 
tega svetnika, ki se v cerkvi hrani še danes. Cerkev sicer nikoli ni bila 
posvečena sv. Antonu, ki je bil vedno v stranskem oltarju, v 18. stoletju 
so mu sezidali posebno kapelo. 

Stavba je bila na mestu starejše zgrajena v renesančnem slogu v 
drugi polovici 17. stoletja in je arhitekturno sorodna nekaterim cerkvam 
na škofjeloškem iz istega časa (sv. Volbek, Lontrg ...). Okoli leta 1700 
je bila okrašena z bogatimi štukaturami in freskami na stropu. Posebej 
zanimiv je slikani oltar na steno v prezbiteriju, ki pa se zaradi kasneje 
dodanega lesenega oltarja zdaj ne vidi. Po požaru v letu 1852 je bila 
cerkev zaradi povečanega števila prebivalstva podaljšana za dve obočni 
poli. Pomemben temelj za nastanek župnije je bila ustanovitev kuratnega 
beneficija na Trati leta 1773. Gregor Oblak s Trate, premožen trgovec 
s platnom, je cerkvi na Trati podaril veliko vsoto (nekaj so dodali še 
krajani), iz katere se je ustanovil beneficij, delovno mesto za duhovnika, 
imenovanega beneficiat. Ta je imel dolžnost maševati na Trati ob nedeljah 
in praznikih. Ker se je beneficij ustanovil konec leta 1773, se domneva, 
da so se redne nedeljske maše tu začele v letu 1774. 

Ustanovitev župnije 
Župnija je od vsega začetka obsegala soseski podružničnih cerkva 

sv. Lovrenca na Hotavljah in sv. Urbana na Gorenji Dobravi (prvotno 
so jo prištevali pod Bačne), nekaj časa je bila del župnije še soseska 
Čabrače z romarsko cerkvijo sv. Jedrti, a so si leta 1808 premislili in šli 
nazaj v poljansko župnijo. Vrnili so se v 60. letih 20. stoletja, ko se je 
župniji pridružila tudi vas Podgora, ki je bila prej pod Staro Oselico.  Z 
ustanovitvijo župnije so se tu pričela vsa opravila, ki jih župnija mora 
imeti. Postavili so tudi pokopališče, prvotno okoli cerkve, kjer je ostalo 
do leta 1908, ko je bilo prenešeno na sedanjo lokacijo. Domneva se, da je 
župnišče stalo že prej, ko je bilo postavljeno kot hiša za beneficiata. Od 
vsega začetka je župnija imela tudi službeno mesto kaplana, zato so kmalu 
postavili še kaplanijo. Ta je stala na mestu sedanjega dvorišča pred novim 
župniščem. V preteklosti je tu službovalo 43 kaplanov. Sedanji župnik na 
Trati Gregor Luštrek je 15. po vrsti. Najdlje, 28 let, je župnikoval Alojz 
Oražem. Župnika župnija ni imela samo med drugo svetovno vojno. V 
tem času jo je poleg še 28 župnij upravljal p. Rudolf Besel. 

Ustanovitev župnije je pomenila za Trato in Gorenjo vas veliko 
pridobitev v več ozirih. S tem je postala ne samo versko, ampak tudi 
kulturno in upravno središče območja, ki ga danes pojmujemo kot 
gorenjevaški okoliš.

Jure Ferlan

Prezentacijska listina z datumom 21. 2. 1788 je opremljena s cesarskim 
pečatom, izdana je bila v Gradcu. Dokument hrani nadškofijski arhiv 
v Ljubljani.

Vlada notranje Avstrije je že 21. februarja 1788 z listino naznanila 
goriškemu konzistoriju (svetu, ki je vodil nadškofijo v Gorici po odstopu 
nadškofa Edlinga), da podeljuje novoustanovljeno župnijo Trata Val-
entinu Bogataju. Dokument hrani nadškofijski arhiv v Ljubljani.
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Uspehi učencev Občine Gorenja 
vas - Poljane, ki obiskujejo 
Glasbeno šolo Škofja Loka 

Na XV. mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko, ki je 
bilo marca v Beogradu, je klavirski trio TriJo, v katerem igra 
tudi violinistka Jedrt Šinkovec, prejel maksimalnih 100 točk in 
naziv LAVREAT (mentorica Tatjana Krpan, prof.).

Na 47. državnem tekmovanju mladih glasbenikov RS, ki je 
marca potekalo v Šentvidu, je organistka Zala Ažbe (mentor 
Klemen Karlin, mag. art.) prejela zlato plaketo in 4. mesto v 
svoji starostni kategoriji.

Na 10. mednarodnem glasbenem tekmovanju Svirel 2018, 
ki je v marcu in aprilu potekalo v Goriških Brdih in Novi Gorici, je 
pianistka Loti Feltrin (mentorica Katarina Tominec, spec.) osvojila 
zlato priznanje in 1. mesto v svoji starostni kategoriji (dosegla je 99 
od 100 točk), prav tako je bila uvrščena med deset najboljših tek-
movalcev v disciplini glasbil s tipkami, kar je najvišje priznanje, ki ga 
lahko dosežeš na največjem tovrstnem mednarodnem tekmovanju 
v Srednji Evropi, ki šteje 1000 udeležencev iz 23 držav. 

Na istem tekmovanju sta violončelist Lan Dolenc (mentorica 
Barbara Jager, prof.) in violinistka Ester Šinkovec (mentorica 
Katja Marinič, prof.) prejela srebrni priznanji, violinistka Jedrt 
Šinkovec (mentorica Katja Marinič, prof.) in kitaristka Hana 
Oblak (mentor Lenart Rupar, prof.) pa bronasti priznanji.

Obenem sporočamo, da bodo za dislocirani oddelek Gore-
nja vas - Poljane sprejemni preizkusi za vpis v novo šolsko 
leto 2018/2019 v sredo, 23. 5. 2018, od 16. ure dalje, in sicer 
na matični šoli v Puštalskem gradu; predhodno je potrebno 
izpolniti prijavnico za vpis, ki bo od 4. 5. dalje dostopna na 
spletni strani www.gsskofjaloka.si.

Klemen Karlin

Tokrat se je na srečanju, ki je vsako leto 
v drugem kraju, zbralo 10 skupin iz župnij 
Črnuče, Kašelj  Zalog, Novaki, Nova Oselica, 
Polhov Gradec, Predoslje, Srednja vas v Boh-
inju, Šmartno v Rožni dolini in Tržič. Zbrane 
je pozdravil domači župnik Janez Cerar, ki 

Pokrajinsko srečanje pritrkovalcev v Novi Oselici

Na regijsko tekmovanje tudi novooseliška ekipa
V nedeljo, 15. aprila, popoldne je v Novi Oselici Pritrkovalski krožek slovenskih 
bogoslovcev pripravil pokrajinsko srečanje pritrkovalcev za Gorenjsko. Med 
desetimi sodelujočimi župnijami so se tri uvrstile na regijsko tekmovanje, med 
njimi tudi novooseliška. 

Pritrkovalci iz Nove Oselice pod domačim zvonikom. Drugi z desne je Tone More, eden najstarejših 
pritrkovalcev pri nas.
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je gostoljubno omogočil letošnje srečanje, 
pritrkovalce sta nagovorila še pritrkovalski 
referent Tomaž Polanec in predsednik krožka 
Tilen Oberwalder Zupanc. Namen pritrkoval-
skih srečanj je druženje, izmenjava znanja in 
izkušenj ter spoznavanje zvonov in zvonikov 

po Sloveniji.
Na štiri bronaste zvonove v zvoniku 

novooseliške cerkve so pritrkovalci zaigrali 
stoječe in leteče melodije. Po končanem nastopu 
so se udeleženci srečanja zadržali še na prijet-
nem druženju ob prijazni postrežbi domačinov 
v župnijski dvorani. Vse skupine so prejele 
priznanja za udeležbo, na vseslovensko pritrk-
ovalsko srečanje, ki bo letos v Crngrobu 9. sep-
tembra, pa so se uvrstile skupine župnij Novaki, 
Nova Oselica in Srednja vas v Bohinju. 

Posebno pozornost je pritegnil Tone More 
s Sovodnja, saj velja za starosto pritrkavanja v 
Novi Oselici in enega najstarejših pritrkovalcev 
v Sloveniji. Kot je povedal, je pred dobrimi 20 
leti, ko je bil ključar, poskrbel, da je cerkev v 
Novi Oselici dobila še četrti zvon. 

Zvonovi veljajo za glasbila, zvok, ki ga 
proizvajajo, pa za glasbo, saj so uglašeni na 
določene tone. Ročno pritrkovanje s kemblji 
ob obod zvona sicer poznajo še nekateri ev-
ropski narodi, vendar je slovensko melodično 
najbogatejše. Melodije in načini pritrkavanja se 
razlikujejo po regijah, vse pa tvorijo značilno 
zvočno podobo slovenske krajine in veljajo 
za našo nesnovno kulturno dediščino. Pritrk-
ovalci svojo dejavnost opravljajo ljubiteljsko 
in se prenaša iz roda v rod. S pesmijo zvonov 
polepšajo cerkvene, ponekod pa tudi državne 
praznike. Šele v zadnjem času se melodije, 
vsaka od njih ima svoje ime, tudi zapisujejo.  

Jure Ferlan

Na letošnjem mednarodnem natečaju kar 900 del 
Že tradicionalni likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom, katerega idejna snovalka 

in voditeljica je Jana Rojc, pomočnica ravnatelja na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi, 
poteka pa pod okriljem Rdečega križa (RK) Slovenije, se je zaključil s podelitvijo 
priznanj 16. marca. 

Zbrane so nagovorili Jana Rojc, gorenjevaški župan Milan Čadež, predsednica ocen-
jevalne komisije slikarka Silva Karim, direktorica Muzeja Idrija Ivana Leskovec, generalna 
sekretarka RK Slovenije Renata Brunskole in posebni gost minister Boris Koprivnikar. 

Na natečaj je prispelo preko 900 likovnih , ustvarjenih na temo letošnjega gesla 
Ker mi je mar, povsod in za vsakogar. Slikarka Silva Karim je povedala, da ni bilo 
lahko oceniti tako velikega števila del in izbrati najboljša izmed njih, saj so bila vsa 
narejena z žarom in iz notranje potrebe. Natečaj je bil mednaroden, saj so poleg 
slovenskih otrok sodelovali še otroci iz Francije, Nemčije, Španije Hrvaške in Srbije. 
Nekaj natečajnikov skupaj starši in mentorji s Hrvaške se je tudi udeležilo prireditve. 
V kulturnem programu so nastopili Otroški pevski zbor Mavrica pod vodstvom Neže 
Erznožnik, na klavir pa je z izjemnim občutkom zaigrala Loti Feltrin. Nagrajenih je bilo 
30 najboljših del, pri izbiri so bile odločilne dobre ideje v motivih in oblikovanju. Vsi 
nagrajenci so dobili družinske vstopnice za Muzej Idrija, kjer bodo Mednarodni dan 
muzejev 18. maja obeležili z razstavo likovnih del z natečaja.                  Jure Ferlan
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Naravne nesreče (poplave, žled, ujme …), ki so nas 
prizadele v preteklosti, nas obvezujejo k izboljšanju 
obveščanja javnosti ob izrednih dogodkih oziroma razmerah. 
Utečeno za nekaj dni vnaprej poteka obveščanje Agencije 
RS za okolje (ARSO) in Uprave RS za zaščito in reševanje 
(URSZR) prek meteoroloških prognoz, kart in opozorilnih 
alarmov v digitalnih in tiskanih medijih. Ob situaciji iz 
leta 2007 v Železnikih in v naši občini, ko sta uničevala 
žledolom in poplavni val, pa je tak sistem žal pomanjkljiv. 
V takih primerih je potrebno o prihajajoči nevarnosti takoj 
obvestiti prebivalce na širšem območju, ki morajo za zago-
tovitev lastne varnosti in zaščite svojega premoženja, takoj 
izvesti določene ukrepe. V takem primeru bomo na ogroženih 
območjih sprožili sirene sistema javnega alarmiranja, vendar 
večina ne ve, čemu je alarm namenjen. Manjka torej podatek, 
na kakšno nevarnost alarm opozarja.

Pri iskanju različnih rešitev sta se Gasilsko poveljstvo in 
Civilna zaščite Občine Gorenja vas  Poljane odločila, da 
po »sproženi sireni javnega alarmiranja« prebivalce o vrsti 
preteče nevarnosti obvestimo prek lokalnega Radia Sora.

Obveščanje javnosti bo v bodoče po sproženi sireni 
javnega alarmiranja potekalo takole:

1. V primeru preteče nevarnosti občanom bo sprožena 
posamezna sirena ali skupina siren javnega alarmiranja na 
tistih območjih naše občine, kjer bo grozila nevarnost.

Korak 1: Občani na svojem območju zaslišijo sireno 
javnega alarmiranja.

2. Občani takoj vklopijo radijske sprejemnike in jih nara-
vnajo na frekvenco Radia Sora (91,1; 96,3; ali 89,8 MHz). 
V nekaj minutah po sproženi sireni bodo prejeli prve infor-
macije o preteči nevarnosti in ustrezna navodila o ravnanju in 
ukrepih, ki jih morajo takoj izvesti. Podnevi bodo obvestila in 
navodila na radijskih valovih posredovali novinarji, ponoči 
pa štab civilne zaščite ali štab javne gasilske službe.

Korak 2: Občani vključijo Radio Sora. Prejmejo prve in-
formacije o preteči nevarnosti in ustrezna navodila o ravnanju 
in ukrepih, ki jih morajo nujno takoj izvesti.  

3. Pristojne službe bodo občanom prek Radia Sora 
sporočale vsa nadaljnja obvestila in navodila o ravnanju in 
ukrepih, ki jih morajo izvajati.

Korak 3: Občani spremljajo Radio Sora in upoštevajo 
obvestila ter navodila pristojnih služb o nadaljnjem ravnanju 
in ukrepih, ki jih morajo izvajati.

Upamo, da bomo ta sistem obveščanja zaradi naravnih 
in drugih nesreč potrebovali čim manjkrat oziroma nikoli. 
V primeru potreb pa želimo, da bi bil ta učinkovit in bi bile 
posledice takih naravnih in drugih nesreč čim manjše.

Pavle Razložnik,  poveljnik Civilne zaščite, 
Občine Gorenja vas - Poljane                                                                            

Roman Kokalj, poveljnik Gasilskega poveljstva 
Občine Gorenja vas - Poljane

Na kaj nas opozarjajo alarmi?

Razstava je na ogled  Galerija na hodniku SLIKARSKA RAZSTAVA: KUD Trata Gorenja vas Krajevna knjižnica
od 17. 4. do sredine junija.  POTRKAJ IN PRESTOPI PORTAL KUD LIK Naklo Gorenja vas
Podatek o datumu bo objavljen DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA Društvo za izvajanje filmske Krajevna knjižnica
na spletni strani knjižnice. ZA OSNOVNOŠOLCE vzgoje Slon, Andreja Goetz Gorenja vas
Nedelja , 20. 5., DAN PRIJATELJSTVA NA VISOKEM Razvojna agencija Sora, 
10.00–18.00 Kvizi, uganke, ustvarjalne delavnice, branje, … Zavod Enostavno prijatelji,   Ob kipu Ivana Tavčarja
  Občina Gorenja vas - Poljane  na Visokem
  in Občina Škofja Loka ŠKRATOVA DOLINA

Prireditve za otroke in odrasle v Krajevni knjižnici Gorenja vas, maj 2018

Obveščanje javnosti ob izrednih dogodkih
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Izvedeli smo veliko zanimivosti: med 
potepanjem so naleteli na plug, pa ne ker bi 
morali odstraniti sneg, temveč ga uporabljajo za 
odstranjevanje sipin. Te se namreč zaradi vetra 
vračajo v naseljena mesta. Ljudje v teh predelih 
so zelo prijazni, pozdravljajo, vabijo v svoje do-
move. Niso pa navdušeni nad fotografiranjem, 
vendar če se jih lepo ogovori in se pri njih kaj 
kupi, tudi to ni več težava. 

Četrtkov večer s knjižnico

Popotovanje od Maroka do Senegala
V četrtek, 15. marca, smo v polni mali dvorani Sokolskega doma prisluhnili 
domačinoma Martini Kavčič Oblak in Petru Oblaku, ki sta nas popeljala po poteh 
od Maroka do Senegala, kjer sta se potepala v novoletnem času. Na potep sta 
se odpravila pod vodstvom Metoda iz Lučin z njegovim prirejenim tovornjakom 
za potepanja po širnem svetu.
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Ob obali se nahaja polno pisanih, poslikanih 
čolničkov,  kjer so ljudje, pa so obale tudi 
izredno nasmetene. Seveda so na poti naleteli 
na sveto afriško drevo baobab, ki lahko doživi 
tudi tisoč let. Obiskali so otok sužnjev, ki je 
zelo turistično usmerjen. Na njem se nahaja 
kulturnozgodovinski muzej, tam je zelo ve-
liko raztamanov (umetnikov). Hiša sužnjev je 
spomin in velik opomin suženjstvu. Kdor je 

pristal na tem otoku, temu ni bilo več vrnitve. 
Bili so tudi v Dakli, ki leži čisto na jugu Sahare 
in je najbolj znana po kajtanju. Obiskali so 
Marakeš, čarobno mesto sredi puščavskega 
peska, kjer so si ogledali Koutoubio, mošejo z 
najvišjim minaretom. 

Med potepanjem so med otroke razdelili 
veliko darilc (zvezke, svinčnike ...). So pa tudi 
plačali kakšno globo, ko so si domačini zamis-
lili, da so parkirali na nedovoljenem mestu, in 
za odstranitev lisic je bilo potrebno plačati … 
Vsak se pač znajde po svoje. 

Vsi prisotni smo bili nad predavanjem 
navdušeni, bilo je zabavno in poučno. Veselimo 
se že njunih novih potepanj in veseli bomo, če 
bosta spet prišla v goste in jih predstavila našim 
obiskovalcem.

Knjižničarka Bernarda Buh 

V Gorenji vasi imamo nove, čudovite 
knjižnične prostore, zato nismo prav nič 
razmišljali, kje bomo pričeli naše druženje. 

Uvodni nagovor in pozdrav je imel direk-

4. športno-kulturno srečanje Društva bibliotekarjev Gorenjske

Obiskali Poljansko dolino z gorenjevaško knjižnico
V nedeljo, 8. aprila, na prekrasen dan, je potekalo 4. športno-kulturno srečanje 
Društva bibliotekarjev Gorenjske. Za organizacijo je bila letos zadolžena 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Odločitev o tem, kam se bomo odpravili 
in kaj si ogledali, ni bila težka: Poljansko dolino, od koder izhaja poljanski 
rojak, pisatelj Ivan Tavčar, po katerem ima naša knjižnica tudi ime. 

tor knjižnice, mag. Matjaž Eržen, sledila je še 
kratka predstavitev knjižnice. Zbrani so bili nad 
prostori navdušeni, navdušila pa jih je tudi raz-
stava KUD Trata Gorenja vas (Roke). Po ogledu 

Po ogledu dvorca Visoko smo se ogreli na stopnicah pred njim.
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knjižnice, sproščenem klepetu in kavici smo 
se z avtomobili odpravili v Poljane v Šubičevo 
hišo. Tam sta nas že čakala Presečnikova Meta 
(Lucija Kavčič) in Janez (Matjaž Eržen). 

Ob odigranem prizoru iz knjige Cvetje 
v jeseni smo res uživali. Sledil je poučen in 
zanimiv ogled Šubičeve hiše pod vodstvom 
Jureta Ferlana. 

Nato smo se peš odpravili proti Tavčarjevemu 
dvorcu na Visoko. Na poti smo si ogledali pre
novljeno kapelico sredi Poljan, Šubičevo fresko 
na stavbi Mercatorja, pogled pa usmerili tudi 
proti Kosmovi domačiji, Tavčarjevi rojstni hiši. 
Sprehod do Visokega je ob čudovitem vremenu 
minil hitreje, kot bi si želeli. Tam smo se najprej 
ustavili pri Tavčarjevi grobnici, temu je sledil 
voden ogled Tavčarjevega dvorca. Ob pogledu 
nas je malo zazeblo, saj smo bili prva večja sku
pina, ki je obiskala dvorec. Pred dvorcem smo 
se pogreli na sončku in posladkali ob domačih 
dobrotah, delu knjižničark domače knjižnice. 

Ob koncu smo prisotne povabili, naj se še 
vrnejo k nam, saj ima Poljanska dolina res 
pester izbor pohodniških, kolesarskih in spre-
hajalnih poti. Pred slovesom smo si zaželeli še 
veliko takšnih srečanj ter se razšli z obljubo, da 
če ne prej, se spet srečamo ob letu osorej. 

Bernarda Buh, knjižničarka
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Znanost
Po več mesecih znanstvenega dela je prišel 

čas, da dokažemo ali ovržemo zastavljene 
hipoteze na regijskem srečanju raziskovalnih 
nalog v Naklem. Tekmovanja se je udeležilo 
šest naših učencev s tremi nalogami. Učenca 
Aljaž Razložnik in Borut Oblak sta raziskovala 
slovensko vojsko, njeno dejavnost in opremo. 
Med raziskovanjem sta obiskala vojašnico v 
Ljubljani in se celo peljala s pravim oklep-
nikom. Dominik Ušeničnik in Drejc Bevk sta 
se zatopila v zaprašene arhive in odkrivala 
zgodovino šolstva v Gorenji vasi, med razisko-
vanjem pa spoznala marsikatero zanimivo pod-
robnost in anekdoto. Ugotovila sta, da je šola 
dandanes veliko bolje organizirana in predvsem 
bolj prijazna, kot je bila nekoč. Učenki Kristina 
Kavčič in Mija Ambrožič sta se ubadali s prav 
nasprotnim kot Drejc in Dominik: s sodobno 
šolo in z njo povezanimi povišanimi vrednos-
tmi hrupa, ki jih 50 let nazaj prav gotovo ne bi 
bilo mogoče nameriti. Z aparatom za merjenje 
hrupa sta se sprehajali po šoli in ugotovili, da 
hrup med odmori presega mejne vrednosti. Da 
pretiran hrup ni koristen za zdravje, ni potrebno 
posebej poudarjati, saj gre za enega izmed vrst 
onesnaževanj. Potem ko se je šola uspešno 
izkazala na področju ekologije, bo naslednji 
izziv, kako očistiti odmore hrupa!

Kultura
15. marca so se v šolski avli predstavile 

pevske, plesne in folklorne skupine naše šole. 
Učenci so poskrbeli za odlično predstavitev.

21. marca smo se z Mladinskim pevskim 
zborom (MPZ) OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
udeležili koncerta mladinskih pevskih zborov 
v Sokolskem domu v Škofji Loki. Na pobudo 
učiteljice Klementine Tominšek in OŠ Cvetka 
Golarja smo se zbrali pevski zbori, ki smo bili 
izbrani za državno tekmovanje, in ta koncert 
nam je predstavljal pravo generalko, hkrati 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Spomladansko prebujanje na vseh področjih
Tako kot narava smo ob prihodu toplih dni zacveteli tudi učenci in učitelji na 
OŠ Ivana Tavčarja, ki smo bili dejavni na vseh področjih.

pa smo se želeli predstaviti tudi domačemu 
občinstvu. Menimo, da je bila za vse člane 
pevskega zbora to dobrodošla izkušnja pred tek-
movanjem in da smo na nastopu zelo uživali.

28. marca smo se z MPZ OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas udeležili državnega tekmovanja 
v Zagorju.

Za nastop smo prejeli srebrno priznanje. Ves 
dan je bil tako napolnjen s pozitivno energijo, da 
nam bo še dolgo ostal v lepem spominu.

Šport
Na državno prvenstvo v badmintonu sta se 

uvrstila dva učenca naše šole – pri nekatego-
riziranih učenkah Lara Istenič (na področnem 
prvenstvu je zmagala) in Timotej Ušeničnik pri 
kategoriziranih učencih.

Lara je v skupini zmagala vse tri tekme in 
se uvrstila v nadaljnji krog (med 16 najboljših). 
Prvo tekmo je dobila, drugo tekmo pa izgu-
bila proti kasnejši zmagovalki turnirja. Tako je 
dosegla 5.–8. mesto. Timotej se je tudi kot prvi 
v skupini uvrstil v izločilne boje, kjer je z 2 : 1 v 
nizih izgubil in tako osvojil 5.–8. mesto.

Tri učenke naše šole so se 21. marca v Lju-
bljani udeležile državnega prvenstva v streljanju 

Na državnem prvenstvu z zračno puško so naša dekleta osvojila 1. mesto! Čestitamo!

z  zračno puško. To so bile Manca Košir, Anna 
Biondič in Nina Justin. Ekipno so dosegle 
odlično 1. mesto. Posamezno je bila najboljša 
Manca Košir s 5. mestom, Anna Biondič je 
dosegla 15. mesto, Nina Justin pa 16. mesto. 
Čestitke za vrhunski rezultat!

Mlajši dečki so se v Železnikih v sosednji 
dolini udeležili medobčinskega prvenstva v 
malem nogometu. V skupini so izgubili obe 
tekmi (proti OŠ Ivana Groharja in OŠ Poljane). 
Omeniti je treba tudi to, da v naši ekipi ni bilo 
nobenega učenca, ki bi igral v nogometnem 
klubu, tako da je končno 6. mesto v okviru 
pričakovanj.

Že 10. aprila so se učenci naše šole udeležili 
državnega ekipnega prvenstva v badmintonu. 
Regijskega prvenstva ni bilo, ker sta bili 
prijavljeni samo dve ekipi, zato so se uvrstili 
neposredno na državno prvenstvo.

Učenci so začeli dobro. V skupini so bili po 
tesni tekmi proti OŠ Mirana Jarca iz Črnomlja 
drugi, nato pa so v nadaljevanju tekmovanja izgu-
bili proti OŠ dr. Jožeta Pučnika iz Črešnjevcev, 
ki so kasneje postali državni prvaki. 

Za našo šolo so tekmovali: Lara Istenič, 
Nika Stržinar, Anže Jereb, Filip Peternel, David 
Ušeničnik.

Ekologija
7. aprila so imeli učenci od 1. do 4. razreda 

eko dan. Za začetek dneva so si ogledali pred-
stavo Mavričnega gledališča Breza. Govori o 
vilinski brezi, ki je globoko v zemljo zarasla 
svoje korenine in zaživela življenje običajnega 
drevesa. Pod njeno krošnjo se naselita Bimbo 
in Dumbo, ki jo sprva občudujeta, a prav kmalu 
postaneta prava telebana …

Tudi druge dejavnosti so bile povezane z 
ekologijo. Pomočnica ravnatelja je pripravila 
predavanje o eko obnašanju. Upamo, da si je 
vsak učenec zapomnil kašen koristen napotek 
– o varčevanju z vodo, elektriko, papirnatimi 
brisačkami, o metanju odpadkov v primerne 
koše oz. zabojnike. In navsezadnje tudi o 
pozdravljanju. 

Čistili smo tudi bližnjo okolico. V naših 
vrečah se je nabralo veliko odpadkov, ki ne 
sodijo v naravo. 

Prispevali učitelji in učenci OŠ Ivana Tavčarja

Mladinski pevski zbor s pevovodjo Nežo Erznožnik si je na državnem tekmovanju pripel srebrno priznanje.
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1. triletje
V tednu pred začetkom koledarske pomladi 

so učenci 1. triletja ustvarjali za starejše krajane. 
V 1. razredu so izrezovali  tulipane, v 2. razredu 
različne rožice, v 3. razredu pa so jih zgibali. 
Na koncu so rožice prilepili na pripravljeno 
podlago ter dodali zapis z dobrimi željami.

Več kot 90 učencev cele šole je potrkalo na 
vrata našim 190im krajanom, starim 75 let in 
več, ter jim skromno darilce izročilo osebno. 

Drugošolci so obiskali dve knjižnici, in sicer 
Krajevno knjižnico Poljane ter našo šolsko 

Iz OŠ Poljane

Turizem in raziskovanje Poljan
Dogodkov, dejavnosti, tekmovanj in še česa je v tem času veliko in ne moremo 
predstaviti vseh, ampak samo nekatere.

knjižnico. Gašper Drnovšek, 2. b: »Šli smo v 
Krajevno knjižnico Poljane. Tam smo brali Kralj 
ima umazane noge, nato smo šli v šolsko knjižnico. 
Tam nam je knjižničarka prebrala zgodbico Pegasta 
jagoda. V razredu smo delali sliko Gib. Za nagrado 
smo šli v veliko telovadnico gledat košarko.«

Učenci 3. razredov so obiskali rojstno hišo 
slikarja Ivana Groharja v Sorici. V glasbeni 
sobi so spoznali različna glasbila. Na koncu so 
pripravili koncert tolkalnega orkestra, v katerem 
so sodelovali prav vsi. Spoznali so tudi nekaj 
različnih likovnih tehnik in nekatere osnove ri-

Košarkarski superšolar 
Naši mladi košarkarji so se letos prvič uvrstili v nadaljnje tekmovanje Košarkarskega superšolarja. Kot 
medobčinski prvaki so se uvrstili na področno tekmovanje, osvojili drugo mesto in tako napredovali v 
četrtfinale. Tudi tu so bili uspešni. Polfinalni turnir smo prejšnji torek, 10. aprila, organizirali na naši šoli. 
V Poljanah je igrala Skupina H – Zahod 2, in sicer OŠ Vrhovci, OŠ Dobravlje in OŠ Poljane.
Prvo tekmo med ekipama Poljan in Vrhovcev so dobili gostje, ki so v drugi tekmi premagali tudi OŠ Dobravlje. 
Tekmo med OŠ Dobravlje in našo ekipo so ob bučni podpori s tribun dobili naši učenci. S tem so osvojili 
drugo mesto na turnirju in se uvrstili med 9. in 15. mesto na državnem nivoju. 
Ekipa OŠ Dobravlje je osvojila tretje mesto, ekipa OŠ Vrhovci pa je bila z dvema zmagama prva in se je 
uvrstila v finale.
OŠ Poljane so zastopali Domen Rakovec, Gašper Čadež, Nejc Rant, Tilen Mrak, Luka Kalamar, Domen 
Rant Todorovič, Dominik Pisk, Lena Grebenc, Nejc Milinovič, Jaka Kalamar in Gašper Rant Todorovič.
Za našo ekipo je to res velik uspeh. Čestitamo prav vsem igralcem, igralki Leni in trenerju Jaku Trčku!

Zelo uspešni so naši košarkarji, ki so se odlično odrezali na tekmovanju Košarkarski superšolar.

Mlade poljanske raziskovalke

sanja ter tudi sami risali v slikarskem ateljeju.

3. triletje
ŠOLA V NARAVI
Učenci 7. razreda so pet dni preživeli v 

Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Rak v 
Rakovem Škocjanu.

Veliko so hodili, si ogledali Cerkniško 
jezero, naravne mostove, jame in rove, vodne 
bruhalnike. Vozili so se s kanuji, plezali in 
streljali z lokom. Učili so se o živalih, izde-
lovali unikatne izdelke iz papirja, pokrovčkov, 
vrvice in lončkov. Celo buhteljne so zamesili 
in barvali pirhe.
Hrana, vonji in okusi

Osmošolke Manca, Nadja, Kristina in Maša 
o naravoslovnem dnevu za 8. razred: 

»Iz Velenja so k nam prišli iz podjetja Mikrobi-
ologija Avberšek. Poslušali smo predavanje, veliko 
smo izvedeli o aditivih v prehrani, o tem, kako jih 
označujemo, in spoznali pet glavnih okusov. V prvi 
delavnici smo okušali različne tekočine in ugibali, 
kaj je raztopljeno v vodi. Sledila je delavnica o 
vonjih, na koncu pa še predavanje o eksotični hrani 
in o tradicionalni slovenski hrani.«

Mikrobiologija in biotehnologija
Zoja in Larisa o tehniškem dnevu za 9. 

razred: »Opazovali smo, kako izgleda, ko se 
mikroorganizmi na majhnem prostoru borijo 
za hrano in preživetje. Vodja nam je na zanimiv 
način razložil, kako mikroorganizmi razvijajo 
odpornost na antibiotike.

V poskusu s pokajočimi bombicami smo 
merili sladkor, kasneje smo z mikroskopom 
gledali različne plesni ter druge organizme. 
Naučili smo se tudi veliko o biotehnologiji ter 
njenem pomenu v svetu.«

Mlade raziskovalke uspešne 
4. aprila se je v Biotehniškem centru Naklo 

odvijalo že 27. Regijsko srečanje mladih razisko
valcev. Našo šolo je zastopalo 10 raziskovalk, 
predstavile pa so pet raziskovalnih nalog: Prilju-
bljenost sladkih živil med osnovnošolci (Tinkara 
Krek, Ana Marolt in Ana Zala Čadež), Poklici v 
Poljanski dolini včeraj, danes, jutri (Lara Cankar 
in Zala Stržinar), Poljane skozi čas (Metka Jesen-
ko in Teja Čadež), Skrivnosti Poljanske doline 
(Manica Demšar), Na platnu Iveta Šubica (Zoja 
Činku in Larisa Pintar). Raziskovalna naloga 
Manice Demšar je bila na področju zgodovine 
druga, na področju sociologije sta Lara Cankar 
in Zala Stržinar dosegli prvo mesto, prav tako so 
v kategoriji druga področja prvo mesto dosegle 
Tinkara Krek, Ana Marolt in Ana Zala Čadež.  

Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju 
z Odejo Škofja Loka razpisal likovni natečaj 
GREMO MI NA SVOJE!, katerega tema je bila 
stanovanjska problematika mladih skozi vidik 
osamosvajanja – odselitve od staršev.

Komisija je podelila pet posamičnih in eno 
skupinsko nagrado. Naša učenka Meta Stanonik 
iz 9. razreda si je s svojim izdelkom Kam? 
prislužila drugo nagrado.

Bernarda Pintar
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Pridružili so se jim novi, mladi igralci. V 
prvi predstavi jih je téma prvič zanesla med 
pravljične like, ki so na oder stopali tudi v graj
skih oblačilih. Že tako avtorsko obarvano vse-
bino mogočega in nemogočega so še podkrepili 
z dovtipi sodobnega časa. Igra Super kmet pa je 
razkrivala poti in stranpoti ljudi, ki jim je mar 
predvsem zase in svoje koristi, pa četudi gre 
samo za krompir, potrošno dobrino velikega 

Neč bat teater s Sovodnja

Kulturnikom idej ne zmanjka
Sekcija Neč Bat Teater pri Kulturno-umetniškem društvu Sovodenj je za nekaj 
mesecev zapustila domači gledališki oder. Tudi to leto so uspešno uprizorili dve 
avtorski predstavi, Noro kraljestvo in Super kmet.

Skozi prireditev so obiskovalci lahko pris-
luhnili otroškemu pevskemu zboru in plesni 
skupini Osnovne šole Poljane, ki ju vodita 
Matjaž in Petra Slabe. Poleg tega so slišali re-
citacije pesmi ter prisluhnili petju dveh skupin 
– skupine Klasje iz Gorenje vasi in okolice 
ter domače, poljanske skupine Planinca. Na 
dogodku so podelili tudi priznanja izbranim 
udeležencem likovnega in literarnega natečaja, 
ki ju je pripravilo Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar, ter njihovim mentorjem. Natečaja sta 
bila razpisana na isto temo, kot je bilo geslo 
prireditve – Življenje je lepo. Odziv učencev 
osnovnih šol z območja občine Gorenja vas 
 Poljane in njihovih mentorjev je bil velik. 
Otroci so risali in pisali o tem, kaj občudujejo 
kot lepo, kje in kdaj se počutijo dobro, kako 

Praznovanje materinskega dne v Poljanah

»Življenje je lepo«
Pod naslovom Življenje je lepo se je v nedeljo, 25. marca, skrivalo več različnih 
stvari, ki naredijo naša življenja lepa. Otroci in glasbeniki ter ostali nastopajoči 
so zbrane v dvorani Kulturnega doma v Poljanah popeljali v tiste kotičke življenj, 
ki nam največ pomenijo.

Nagrajenci likovnega natečaja:
Prva triada
JAKA SELAK, 3. b, OŠ Ivana Tavčarja, 

mentorica NATAŠA ČADEŽ
NINA HABJAN, 3. b, OŠ Poljane, men-

torica JOLANDA MUR
OSKAR KLEMENČIČ, 2. a, OŠ Poljane, 

mentorica IRMA ČADEŽ
SOFIJA BENEDIČIČ, 3. b, OŠ Ivana 

Tavčarja, mentorica NATAŠA ČADEŽ
ŠAJA RUPAR, 2. b, OŠ Poljane, men-

torica MAJA TRČEK
AJDA DOLINAR, 3. b, OŠ Ivana 

Tavčarja, mentorica NATAŠA ČADEŽ

Nagrajenci literarnega natečaja:
Druga triada
BARBARA KRŽIŠNIK, 6. b, OŠ Poljane, 

mentorica SAŠA KOKOL
ZOJA KLEMENČIČ, 4. b, OŠ Poljane, 

mentorica MOJCA VEBER
AMADEJ DEMŠAR, 4. r., OŠ Poljane, 

PŠ Javorje, mentorica BARBARA DOLE-
NEC

Tretja triada
LANA KAVČIČ , 9. r., OŠ Ivana Tavčarja, 

mentorica NINA DOLENC
DOMINIK UŠENIČNIK, 9. r., OŠ Ivana 

Tavčarja, mentorica NINA DOLENC
ANA MAROLT, 7. a, OŠ Poljane, men-

torica BARBARA LEVSTEK

grado so mentorji prejeli knjigo Cvetje v jeseni. 
Dramatizacija Mirana Herzoga v poljanskem 
narečju, otroci pa ilustracijo Maje Šubic iz filma 
Ljubezen galapaške želve. 

Kristina Z. Božič
izražajo svoje veselje zaradi tega ter kako 
njihovi bližnji pokažejo, da so srečni. Za na-

Iz predstave Noro kraljestvo
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dela človeške populacije. Kot da svet in ljudje 
v njem ne bi zmogli in znali več napredovati in 
živeti v miru in sožitju, je obe predstavi (spet) 
zaznamovalo kar precej nasilnih prizorov.

Režijske vajeti so imeli v rokah Lenart Šifrar, 
Niko Bevk in Jelko Podobnik. Domača dvorana 
je bila večkrat polna gledalcev, podali so se 
tudi na gostovanja. Nekoliko manjše zanimanje 
za Noro kraljestvo so kasneje bolj pripisali 

naslovu kot vsebini. Pravijo, da ljudi privabijo 
že naslovi, povezani z vaškim življenjem. Ne 
le gradnja predstav, všečnih za gledalce, igral-
cem zelo veliko pomeni tudi druženje na vajah 
in gostovanjih. Lenart jih pohvali: »Zrasli 
smo. Na igralskem področju in v medsebojnih 
odnosih.« K temu so pripomogli tudi vsakoletni 
motivacijski vikendi v Možnici, skupni pikniki, 
predvsem pa dobro desetletje uspešnega dela za 
zimske premiere in druge priložnostne nastope 
za prireditve v kraju in drugod.

Milka Burnik

Igra Super kmet je razkrivala poti in stranpoti ljudi, ki jim je mar pred-
vsem zase in svoje koristi.
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Kot pravi Silvester Bajc, ga ustvarjanje 
spremlja večji del življenja, »od osnovne šole, 
ki sem jo obiskoval v Idriji, prek gimnazije, 
prav tako v Idriji, in naprej v Ljubljani, kjer 
sem obiskoval Fakulteto za strojništvo. Morda 
prav profesija strojnega inženirja nekako skozi 
poklicno deformacijo natančnosti botruje 
izdelavi mojih mozaikov. Tudi pri izdelavi mo-
zaikov so potrebni zvrhana mera natančnosti, 
prefinjen občutek za kompozicijo, realizacijo 
zastavljenega in ne nazadnje ročne spretnosti.« 

Silvester Bajc razstavlja v Šubičevi hiši

Čipka v mozaiku iz keramičnih ploščic
Od konca marca pa vse do sredine maja je v Šubičevi hiši na ogled razstava Sil-
vestra Bajca z naslovom Čipka v mozaiku. Čipka je v mozaikih Silvestra Bajca 
uporabljena na poseben način, zato skoraj ni obiskovalca razstave, ki se ne bi hotel 
prepričati, da čipka v delih ni klekljana, pač pa izrezana iz keramičnih ploščic.

Silvester Bajc je ustanovni član Likovnega 
društva CINOBER, ki se ponaša s 35-letnim 

delovanjem. Letos je likovno opremil tudi zbornik 
literarnega društva Ris iz Idrije, kjer 28 njegovih 
del krasi naslovnico in posamezne avtorje. Kot 
član filatelističnega društva skrbi za popestritev 
vsakoletne publikacije s karikaturami na temo 

filatelije. Kot zanimivost – tudi pri zbiranju znamk 
ga spremljajo čipke in tudi ta njegova zbirka je 

kar obsežna. 

Silvester Bajc na odprtju razstave v Šubičevi hiši
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Mozaiki ga kot element ustvarjanja sicer niso 
posebej privlačili. Slučajno se je pred približno 
13 leti udeležil tečaja izdelave mozaikov v 
Ljubljani, nato je nekaj časa miroval in končno 
tudi sam pričel uporabljati to tehniko. »Najprej 
sem izdelal nekaj primerkov cvetličnih lon-
cev, postopoma pa prešel na, kot rad rečem, 
mozaične slike. Do uporabe čipke kot nosilnega 
dela ustvarjanja je bila kar dolga pot. V tehniki 
mozaika bi namreč težko izrazil prefinjenost 
in umetelnost čipke same,« pove in doda, da je 

delo postalo uresničljivo šele ob ideji, da lahko 
fugo kot vezivo mozaika uporabi kot izrazni 
element in ji da funkcijo upodobitve čipke. 

Za izdelavo mozaika, ki jih ima v svoji zbirki 
že okoli 40, je potrebno veliko potrpežljivosti. 

Za en mozaik do 40 ur dela 
Po ideji, kako delo postaviti, kakšne barve 

in formata bo, pripravi skico in zamisel pre-
nese na podlago. »Sledi nekje od 30 do 40 ur 
potrpežljivega in natančnega rezanja ter prilaga-
janja posameznih delčkov keramičnih ploščic. Vsi 
moji mozaiki so namreč izdelani iz keramičnih 
ploščic – takšnih, kakršne polagamo po stanovan-
ju. Na koncu sledita še fugiranje ter uokvirjanje in 
mozaik je pripravljen.« Kot pravi, bo v prihodnje 
nadaljeval z ustvarjanjem novih mozaikov. Jeseni 
se mu obeta razstava v manjšem lokalu na Bledu, 
druge razstave pridejo v poštev ob morebitnem 
povabilu. Če bo dovolj produktiven, pravi, pa ga 
čaka tudi nova razstava v Galeriji sv. Barbare v 
Idriji prihodnje leto, kjer je že razstavljal. Vabljeni, 
da si njegove prav posebne izdelke ogledate v živo 
na razstavi v Šubičevi hiši. 

Kristina Z. Božič

Poklon mamam in očetom v Leskovici
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Pomladna prireditev v Javorjah 
“Zvončki so zate, tudi marjetke, vzemi še mene v šopek med cvet-

ke.”
Takole je odzvanjalo na naši podružnični šoli v Javorjah 6. aprila. Takrat 

smo učenci šole in otroci iz vrtca pripravili pomladno prireditev za starše 
in krajane. Naslovili smo jo Pozdravljena pomlad, saj smo se spomnili 
prebujajoče narave in mamic, ki so v tem letnem času že praznovale svoje 
praznike, ter tako vsem obiskovalcem polepšali popoldne s petjem, plesom 
in recitacijami. Pripravili smo tudi predstavo o Mojci Pokrajculji. V goste 
pa smo tudi letos povabili Javorske pevce, ki so nam polepšali popoldne s 
svojim čudovitim petjem. Prireditve se je udeležilo veliko staršev in ostalih 
krajanov, ki so uživali v predstavi.                                          Maja Kokalj

V javorski podružnici smo pripravili prireditev za starše in krajane.

Ob materinskem dnevu so mladi iz Leskovice in okoliških vasi v dvorani 
stare šole pripravili prireditev Poklon mamam in očetom. 

Med povabljenimi sta bila tudi poslanec DZ Žan Mahnič in župnik Jože 
Dolenc. Mahnič je v svojem govoru izpostavil pomen vlaganja v slovensko 
družino, in sicer s sprejemanjem ukrepov, ki spodbujajo rojstva in mlade, 
da se čim prej odločijo za otroke. Pomen družine in mame je v svojem 
govoru izpostavil tudi župnik Jože Dolenc.

V kulturnem programu so se z recitacijami predstavili Jakob Alič, Ur-
ban Razložnik, Janja Mezeg, Tomaž Primožič, Marija Klemenčič in Rok 
Razložnik. David Likar je zaigral na klarinet, Janja Mezeg in Uroš Oblak 
pa na harmoniko. V duetu sta zapeli Irma Klemenčič in Manca Demšar, 
Andreja Trček pa ob spremljavi Mitje Rjavca na kitari. V krajši dramski igri 
so igrali Martina Jelovčan, Matej Oblak, Klemen Gartner, Rok Razložnik in 
Manca Demšar. S krajšim nastopom je obiskovalce dodobra razgrel pevec 
Marijan Smode. Večer je zaokrožil nastop skupine Jagoda.

Lidija Razložnik
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Po svilni poti na Kitajsko

7. marca popoldne je iz Gorenje vasi startal na pot s kolesom po svilni poti na Kitajsko Rožle 
Reven s Trate. Na cilj naj bi predvidoma prispel septembra. Fotografijo je tik pred startom posnel 
eden izmed naših bralcev.                                                                                                           P. N.

V času absolventskega staža je opravila 
dvomesečno praktično delo, ki je bilo pogoj 
za uspešen zaključek univerzitetnega študija 
kemijskega inženirstva v Ljubljani. To možnost 
so ji ponudili v podjetju Goodyear Dunlop 
Sava Tires v Kranju. Praksa je nato prešla 
v študentsko delo, po diplomi pa je sledila 
zaposlitev. V Kranju je opravljala inženirska 
dela na področju kakovosti v različnih procesih 
izdelave gum. »Ponudba za delo v tujini je prišla 
spontano ob sodelovanju z razvojnim centrom. 
Sodelavci v Luxemburgu, s katerimi sem sode-
lovala, so vedeli, da si želim v tujino. Poznali 
so moj način dela in ko se je pokazala možnost, 
so mi ponudili delovno mesto.«

Kakovost na prvem mestu
V Nemčiji dela kot vodja ekipe za zagotav-

ljanje kakovosti. »S sodelavci smo odgovorni 
za vpeljavo in spoštovanje notranjih in zunanjih 
standardov kakovosti, podporo proizvodnim 
procesom pri vsakodnevnem delu. Sodelujemo 
pri notranjih in zunanjih presojah, kot so npr. 
presoje kupcev prve opreme, presoja stan-
dardov, predpisanih za avtomobilsko industrijo 
… Kupec oziroma stranka je vedno na prvem 
mestu, zasledujemo cilj, da mora biti končni 
izdelek skladen s predpisi.«

Nemci niso vajeni žensk  
na vodilnih položajih

V pisarno pride okrog pol osmih, zapusti 
pa jo ob 17. uri ali kasneje. »Vse je odvisno 
od dneva, dogodkov in zadolžitev.« Uradni 
delavnik v Nemčiji je sicer 7 ur in pol ter pol 
ure za malico, a se lahko tudi podaljša. Kot po-
jasnjuje, je v Nemčiji ena izmed redkih tujk, ki 

Naši občani v tujini: Urška Kržišnik

»Si tujec, ki se mora dokazati!«
Urška Kržišnik s Trebije je po treh letih dela v mednarodnem podjetju Goodyear 
v Sloveniji sprejela izziv in službo v Luxemburgu, kjer je dve leti in pol delala 
v razvojno-tehnološkem centru. Trenutno pa svojo poklicno pot nadaljuje v 
Nemčiji. Želja po delu v tujini je bila prisotna že ves čas študija; uresničila se 
ji je z zaposlitvijo v mednarodnem podjetju.

je inženirka in ima vodstveni položaj. »Čeprav 
na takšnih delovnih mestih niso bili vajeni 
tujcev, sploh pa ne žensk, so me sčasoma, ko 
sem se dokazala z znanjem in vodstvenim pris-
topom, sprejeli medse.« Komunikacija poteka 
v nemškem jeziku, v Luxemburgu pa je uradni 
službeni jezik angleščina.

Made in Germany na vsakem koraku
Živi na obrobju, v mestu Hanau, ki je pol ure 

oddaljen od centra Frankfurta. »Luxemburg in 

Proste dneve Urška rada izkoristi za raziskovanje nemških mest.
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Nemčija sta si precej različni državi; medtem ko 
je prva finančna, je druga gospodarska država. 
Če se v Luxemburgu čuti vpliv južnih sosedov 
Francozov in je na voljo veliko dobrih penečih 
vin in sira, je Nemčija država piva, klobas in 
schnitzlov,« se smeje. Prebivalci obeh držav 
pa so zelo dosledni pri spoštovanju prometnih 
predpisov. So pa Nemci bolj ekološko ini-
ciativni kot Luxemburžani ter zelo zavedni. 
»Podpirajo notranje gospodarstvo in skoraj 
vse, kamor lahko nalepijo nalepko Made in 
Germany. Prav tako podpirajo svojo avtomo-
bilsko industrijo, sodeč po avtomobilih na cesti 
in medsebojnih pogovorih.«

Več izzivov kot v Sloveniji
Življenje v tujini ni pravljica, prav tako se 

ne cedita zgolj mleko in med. »Si tujec, ki se 
mora dokazati. Seveda lahko s tem uspeš, a ni 
nujno.« Kot pravi, je selitev v tujino izstop iz 
cone udobja, in če si se s tem pripravljen soočiti 
in to sprejeti, je taka selitev dobra priložnost 
za razširitev obzorij in uspeh. »Je pa izzivov 
v tujini nepredstavljivo več kot v Sloveniji.« 
Tudi sama je imela v začetku nekaj pomislekov. 
»Normalno je, da so želje eno, realnost drugo 
– vidiš prednosti okolja, kjer si, in podvomiš v 
svojo odločitev. Ko trezno premisliš in če veš, 
kaj si želiš, potem sprejmeš in greš!« Za delo v 
tujini je potrebno imeti željo, biti moraš prila-
godljiv, odprt ter pripravljen sprejemati razno-
likost drugih kultur. »Znajdeš se popolnoma 
sam v novem okolju, brez družine, prijateljev, 
v družbi drugih ljudi in navad, česar prej morda 
nisi bil vajen.« 

Urška za zdaj še ne razmišlja o odhodu 
domov. Prepušča se toku, saj človek nikoli ne 
ve, kaj se (lahko) zgodi jutri.

Lidija Razložnik
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Irena Tavčar 
• opozori na obsekavanje dreves, grmi

čevja in živih mej ob javnih poteh in lokalnih 
cestah. Ker opozorila pogosto ne zaležejo, 
predlaga, da redarji pregledajo stanje na 
terenu in ukrepajo.

Za redno vzdrževanje cest v občini po vel-
javnem statutu občine skrbijo krajevne skupnosti, 
ki jim občina vsakoletno zagotovi tudi sredstva za 
izvrševanje vzdrževanja, dodatno vzdrževanje se 
financira tudi iz proračuna občine. Izvajalec rednega 
vzdrževanja cest v občini ima po Zakonu o cestah; 
ZCes1 (Ur. l. RS: 109/2010), nalogo, da opozori 
lastnika, da ta takoj odstrani vegetacijo, ki zakriva 
prometno signalizacijo ali vidljivost. Če lastnik ne 
izvede odstranitev, to opravi izvajalec na stroške 
lastnika. Peti odstavek 5. člena ZCes1 namreč 
določa, da mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste 
brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge 
posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali 
ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na 
njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno 
mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s pred-
pisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih 
posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja 
obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in 
upravljavca ceste. Povzročitelj ovire ali nevarnega 
mesta na cesti mora upoštevati navodila izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve 
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali 
zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna 
povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. 

98. člen ZCes1 med drugim nadalje določa, da 
v območju nivojskega križišča občinskih cest ali 
v območju cestnih priključkov na občinsko cesto 
(pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih 
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti 
kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave 
in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi 
oviralo preglednost cest, križišča ali priključka. 

V primeru, da stranka nasprotuje navodilom 
izvajalca po odstranitvi ovir ali odstranitvi pos-
ledic ravnanj, ki vplivajo na varnost prometa, 
izvajalec o vsakem konkretnem primeru obvesti 
občinsko redarstvo, inšpekcijo ali policijo.

Anton Debeljak 
• pove, da je prejel dopis Smučarskega kluba 

Poljane s pripombami, ki se bodo obravnavale 
v okviru 7. točke dnevnega reda tekoče seje 
glede sprejema Letnega programa športa za 
leto 2018. Predlaga tudi spremembo pravilnikov 
na področju špota in kulture, za društva, ki se 
ukvarjajo z otroci in mladino, in z vidika vred
notenja programov, ki zahtevajo velika finančna 
vlaganja, npr. alpsko smučanje.

Prva od pripomb je bila upoštevana v okviru 
odločanja o Letnem programu športa 2018. Druga 
pripomba pa bo obravnavana v okviru planirane 
uskladitve pravilnika za področje športa z no-
vosprejetim Zakonom o športu, kar bo podlaga za 
objavo razpisa subvencij za prihodnje leto. 

Z 19. redne seje 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 19. seji občinskega sveta 15. decembra 
lani. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih 
prejeli svetniki v gradivu 20. seje, ki je bila 12. aprila letos.

Helena Gorjan:
• opozori na zapuščena osebna vozila, 

ki jih lastniki pustijo parkirane na javnih 
parkiriščih. 

Kot že pojasnjeno na tekoči seji, se za 
območje občine glede zapuščenih vozil že izvaja 
postopek odstranitve zapuščenih vozil, ki poteka 
na način, da po evidentiranju zapuščenega vozila 
medobčinski inšpektorat in redarstvo na vozilo 
namesti obvestilo lastniku s tridnevnim rokom 
odstranitve. V kolikor lastnik v danem roku 
vozila ne odstrani, v sodelovanju z redarstvom 
vozilo odstrani občina na stroške lastnika, ki 
je poleg stroškov odstranitve dolžan poravnati 
tudi stroške deponiranja vozila ter plačati globo, 
naloženo s strani medobčinskega redarstva.

• poda predlog za priključitev k projektu 
PROSTOFER v okviru katerega prostovolj
ci, mlajši upokojenci, nudijo prevoz drugim 
osebam. Občine se odločajo za sodelovanje v 
projektu tudi na način, da zagotovijo osebni 
avtomobil v ta namen. Nakup električnih 
avtomobilov sofinancira tudi Eko sklad.

Občina podpira priključevanje v mrežo 
prostovoljcev šoferjev, ki je že sedaj preko 
centralne kontaktne številke Prostofer dostopna 
tako uporabnikom kot prostovoljcem šoferjem 
z območja občine, ki bi želeli prostovoljno 
izvajati prevoze. Nakupa osebnega vozila za 
zdaj ni predvideno financirati, saj proračunske 
možnosti navedenega ne dopuščajo, za uporabo 
električnih vozil pa je potrebno predhodno 
zagotoviti sistem polnilnic tovrstnih vozil.

Jurij Krvina:
• opozori na jumbo plakate, za katere se ne 

poskrbi za odstranitev in niso v ponos v okolju;
Jumbo plakate na območju občine so dolžni 

odstraniti vsakokratni organizatorji, ki tovrstne 
plakate nameščajo. Nameščanje večjih jumbo 
plakatov po veljavnem odloku o neprometnem 
označevanju na območju občine ni dovoljeno. 
Pogoji za oglaševanje ob državi cesti so sicer zajeti 
v 78. členu Zakona o cestah ZCes1 (Ur. l. RS: 
109/2010), kjer državna inšpekcija nadzira izdajo 
soglasja za postavitev takega objekta v varovalnem 
pasu ceste. Ob občinskih cestah to urejajo odloki 
o občinskih cestah oziroma 97. člen ZCes1, ki 
določa območje varovalnega pasu cest, v katerem 
izda občinski upravni organ soglasje za postavitev 
objekta za oglaševanje. Nadzor ob občinskih cestah 
iz tega področja opravlja občinska inšpekcija in 
občinsko redarstvo. V primeru, da so objekti za 
oglaševanje postavljeni na kmetijskih ali gozdnih 
površinah, je za to pristojna inšpekcija za kmetijstvo 
in gozdarstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS.

• vpraša kako napreduje gradnja športne 
dvorane v Gorenji vasi. 

Kot je pojasnil župan na tekoči seji, so bila v 
januarju zaključena vsa betonska dela, pri proiz-

vajalcu pa se je v januarju in februarju izde-
lovala  lesena konstrukcija, katere postavitev 
vključno s stropnimi paneli in sekundarno kri-
tino je bila postavljena v drugi polovici marca. 
Trenutno so v izdelavi stenski paneli, tekom 
aprila je predvidena dokončna izdelava strehe in 
vgradnja stenskih komponent, čemur bo sledilo 
izvajanje obrtniških del v notranjosti. 

Tilka Vučko:
• vpraša kdaj je načrtovana odstranitev 

semaforja pri plazu na Visokem. 
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je 

zaključek navedene investicije, ki jo izvaja 
Direkcija RS za infrastrukturo, predviden za 
konec letošnjega maja.

Janez Arnolj: 
• vpraša kolikšna je višina priključnine na 

odprto širokopasovno omrežje, v prvih letih 
po gradnji je bila 230 eur, po zadnjih podat
kih pa naj bi bila višja in komercialna, in 
pripomni, da občani o povišanju priključnine 
niso bili obveščeni. 

Kot je na tekoči seji že pojasnil direktor 
podjetja Tritel, d.o.o., Miran Mihačevič, je 
bila prvih pet let določena priključnina v višini 
230 eur. V tem obdobju je bilo izvedeno tudi 
največje število priklopov, čemur je botrovalo 
nižjim stroškom priklopa. V nadaljevanju se je za 
določanje višine priključnine pričel uporabljati 
ključ, da se s strani novega uporabnika krije 
sorazmerni, tržni, delež gradnje posameznega 
priključka. Informacija o višini priključnine 
objavljena na spletni strani Tritel d.o.o.

Stanko Bajt: 
• vpraša, kdaj je previdena ureditev avto

busnega postajališča na Sovodnju. 
Javno naročilo za izbiro izvajalca del je 

bilo objavljeno v januarju, izbran je izvajalec 
Topos, d.o.o. Dela se bodo predvidoma začela 
v začetku poletja, obsegajo pa izgradnjo novega 
avtobusnega postajališča ter pločnikov mimo 
trgovine Mercator, kjer je občina že izvedla 
odkup manjkajočih zemljišč. 

Župan Milan Čadež

Državnozborske volitve 2018 
Volilno kampanjo bomo spremljali, poročali 

in komentirali po svoji presoji ter v obsegu in 
načinu, ki je v skladu z uveljavljeno uredniško 

politiko. Politične stranke, gibanja, posamezniki 
ali društva pa lahko naročijo plačljive 

predstavitve ali objave promocijskih vsebin. 
Vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim 

osebam omogočamo objave oglasov v skladu 
z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko 
kampanjo, in s cenikom oglasnega prostora 

Podblegaških novic v majski številki, ki izide 25. 
maja, in sicer pod enakopravnimi pogoji ob jasni 

označitvi oglasa in navedbi naročnika oglasa. 
Ta odgovarja za točnost in resničnost navedb 
v oglasu. Oglasne površine bodo na jasen in 

nedvoumen način ločene od uredniških vsebin. 
Rok za oddajo prispevkov je 10. maj. 

Informacije: barbara.bogataj@obcina-gvp.si, tel. 
št.: 04/51-83-124; 041/767-390. 
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Na prvem predavanju je Franc Vidic pred-
stavil svojo knjigo Pot med zvezde. Gre za 
zgodbo o uspehu škofjeloških plazalcev. V 
knjigi so predstavljeni številni posamezniki, 
tisti, ki jim je uspelo nemogoče ter so ob tem 
dosegli odlične rezultate ter bili nagrajeni tako 
na državni kot mednarodni ravni. Jelena Justin 
je na drugem predavanju z naslovom Himalaj
ski treking v dolino Naar – Phu preko sedel 
Kuchumro, Yarcha in Kang La, predstavila 
popotniško avanturo oziroma treking po Hi-
malaji. Mistična pokrajina s tibetansko kulturo 
in veriga Anapurn ter turistom (za zdaj) še skrite 
nepalske vasi so očarale štiri ženske, ki so se 
same podate na pot.

Svoje bogate življenjske izkušnje, ki so 
močno prepletene z gorami, sta delila zakonca 
Marija in Andrej Štremfelj. Izkušena gorska 
vodnika, ki imata več kot 40 let izkušenj, 
sta bila prva Slovenca in zakonca, ki sta 
skupaj osvojila Everest. Bila sta vpisana tudi v 
Guinessovo knji go rekordov. Zadnje predavanje 
je poslušalce popeljalo v deževni gozd, kjer so 
ljudje še močno povezani z naravo in (mamo) 
Zemljo in od nje jemljejo le toliko, kolikor 
dejansko potrebujejo. 

PD Gorenja vas

Zanimiva potopisna predavanja privabila 
veliko poslušalcev
Ena izmed novosti in zanimivih ter poučnih dogodkov, ki jih je v zimskem času 
pripravilo PD Gorenja vas, so bila potopisna predavanja. Od decembra lani do 
marca so v OŠ Ivana Tavčarja privabila poslušalce od blizu in daleč.

Anda Perdan s sporočili iz Amazonije 
Nekdanja gorenjevaška zdravnica v pokoju 

Anda Perdan se je konec januarja vrnila iz 
Amazonije in z obiskovalci podelila kar nekaj 
pomembnih sporočil. Življenje domorodcev 
na območju Amazonije (pleme Achuar) v Ek-
vadorju je ogroženo zaradi nafte. Za kulturo 
Achuarjev je značilno, da so sanje pomembno 
načelo življenja, ki si jih podelijo vsako 
jutro pred sončnim vzhodom. Organizacija 
Pachamama Alliance pomaga domorodcem 
in širi pomen deževnega gozda ter se pogaja 
za njegovo ohranitev. Z organiziranimi poto-
vanji na povabilo domorodcev pa se zbirajo tudi 
finančna sredstva za šolanje, nujna potovanja 
izven države. Kot je povedala Perdanova, smo 
preveč potrošniški, prehitro živimo in preveč 
izkoriščamo Zemljo oziroma smo mačehovski 
do nje. »To nam sporočajo iz Amazonije. Naj 
se ustavimo in zamislimo, da bodo lahko tudi 
njihovi potomci živeli tam, kjer zdaj živijo oni. 
Deževni gozd niso samo pljuča Zemlje. Prav 
tako so pomembna življenja ljudi!«

Predavanje je bilo zahvala za vsa zbrana 
sredstva, ki jih je Perdanova zbirala za žrtve 
katastrofalnega potresa v Nepalu.

Sestanek društva Rapalska meja  
v Gorenji vasi

26. marca je bil v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi ses-
tanek novoustanovljenega društva Rapalska meja. Društvo bo povezovalo 
zgodbe, ki so nastale z Rapalsko mejo, Alpskim zidom in Rupnikovo linijo 
na celotnem območju Slovenije in Hrvaške. Namen sestanka je bil pred-
staviti društvo v gorenjevaški občini in aktivnosti na območju Poljanske 
doline ter njegove strategije in prihajajoče aktivnosti v letu 2018. Posebej 
so izpostavili prizadevanje za zaščito objektov, povezanih z mejo, ki so 
ponekod ogroženi. Sestanka so se udeležili tudi člani delovne skupine za 
Rapalsko mejo in Rupnikovo linijo, ki deluje pod okriljem Občine Gorenja 
vas - Poljane z županom Milanom Čadežem na čelu. V društvu vabijo vse, 
ki jih ta tematika zanima, da se jim pridružijo.                        Jure Ferlan

Slovenska zemlja  
v pesmi in besedi v Javorjah 

Anda Perdan je med poslušalce prenesla 
sporočila iz deževnega gozda Amazonije.

V PD s bili z obiskom na predavanjih 
zelo zadovoljni, saj niso pričakovali takšnega 
odziva. Že novembra sledi nov cikel potopisnih 
predavanj.

Lidija Razložnik
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S sestanka v Gorenji vasi, na katerem so podrobno predstavili 
Zgodovinsko društvo Rapalska meja.
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3. aprila je v OŠ Javorje gostovala javna radijska oddaja Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi z naslovom Kar ded od deda pomni. Nastopili 
so Javorski pevci, Poljanski orgličarji in godec Jaka Vodnik – Andrejonov 
Jaka. Kot kronisti pa so svoj delež pridodali Ciril Istenič, Milena Alič, Irena 
Tavčar, Mihela Kokelj, Pavel Dolenc, Jože Peternel – Korošcov Jože in Ana 
Ramovš – Krevlucova Ančka. Ekipa Radia Slovenija je poskrbela za ne-
posredni prenos prireditve, ki jo je povezovala Simona Moličnik, prisluhnilo 
pa ji je tudi lepo število Javorcev in obiskovalcev od drugod.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi je v začetku aprila gostovala v 
Javorjah.
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Že 2. Meteoritkov pohod
Na prelepo sončno soboto 14. aprila, smo učenci turističnega krožka 

v sodelovanju s TD Stari vrh pripravili 2. pohod po Meteoritkovi poti. Na 
pohodu se nam je pridružilo veliko staršev in krajanov Javorij. Predstavili 
smo nove informacijske table, ki bodo pohodnika vodile po poti. Na najvišji 
točki pohoda so pohodniki lahko spoznali Krekovo knjižnico, posegli po 
knjigah naših umetnikov ter si ogledali čudovito okolico. Sodelovali so tudi 
pri zabavnih  igrah in si prislužili lepe nagrade. Hvala vsem, ki ste nam 
kakor koli priskočili na pomoč pri izvedbi letošnjega pohoda. Preživeli smo 
čudovit dan v naravi in dobri družbi.                                       Maja Kokalj

Krekova knjižnica na najvišji točki pohoda

Projekt Turizmu pomaga lastna glava organizirata Turistična zveza Slo-
venije in republiški zavod za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi 
zvezami pod pokroviteljstvom Javne agencije za trženje in promocijo tu
rizma Slovenije. Učenci so tokrat pripravili res lepe postavitve, mnogokrat 
kar brez tradicionalne stojnice, ki so bile pravi likovni dosežek. Njihove 
projektne naloge je ocenjevala strokovna komisija, ki je bila pozorna tako 
na kakovost pisne naloge kot samo predstavitev na stojnici. Tema letošnjega 
festivala je bila Kultura in turizem. Več v prispevkih, ki so nam jih poslale 
mentorice s šol. 

V Javorjah nadgradili Meteoritkovo pot 
Letošnje leto nismo mogli skreniti z naše začrtane poti in smo zas-

novali oz. dokončali smo našo začeto pot in raziskovanje meteorita. V 
lanskem letu smo začeli z oblikovanjem učne poti, poimenovane Iskanje 
izgubljenega koščka vesolja, ki vodi do zelo zanimive najdbe na našem 
območju – meteorita, ki je bil najden novembra leta 2009 blizu Javorij. 
Jeseni pa smo naše zastavljeno delo nadaljevali. Pot smo preimenovali 
v Meteoritkovo pot, jo dodelali, opremili z informacijskimi tablami ter 
jo pripravili tako, da jo bo lahko obiskal in dodobra spoznal tudi obisk-

Turizmu pomaga lastna glava

Kar tri srebrna priznanja za naše šolarje
14. marca so se na tržnici 32. festivala Turizmu pomaga 
lastna glava predstavili učenci gorenjskih osnovnih šol, 
tudi treh naših: OŠ Poljane ter podružničnih šol Javorje in 
Sovodenj. Domov so se vrnili s srebrnimi priznanji.

Na Sovodnju smo šli po Zajčevih stopinjah.
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V Poljanah smo raziskali dediščino slikarjev in rezbarjev Šubic.
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Učenci javorske podružnice smo za festival nadgradili t. i. Meteoritkovo pot.
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rje ovalec, ki se bo na pot opravil sam. Ker je bila letošnje leto naše vodilo 
tudi kultura in ker imamo na našem območju kar nekaj kulturnikov in 
umetnikov, smo k poti dodali še nekaj kulturnih drobcev, da bodo obisk-
ovalci prav zares lahko okusili naše kraje. V nalogi smo predstavili vse 
ideje, ki smo jih 14. aprila zares udejanjili.

Poljane in čas, ujet z dletom 
Poljanski učenci smo s turistično nalogo z naslovom Čas, ujet z dle-

tom, raziskali del bogate zapuščine umetnikov Šubic in pripravili načrt za 
izvedbo kulturnega dne, kjer se obiskovalci najprej seznanijo s skoraj že 
pozabljeno in prezrto obrtjo in se tudi sami preizkusijo v rezbarjenju.

Sovodenjčani po Zajčevih stopinjah  
Učenci PŠ Sovodenj smo se predstavili z nalogo Po Zajčevih stopin-

jah. V njej smo raziskovali in spoznavali življenje in delo kiparjev Zajec 
ki so nekoč živeli in ustvarjali na Sovodnju. Ivan Zajec, akademski kipar, 
je naredil celo Prešernov spomenik na Prešernovem trgu v Ljubljani!

Oblikovali smo tudi informativno tablo na to temo, ki smo jo že 
postavili na vrhu stopnišča ob vhodu v šolo.  

Barbara Dolenec in Maja Kokalj, Bernarda Pintar, Milka Burnik, P. N.
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Pešbus tudi na OŠ 
Ivana Tavčarja – vabilo 
spremljevalcem 

Letos smo se odločili, da tudi na naši šoli 
poskusimo s projektom Pešbus. Pešbus je 
projekt, kjer se učenci v šolo odpravijo peš v 
organiziranih skupinah po začrtanih poteh in 
po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s 
svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, 
starši pa niso več obremenjeni z jutranjim 
razvažanjem. Pri tem se otroci navadijo na 
samostojnost, preživijo čas v naravi, družijo 
se z vrstniki in konec koncev so v šoli tudi bolj 
zbrani. Na naši šoli bo projekt potekal štirinajst 
dni, in sicer od 21. maja do 1. junija. Poti bodo 
tri, dve se bosta združili. 

Pri tem projektu potrebujemo tudi sprem-
ljevalce, ki bodo spremljali otroke na poti. Zato 
se obračamo na vas, dragi bralci. Če bi radi 
spremljali otroke na tej poti (jutranje ure – med 
pol osmo in osmo) in nam pomagali pri izvedbi, 
nam javite na spodnji e-naslov. 

Projekt, ki je v skupno dobro nas vseh, lahko 
dobro izpeljemo samo s skupnim sodelovanjem 
in povezovanjem. V slogi je moč, zato lepo 
vabljeni, da se odzovete vabilu.

Koordinatorka projekta: 
Mojca Mezeg Drmota 

(mojca.mezeg.drmota@os-ivantavcar.si)

V zadnjem času se pojavlja vedno več 
sladkornih bolnikov, ljudje imajo težave s sli-
navko, prebavo, z zakisanostjo telesa, nihanjem 
razpoloženja, depresijo, nasilnim vedenjem in  
raznimi glivičnimi obolenji. Sladkor negativno 
vpliva na naše možgane in ožilje. Malignim 
celicam v telesu služi za razmnoževanje, zato 
pravijo, da marsikdo raka pozdravi s hrano, 
ker ga izstrada, saj uživa predvsem rastlinsko 
hrano. 

Prvi pokazatelj  prekomernega uživanja slad-
korja je debelost. Težko se je odpovedati dobrim 
kolačkom. Če se zadržujemo pred ekranom, 
gre večinoma v maščobne obloge. Sladkosnedi 
ljudje zaužijejo manj sadja in zelenjave. Če se 
dolgo tako prehranjujemo, pride do oslabitve 
imunskega sistema in posledično hitreje do 
vdora bakterij in virusov.

Bolj ko uživamo sladkor, večjo potrebo 
čutimo po njem. Včasih se počutimo nesrečni, 
če ne pridemo do koščka čokolade – to je že 
zasvojenost s sladkorjem.  

Sladkor

Škodljiv za zdravje, zato poiščimo alternativo
Težko se je odpovedati sladkorju, bodisi v obliki dobrih pijač ali sladic, celo v 
slani hrani se pogosto nahaja, v jogurtih, sladoledu, kandiranem sadju, marmela-
dah, kremah, vodi … Povzroča veliko bolezni, pospešuje apetit, hiperaktivnost 
in debelost.

Brez sladkorja? Ja, toda kako?
Največ naravnih sladkorjev vsebujejo rozine, 

suhe marelice, fige in  slive. Skušnjavi se lažje 
upremo, če ne nakupujemo sladkarij in ne pečemo 
z belo moko in sladkorjem. Kava mora biti ne-
sladkana, čaj slajen z medom, soku se je lahko 
odpovedati, če je v bližini voda. Potreba po slad-
kem menda mine po dveh mesecih drugačnega 
prehranjevanja. Sladko lahko nadomestimo z 
raznimi smutiji, ki jih pripravimo z banano, 
javorjevim sokom, medom  in drugim sadjem. 
Zakaj ne bi za sladico naredili avokada z javor-
jevim  sladkorjem, pomarančnim sokom, žlico 
100odstotnega  kakava  in vse skupaj zmiksali 
s paličnim mešalnikom? Za slajenje lahko brez 
omejitev uporabljamo slad različnih žit, agavin 
sladkor, javorjev sladkor ali melaso, ki je najbolj 
zdrava, a težava je, da so ta sladila zelo draga.

Previdno z umetnimi sladili 
Umetna sladila so še bolj strupena kot 

beli sladkor. V nekaterih jedeh lahko sladkor 

zamenjata vanilija ali cimet. V polnozrnatem 
kruhu je sladkor, da je bolj puhast in dlje zadrži 
vlago, veliko ga je v paradižnikovi omaki, v 
mueslijih  … Bolje je kupiti  mandeljne, orehe, 
lešnike, kosmiče, kokosove lističe in mueslije 
narediti doma. Poiščite recept na spletni strani 
pod naslovom domača granola, saj kupljeni 
kosmiči vsebujejo veliko sladkorja. Domača 
granola je čudovita v jogurtu, zdrava sladica in 
polnovredna hrana. Prej ko se bomo zavedali, da 
je sladkor uničevalec življenja, prej bomo lahko 
pomagali sebi in našim zanamcem. 

Zmanjšajmo sladkor v prehrani otrok 
Pomembno je, da pazimo pri prehrani otrok. 

V šolski kuhinji ne sladkamo več čaja (občasno 
z medom) ali zdroba, polente, riževega narastka 
… Težava je,  ker otroci precej obiskujejo 
trgovino pred poukom. Tu ne kupujejo zdrave 
hrane, temveč smokije, sladkarije, čips in 
energijske napitke. V tem primeru se morajo 
starši vprašati, ali so otrokom dali napotke 
o pravilnem prehranjevanju in smiselnosti 
zapravljanja denarja ob zadostni količini hrane 
v šoli. Nekateri starši se uničujočega učinka 
sladkorja zavedajo, zato zelo pazijo pri uporabi 
t. i. »bele smrti«. 

Jana Rojc

Na Blegošu se je aprila smučalo
Ob zdajšnjih toplih temperaturah je kar težko verjeti, da je drugo nedeljo v aprilu na Blegošu 

potekala tradicionalna veleslalomska tekma, ki jo je tudi tokrat organiziral Smučarski klub Poljane. Ob 
velikih količinah snega je 12 članom kluba v dveh dneh uspelo potlačiti in pripraviti progo, na kateri 
se je pomerilo 59 tekmovalcev vseh starosti. To je več kot prejšnja leta, ko se jih je zbralo med 30 in 
50. Tekma je že tradicionalna, saj je do leta 1988 potekala redno, potem je bilo vmes dve desetletji 
premora, od leta 2009 pa jo zopet izvedejo vsakič, ko narava poskrbi za zadostno snežno odejo. To 
ni običajna tekma, saj za vse tekmovalce predstavlja poseben izziv, ker morajo najprej približno eno 
uro nositi smuči in drugo smučarsko opremo, potem pa še varno prismučati do cilja.  

Lepo vreme je tokrat ponudilo idilično kuliso, udeleženci so pohvalili dobro pripravljeno progo in 
vzdušje. Podelili so 16 kompletov odličij ter nagradili najmlajšega (8-letni Nejc Božnar) in najstarejšega 
udeleženca. 

Tina Dolenc
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Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih na-
birajo medičino in cvetni prah,  pogosto pridejo 
v stik s strupenimi sredstvi, ki se v kmetijstvu 
uporabljajo za zaščito rastlin. V intenzivni 
pridelavi hrane se uporabi FFS trenutno še ni 
mogoče izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala 
možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zato 
postaja zelo zahtevna kmetijska dejavnost, 

Izognimo se zastrupitvam čebel

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS)
Čebela spremlja človeka na njegovi življenjski poti že od pradavnine. Z njenim 
pridelkom medom si je že v prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Le 
vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave 
v naši prehrani kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.

FFS je potrebno uporabljati v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja. 
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njegovi rezultati pa so odvisni od številnih 
dejavnikov, med katerimi je sodelovanje kmeta 
in čebelarja med pomembnejšimi. Soodvisnost 
je bila v preteklosti premalo poudarjena, celo 
prezrta. Dejstvo je, da je pridelek kmetov 
odvisen od pridnosti čebelarjev in tudi pridelek 
čebelarja je odvisen od delovanja kmeta. Eni in 
drugi morajo imeti odgovornost do okolja in s 

Pri odpadkih z vrta so to tanjše vejevje 
(nasekano na manjše dele ali zdrobljeno),  trava, 
listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo 
sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pe-
pel. Pri odpadkih iz kuhinje pa so to zelenjavni 
in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna 
usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehranski 
izdelki, kuhani ostanki hrane, kot tudi papirnati 
robčki, umazane brisače in papirnate vrečke.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, 
so tako vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 
poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo 
odpadke oz. materiale, kot so:  plastika, steklo, 
kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki teks-
tila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci 
in žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji 
iztrebki ter plenice.

Kaj lahko storimo, če v kompost ne želimo 
vnašati semen plevelov ali snovi, ki se na
hajajo na lupinah citrusov in banan? 

tem do čebel. Nedvomno je, da se lahko ljudje 
čebelam zahvalimo za marsikatero dobrino, ki 
smo je deležni, zato smo dolžni z njimi ravnati 
previdno in spoštljivo.

Da ne bi prišlo do zastrupitev čebel 
Da ne bi bili več priča zastrupitvam čebel, 

čebelarji vse uporabnike FFS prosimo, da te 
uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske 
prakse in varstva okolja.  

• Pred načrtovano uporabo FFS natančno 
preberite priložena navodila, saj je v njih in tudi 
na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno 
za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi 
vsi insekticidi, ki imajo to tudi napisano na 
etiketi.  

• Posebno bodite pozorni na znak čebele v 
rdečem okvirju.

• Priporočena sredstva uporabljajte v 
najnižjih priporočenih odmerkih. 

• Uporabljajte za čebele manj nevarne 
pripravke.

• Škropite v večernih urah ali ponoči, ko so 
čebele že v panjih.

• Pred škropljenjem pokosite podrast v 
sadovnjaku ali vinogradu. 

Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrst-
nih rož in zvokov brenčečih čebel ter da bodo 
cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski 
čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da so 
pri njihovi uporabi skrajno previdni. 

Vlado Auguštin, 
svetovalec specialist za tehnologijo

Hišno kompostiranje bioloških odpadkov

Katere odpadke lahko hišno kompostiramo?
Odpadki, primerni za kompostiranje, so zeleni vrtni odpad in kuhinjski odpadki, 
ki so biološko razgradljivi, kar pomeni, da so iz organskega materiala, ki med 
kompostiranjem s pomočjo mikroorganizmov razpade v kompost.

Biološke odpadke, ki jih ne želimo kom-
postirati, lahko oddamo izvajalcu javne službe 
v okviru javnega odvoza. Če tega ne želimo, 
imamo lahko tudi več kompostnikov in v tistem, 
katerega uporabljamo za pridelavo zelenjave, 
kompostiramo samo ‘neoporečne biološke 
odpadke’, v drugem pa ostale biološke odpadke 
ter ta kompost uporabimo za organsko dog-
nojevanje cvetličnih gredic in trat. Plevelu se 
najlažje izognemo, da ga odstranimo s površin, 
preden naredi seme. Tistega, ki zacveti, pa lahko 
tudi posušimo in varno skurimo. 

Kakšen kompostnik izbrati?
Kompostniki so lahko različnih izvedb in izde

lav. Najpogostejše so v uporabi leseni in iz plastičnih 
mas. Če želimo preprečiti hitro izsuševanje kom-
posta in težave z glodavci, je priporočljivo na tla 
(pod kompostnik) postaviti mrežo, kompostnik naj 
ima tudi manjše reže in pokrov. 

Kako poskrbeti, da se biološki odpadki v 
kompostniku res kompostirajo?

Poskrbeti moramo predvsem za zračenje in 
vlago. Z dobro izbiro prostora in kompostnika 
rešimo večino težav zaradi nezadostne vlage. 

Za postavitev hišnega kompostnika je 
najprimernejši polsenčen ali senčen prostor, za-
varovan pred vetrom in lahko dostopen. Če tega 
ne moremo zagotoviti, kompostnik pokrijemo s 
pokrovom in občasno navlažimo. V času suše je 
potrebno vsebino v kompostniku navlažiti.

Za preprečitev neprijetnih vonjav priporočamo, 
da kuhinjske odpadke (ostanke hrane) prekrijemo 
z listjem, zemljo, travo ali jih rahlo zagrebemo. 

Kako lahko poskrbimo za dobro 
prezračevanje v kompostniku?

Na dno kompostnika damo plast zdrobljenih 
vej in s tem poskrbimo za dobro zračenje od spo-
daj. Med seboj mešamo suhe biološke odpadke 
(zrezane veje in zeleni obrez) in biološke odpadke 
z več vlage (trava, kuhinjski odpadki). Kompost v 
kompostniku po potrebi premečemo.

Kristina Knific 
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Jaka Čadež izbran  
za najboljšega vratarja lige

Aprila se je s finalno tekmo med ekipama Outwet Jesenice Allstars 
in Irish pub Kranj končala amatersko-rekreativna hokejska liga Mamut, v 
kateri je lovoriko najboljšega vratarja prejel Jaka Čadež z Gorenje Dobrave. 
Jaka, ki je v najstniških letih štiri sezone igral za kranjski Triglav, je lani 
ponovno prijel za hokejsko palico, letos pa prvo sezono odigral v ligi. Z 
ekipo Irish pub Kranj so tako osvojili skupno drugo mesto, a kot je dejal, 
so dobršen del finalne tekme igrali zelo izenačeno. To si igralci Irish puba 
Kranj štejejo v veliko čast, saj so bila v nasprotnikov ekipi tudi nekatera 
zveneča imena iz nekdanje hokejske reprezentance. Svojo igro v ligi 
je Jaka Čadež zadovoljen, o čemer priča tudi statistika – 91,7 odstotka 
ubranjenih strelov od približno 130 strelov, ki so bili usmerjeni proti njegovi 
mreži. »Dober občutek je tako prejeti nagrado in sigurno mi predstavlja 
motivacijo za naprej, po drugi strani pa tudi nekakšen pritisk, da prihodnjo 
sezono rezultat ponovim ali mogoče celo izboljšam,« je povedal. Ob tem 
se je še pošalil, da so vratarji verjetno malo posebni ljudje, saj se celo 
nastavljajo ploščku, ki lahko proti njim leti tudi s hitrostjo 150 kilometrov 
na uro, namesto da bi se umaknili. Občasno je lahko tako prestrezanje 
ploščka tudi boleče, a pravi, da zaradi izpopolnjene opreme to ni problem. 
To je sestavni del športa, ki ga ima rad, zato se je po dveh letih premora 
tudi odločil, da ponovno stopi na led.                                     Tina Dolenc

Jaka Čadež je najboljši vratar amaterske lige. Ubrani več kot 90 
odstotkov vseh strelov v njegovo mrežo.
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Polanska banda

Dekleta in fantje v samem vrhu slovenskega floorballa
Poljanske floorballistke so osvojile Pokal Slovenije za ženske ter postale državne 
podprvakinje. Uspeh so dopolnili fantje, ki so prav tako zasedli 2. mesto med 
vsemi slovenskimi ekipami.

Floorball sekcija v ŠD Poljane, ki nosi ime 
FBK Polanska banda, ima v vseslovenskem 
merilu nadpovprečno število ženskih članic, 

Državne podprvakinje iz Polanske bande skupaj z ekipo Olimpije po tekmi v Poljanah.
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ki trenirajo pod vodstvom Mateja Mesca. Na 
tekmovanju 17. marca, ki se je odvilo v telovad-
nici poljanske šole, so osvojile pokal Slovenije 

za ženske. Poleg tega so si priborile še naslov 
državnih podprvakinj v 1. ženski FBK slovenski 
ligi, ko so morale premoč priznati tekmicam 
kluba FBK Olimpija Ljubljana.

Viden rezultat v slovenskem floorballu so 
dosegli tudi člani Polanske bande iz ŠD Poljane. 
Potem ko so v finalu državnega prvenstva za 
člane v 1. SFL na Brezovici 14. aprila izgu-
bili proti ekipi iz Borovnice, so postali državni 
podprvaki za sezono 2017/2018. Golman Jani  
Dolenec iz Loma nad Volčo pa je bil po oceni 
trenerjev ekip 1. SFL izbran za najboljšega 
vratarja državnega prvenstva. Kot je povedal 
predsednik floorball sekcije ŠD Poljane Miha 
Pustavrh, se poleg doseženih rezultatov veselijo 
tudi nove športne dvorane v Gorenji vasi, kjer 
po njenem odprtju zaradi ustreznejših pros-
torov nameravajo nadaljevati svojo športno 
dejavnost. 

Vabi tudi tekmovalne ekipe in navijače na 
13. floorball turnir Švicbol, ki bo v soboto,  26. 
maja, v Poljanah.

Jure Ferlan

Rebeka Oblak sezono sklenila s srebrom

Na državnem prvenstvu si je Rebeka Oblak letos prismučala srebrno 
medaljo (na sliki skrajno levo).
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Smučarka Rebeka Oblak je na državnem prvenstvu v veleslalomu 
na Krvavcu osvojila srebro medaljo. To tekmovanje je bilo tudi zadnje 
v sezoni, ki pa še zdaleč ni končana, saj jo čakajo naporni treningi že 
za drugo sezono. »Osvojena kolajna mi pomeni zelo veliko, saj sem jo 
dosegla v hitri disciplini, ki mi nikoli ni bila posebej pri srcu. Medalje res 
nisem pričakovala, sem pa vseeno upala, da mi uspe,« je svoje občutke 
strnila Oblakova, ki bo letos dopolnila 17 let. Kot je še dodala, je bilo v 
to kolajno vloženih veliko treningov in dela. S trdim delom in vztrajnostjo 
ji je v letošnji sezoni uspelo vzljubiti tudi hitre discipline. »Moji cilji za 
prihajajočo sezono so, da ta mine brez poškodb, izboljšati smučanje ter 
popraviti točke FIS.«

L. R.
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Bronasto priznanje Tomažu Jerebu
Uprava RS za zaščito in reševanje ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, 

že tradicionalno podeljuje priznanja za izjemno delo na področju zaščite 
in reševanja. Med nagrajenci, letos jih je bilo 358, so posamezniki in orga-
nizacije, ki delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Bronasto priznanje je iz naše občine letos prejel Tomaž Jereb, poveljnik 
PGD Trebija. 

Na osrednji slovesnosti 
na Brdu pri Kranju so podelili 
45 priznanj, druga pa na 13 
regijskih prireditvah v začetku 
marca. Jereb je priznanje prejel 
za vodenje gasilske enote v 
času žledoloma leta 2014 ter 
vzdrževanje operativne usposo-
bljenosti omenjene enote v vseh 
poveljujočih letih. To je bilo prvo 
tovrstno priznanje za mladega 
poveljnika s Trebije, ki pa ga ni 
pričakoval. »Prejeto priznanje 
mi veliko pomeni. Je pa to tudi 
priznanje za vse operativne 
gasilce PGD Trebija, saj sam brez 
njih ne bi mogel ničesar storiti. Ob 
tej priložnosti se jim zahvaljujem, 
da me pri mojem delu podpirajo 
ter stojijo ob strani, že vse od-
kar sem poveljnik društva,« je 
povedal Tomaž Jereb, ki je član 
PGD Trebija že več kot polovico 
svojega življenja.               

Lidija Razložnik

Uspeh ekip U14 in U16 KK Gorenja vas

S prvega gostovanja v Sarajevu bronasti
Člani KK Gorenja vas so se 1. aprila vrnili z velikonočnega turnirja v Sarajevu, 
ki je med slovenskimi klubi izjemno priljubljen. Udeležili so se ga na povabilo 
Mateja Kozjeka, člana KK Stražišče in koordinatorja sarajevskega turnirja za 
Slovenijo. Obe sodelujoči ekipi, U14 in U16, sta dosegli 3. mesto. 

Ekipo U14 so zastopali Miha Rihtaršič, Luka 
Šubic in Vall Kravanja, Luka Oblak in Blaž 
Stanonik pa sta bila predstavnika ekipe U16. 
Mlade košarkarje so spremljali trener mlajših 
selekcij Jaka Trček, članski trener Peter Hart-
man in igralec članske ekipe Martin Kožuh.

Na turnirju sta se obe ekipi izkazali in si na 
koncu priborili bron. »Ekipi sta v svojih skupinah 
naleteli na previsoko oviro v polfinalu. Ekipa 
U14 je v skupinskem delu po vrsti premagala 
ekipe Mladost Ilijaš, Lionse iz Tuzle in Vrhniko. 
V polfinalu je bil boljši beograjski Zemun, v boju 
za bron pa so visoko premagali ekipo Slovana. 
Ekipa U16 je za prvo mesto v skupini premagala 
Zemun Beograd, Realway Sarajevo, Radensko 
Creativ in Vrhniko. Polfinalni nasprotnik je 
bila ekipa Sani Bistrica, v malem finalu pa so 
prav tako premagali ekipo Slovana,« je pojasnil 
dogajanje v Sarajevu Jaka Trček.

Na turnirju, ki slovi po odlični organizaciji, je 
sodelovalo več kot 100 ekip z območja nekdanje 
skupne države. Za KK Gorenja vas je bilo to prvo 
gostovanje izven naše države, nad katerim so bili 
navdušeni. »Glede na pozitivne izkušnje se bomo 
zagotovo v Sarajevo še vrnili. Upam, da tudi z 
večjim številom naših igralcev.« Gostovanje v 
Sarajevu bo košarkarjem nedvomno ostalo v 
lepem spominu ne samo zaradi osvojenega brona 
in zanimivih pripetljajev, temveč tudi zaradi 
čevapčičev in vožnje s tramvajem.

Lidija Razložnik
Dobro razpoložena ekipa U14: Vall Kravanja (prvi z leve), Miha Rihtaršič (drugi z leve), Luka 
Šubic (četrti z leve) skupaj z ostalimi igralci in gorenjevaškim trenerjem Jakom Trčkom.
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5. velikonočni turnir v floorballu 
Velikonočni floorball turnir, ki vedno poteka na velikonočni ponedeljek, 

se je že peto leto zapored odvil v telovadnici osnovne šole v Poljanah, letos 
pod okriljem ŠD Sovodenj. Organizator Nejc Šega je povedal, da se je sicer 
prijavilo 21 ekip, turnirja pa se je lahko zaradi organizacije v enem dnevu 
udeležilo le 16 ekip. Te so se najprej pomerile v štirih skupinah, v katerih 
so potekali izločilni boji. Najboljše so napredovale do finala, v katerem 
je zmagala ekipa Debilkoti. Turnirja sta se udeležili tudi po ena ekipa s 
Hrvaške in iz BiH. Najvišje uvrščene ekipe tradicionalno prejmejo lesene 
pokale, ki jih izdela Mizarstvo Cestnik iz Podgore. V njih se po besedah 
Šege odraža to, kar imamo v Poljanski dolini in je potrebno ceniti: domač 
les in roke, ki ga znajo obdelati. Kot je še poudaril, je turnir rekreativne 
narave, kjer je pomembno, da udeleženci uživajo v prijetnem druženju. Vabi 
tudi na 6. velikonočni turnir prihodnje leto, ki bo, če bo šlo vse po načrtih, v 
novi telovadnici v Gorenji vasi.                                                Jure Ferlan

Na 5. velikonočnem turnirju je sodelovalo 16 ekip iz različnih krajev 
Slovenije in tujine.
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Tomaž Jereb, poveljnik PGD Trebija, 
je letos prejel bronasto priznanje 
Civilne zaščite.
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Uvod v varno  
kolesarsko sezono 

Svet za pre-
ventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 
Občine Gorenja 
vas - Poljane v 
sodelovanju s 
Policijsko postajo Škofja Loka in Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom organizira preven-
tivno akcijo ob začetku kolesarske sezone. 

Na dogodku boste lahko preverili tehnično 
stanje vašega kolesa ter dobili napotke za 
varno vožnjo s kolesom in uporabo zaščitnih 
sredstev za lastno varnost (zaščitna čelada, 
primerna oblačila). 

Akcija bo 11. maja 2018 med 12. in 17. uro 
pred Šubičevo hišo v Poljanah.

V primeru slabega vremena se dogodek 
prestavi. Nov datum bo objavljen na spletni 
strani Občine Gorenja vas - Poljane.      O. U. 

Drage kolesarke, dragi kolesarji!
Vabimo vas na vsakoletno odprtje kolesarskega kroga Občine Gorenja vas - Poljane  

in na blagoslov kolesarjev in koles, ki bosta  

5. maja 2018 na trgu Ivana Regna v Gorenji vasi.

Program prireditve:
8.00: zbiranje kolesarjev 
8.00–8.30: nagovor župana in organizatorja KD Belaunce
8.30–9.00: svečan blagoslov, ki ga bosta opravila gorenjevaški in poljanski župnik
9.15: začetek vožnje po delu trase kroga
12.00–14.00: povratek v Gorenjo vas in pogostitev udeležencev
14.00–14.30: žrebanje nagrad za vse dosedanje udeležence kolesarskega kroga,
nagrada: 500 evrov
14.30: druženje, animacijski program, glasba
V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na 12. maj 2018.
OBČINSKI KOLESARSKI KROG
Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane poteka približno po mejah naše občine in 

išče najlepše, najatraktivnejše točke in točke z najlepšim razgledom, kjer se kolesar lahko 
ustavi, razgleda, spočije in okrepča.

Prijetne in varne poti kolesarja peljejo mimo kulturnih in zgodovinskih spomenikov, prenočišč, 
okrepčevalnic ter čudovitih razgledov.

Celotna trasa je dolga in za povprečnega kolesarja tudi naporna, zato je razdeljena v tri 
etape, te pa še v podetape, ki se lahko samostojno zaključijo. Skupna dolžina kolesarkega 
kroga je 115 kilometrov in ima 3.400 višinskih metrov vzponov in spustov.

Pot je označena s prepoznavnimi tablicami. Če je tablica brez rdeče usmeritvene puščice, 
vozite naravnost oz. po prednostni cesti.

Upravljavec kroga je Kolesarsko društvo Belaunce v sodelovanju z Občino Gorenja vas 
- Poljane. 

V Taverni Petra prejmete kontrolni kartonček s 15 kontrolnimi točkami. Ko prevozite celoten 
kolesarski krog in zberete vse žige, dobite skromno nagrado in se uvrstite v žrebanje Žrebanje 
za preteklo leto bo vsako pomlad ob odprtju kolesarskega kroga. Med vsemi udeleženci bomo 
izžrebali tri nagrade:

1. nagrada: bon v vrednosti 300 evrov 
2. nagrada: bon v vrednosti 200 evrov
3. nagrada: bon v vrednosti 100 evrov
Želimo vam obilo užitkov in nepozabnih doživetij. Srečno!
Informacije: kdbelaunce@gmail.com, 031/364-991.

OBČINA
GORENJA VAS  POLJANE

Kolesarski sejem v Širmu 
7. aprila so člani novoustanovljenega 

Kolesarskega kluba Belaunce v Širmu prip-
ravili kolesarski sejem. Pobudo so dali mlajši 
člani društva, združeni v sekcijo MTB, ko so 
pripravljali plan dela za letošnje leto. Kot je 
ocenil predsednik društva Marko Pustavrh, je 
prireditev dosegla svoj namen, na stojnicah so 
se predstavljali razni ponudnik koles in kolesar-
ske ter druge športne opreme, obiskovalci so se 
lahko zapeljali celo z električnim kolesom. Na 
stojnici rabljenih koles in opreme so prav tako 
sklenili nekaj kupčij. Upajo, da se bo dogodek 
prijel in ga bodo prihodnje leto izpeljali v še 
večjem obsegu.                                        P. N.
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V Gorenji vasi že 2. Plesni boom 

Plesnega booma, že drugega zapored, se je letos v Gorenji vasi 
udeležilo več kot 60 otrok.
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ODPRTJE OBČINSKEGA KOLESARSKEGA KROGA
TER BLAGOSLOV KOLESARJEV IN KOLES

Na nedeljo, 15. aprila, se je pisana množica plesalcev (zbralo se jih je več kot 60) 
udeležila že 2. Plesnega booma v prostorih OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Delavnico 
je pripravila Petre Slabe, ki je sicer plesna mentorica otrokom obeh osnovnih šol (tako 
v Poljanah kot Gorenji vasi) s podružnicami. Otroci so vse dopoldne dopolnjevali že 
osvojeno plesno znanje, ki ga pridobivajo na tedenskih plesnih vajah. Podrobneje 
so spoznali tri različne stile: jazz, hip hop in balet. Plesali so razdeljeni v tri starostne 
skupine, katerim so mentorji sestavili tudi primerne koreografije. 

Z mentorji Nadjo Černe, Katjo Pislak in Miho Jelovčanom so staršem in pri-
sotnim na sklepnem nastopu pokazali skozi dopoldne osvojeno znanje, ki ga bodo 
nadgrajevali skozi plesne treninge in nastope do konca šolskega leta.

In zakaj se zdi Petri Slabe plesno udejstvovanje mladih na dolini tako zelo 
pomembno? »Ker je to eden od najbolj zdravih športov, otroci se naučijo odrskega 
nastopanja, pridobijo na samozavesti, veliko se družijo, skupaj se veliko presme-
jimo,« je povedala zadovoljna po uspešnem, četudi fizično izredno napornem ne-
deljskem dopoldnevu, ki ga načrtuje prihodnje leto ponoviti.                       P. N.
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Kam aprila in maja? 
• Od 13. aprila dalje je v Sirnici Pustotnik na ogled razstava multip
raktikov KUD Trata Gorenja vas. 
• Od 17. aprila do sredine junija je na ogled razstava Potrkaj in 
prestopi portal. Razstavljajo člani KUD Trata Gorenja vas in KUD 
LIK Naklo v galeriji hodnika Krajevne knjižnice Gorenja vas.
• 26. april od 16.30 do 17.00: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ 
– vadba za možgane s Sašo Bergant. Organizira Krajevna knjižnica 
Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznicaskofjaloka.si, 04/5112500.
• 30. april ob 19. uri: Kresovanje na Visokem. Organizator: PGD  
Poljane.
• 30. april ob 20. uri: Skor kres in tu zares – druženje ob glasbi in 
pijači v prostorih TD Gorenja vas v stari šoli v Gorenji vasi. Organizira 
TD Gorenja vas. 
• 2. maj od 9.00 do 14.00: Pohod skozi Zalo v organizaciji TD Žirovski 
Vrh. Dod. inf.: Lucija Kavčič, 031/720573.
• 3. maj od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ – 
vadba za možgane s Sašo Bergant. Organizira Krajevna knjižnica 
Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznicaskofjaloka.si, 04/5112500.
• 5. maj ob 10. uri: Redno organizirano vodenje po utrdbi Rupnik
ove linije na Golem vrhu. Zaželene so čelne svetilke ter primerna 
obleka in obutev. Cena vodenja je 5 evrov na osebo oz. po veljavnem 
ceniku. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 8. maj ob 19. uri: Odprtje razstave Nine Meglič, Marte Bartolj in 
Ajde Erznožnik V objemu navdiha v Šubičevi hiši v Poljanah. Orga-
nizira Šubičeva hiša.  
• 10. maj od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ 
– vadba za možgane s Sašo Bergant. Organizira Krajevni knjižnici 
Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznicaskofjaloka.si, 04/5112500.

Materinski dan in šport 
V nedeljo, 25. marca, so se v dvorani kul-

turnega doma v Lučinah nastopajoči spraševali, 
kakšna je mama, da je dober par očetu. Je 
močna in vesela, ljubeča in nežna, prijazna in 

Iz PŠ Lučine

Utrinki naših dogodkov in aktivnosti
Na naši šoli se radi družimo in povezujemo. Tokrat izpostavljamo tri naše 
dogodke. 

Na družinskem pohodu na Srednji vrh
potrpežljiva …? Polna dvorana obiskovalcev 
je dobila odgovore skozi recitacije, zapete 
pesmi, plese, igranje na Orffova in različna 
druga glasbila.

Za zanimiv in raznolik program so se 

potrudili otroci iz vrtca, učenci šole in mladi 
člani KUD Zala Lučine, za pogostitev in ob-
daritev pa je poskrbela KS Lučine.

Že več let zapored se z učenci cele šole 
udeležimo športnih aktivnosti v športnem cen-
tru v Ljubljani. Letos smo bili zelo navdušeni 
nad plezanjem, igranjem tenisa, badmintona 
in floorballa, plesom in vajami, podobnimi 
fitnes izvedbi. 

16. Družinski pohod na Srednji vrh
Delovno soboto smo preživeli rekreativno. 

Vreme nam je bilo izjemno naklonjeno. Pot 
nas je vodila iz Lučin na Planino, skozi Rovt 
do Srednjega vrha, do krajev, od koder učenci 
prihajajo v šolo v Lučine. Učenci so s pohodom 
opravili tudi del športne značke. Na pohod so že 
vsa leta poleg učencev povabljeni tudi njihovi 
starši, stari starši, sestre, bratje. Tako nas je to 
pot prehodilo blizu 100 udeležencev. Daljši 
postanek smo naredili na Rusovem, od koder je 
zelo lep razgled po okoliških hribih in nato še 
na Buhovem, kjer so se otroci žogali in skrivali. 
Domači so nas pogostili s slastnimi flancati ter 
čajem in sokom. Nazaj grede smo se povzpeli 
še na Sivko, izjemno razgledno in zelo dobro 
obiskano vzpetino nad Lučinami.

Martina Jelovčan

• 13. maj od 8. ure naprej: 42. Spominskorekreativni pohod na 
Blegoš. Organizira PD Gorenja vas. Dod. inf.: Rafko Krvina, rafko.
krvina@gmail.com, 031/327681.
• 13. maj ob 10. uri: Blagoslov traktorjev v Poljanah. Dod. inf.: Štefan 
Inglič, tel. št.  031/500309.
• 17. maj od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ – 
vadba za možgane s Sašo Bergant. Organizira Krajevna knjižnica 
Gorenja vas.
• 19. maj ob 9. uri: Pohod s pesmijo izpred parkirišča pred Gostilno 
Blegoš v Javorjah. Organizira TD Stari vrh. 
• 20. maj ob 14. uri: Janez že kleplje v Novi Oselici. Organizira TD So-
vodenj. Dod. inf.: td.sovodenj@gmail.com, tel. št.: 041/461742 (Jakob).
• 24. maj od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ – 
vadba za možgane s Sašo Bergant. Organizira Krajevna knjižnica 
Gorenja vas. Dod. inf.: info@knjiznicaskofjaloka.si, 04/5112500.
• 20. maj od 10. do 18. ure: Dan prijateljstva na Visokem (kvizi, uganke, 
ustvarjalne delavnice …). Organizirajo Razvojna agencija Sora, Zavod 
Enostavno prijatelji ter občini Gorenja vas  Poljane  in Škofja Loka. 
• 26. maj: Floorball turnir Švicbol v Poljanah na igrišču pri šoli. Or-
ganizira ŠD Poljane. 
• Maj: Delavnica animiranega filma za osnovnošolce v Krajevni 
knjižnici Gorenja vas v organizaciji Društva za izvajanje filmske vzgoje 
Slon, Andreja Goetz. Podatek o datumu bo objavljen na spletni strani 
knjižnice.

Vse najave dogodkov, ki jih objavljamo v koledarju dogodkov  
v Podblegaških novicah, sprejemajo na Zavodu Poljanska dolina. 

Podatke, prosimo, posredujte Luciji Kavčič na  
lucija.kavcic@poljanskadolina.com 
ali pokličite na tel. št.: 031/720573. 
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DEMŠAR Vili, gsm: 040 700 058, e-naslov: demsar@lipbled-bohinj.si

TRKOV Luka, gsm: 040 587 876, e-naslov: luka.trkov@lipbled-bohinj.si

Od kandidatov pričakujemo:
• kakovostno pripravo jedi in okrepčil za obiskovalce koče,
• solidno postrežbo gostov,
• prijazen odnos do vseh obiskovalcev,
• vzdrževanje reda, čistoče in gospodarno upravljanje koče 
in njene okolice,
• poslovanje, skladno z zakonodajo,
• dobro sodelovanje s pristojnimi organi društva.

Prednost imajo zakonski pari, ki imajo izkušnje v gostinstvu, 
poslovanju v planinskih objektih in si sami zagotovijo dodatno 
pomoč ob povečanem obisku ob vikendih in praznikih. 
PD z izbranim kandidatom sklene pogodbo o poslovnem 
sodelovanju za dobo 12 mesecev, ki se lahko podaljša, če 
se delo opravlja skladno s pričakovanji.
Delo se prične opravljati s 1. 9. 2018 oziroma po dogovoru. 
Plačilo pogodbenih obveznosti se opravlja mesečno, na 
podlagi izdanega računa in ustvarjenega prometa.
Bivanje je za čas veljavnosti pogodbe zagotovljeno v koči.

Ponudbe z osebno predstavitvijo, opisom dosedanjih 
del in svojih delovnih sposobnosti v kuhanju in strežbi 

pošljite na naslov: 
Planinsko društvo Škofja Loka, Kapucinski trg 13, 

4220 Škofja Loka, s pripisom PRIJAVA – NE ODPIRAJ.
Ponudbe sprejemamo 15 dni od objave  

oz. zasedbe objavljene potrebe.

Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so pravočasno 
oddali prijavo, bodo po izboru razpisne komisije povabljeni 
na razgovor.
Razpisna komisija bo pri izbiri in povabilu na razgovor dala 
prednost kandidatom, ki imajo izkušnje pri oskrbovanju 
planinskih koč, imajo gostinsko izobrazbo in živijo čim bliže 
koči. 
Podrobnejše informacije o pogojih dela, dolžnostih in pravicah 
lahko dobite osebno na Planinskem društvu Škofja Loka, na 
tel. 512 06 67, vsak delovni dan od 9. do 13. ure ali na spletni 
strani www.pd-skofjaloka.com.

predsednik
Škofja Loka, 12. 4. 2018  Janez Pintar

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
IŠČE OSKRBNIKA ZA KOČO NA BLEGOŠU

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA
KAPUCINSKI TRG 13, 4220 ŠKOFJA LOKA

Telefon: 04 51 20 667, GSM: 051 332 777
www.pd-skofjaloka.com, info@pd-skofjaloka.com


