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• 2. 12. – Na pova
bilo škofjeloškega 
župana Miha Ješe
t a  s e m  o b i s k a l 
Miklavžev sejem v 
mestu – presenečen 
nad ponudbo raz
stavljavcev iz cele 
Slovenije.

• 8. 12. – Na ogledu Kobariškega muzeja 
1. svetovne vojne – res odličen prikaz, 
čudovita zbirka ostalin s terena. Zanimalo 
me ja pa, če imajo kaj podatkov o letališču 
Trata in poljski železnici po Poljanski dolini 
iz leta 1917. Žal brez uspeha.

• 12. 12. – Srečanje Sveta za preventivo in 
varnost v cestnem prometu, kjer smo največ 
pozornosti namenili spremembam v promet
nem režimu, predvsem v okolici naših šol.

• 15. 12. – Na redni letni skupščini 
Loških mesnin, kjer je naša občina manjši 
lastnik, največ razprave je bilo okrog pre
vzema Mesarije Arvaj.

• 16. 12. – Prižig lučk na Trgu Ivana 
Regna v organizaciji Turističnega društva 
Gorenja vas.

• 17. 12. – Na tradicionalnem in jubilej
nemu Jerbasu domačih v Poljanah.

• 5. 1. – Župani smo podpisali dogovor z 
ministrstvom za infrastrukturo za izgradnjo 
kolesarskih poti od Medvod, Kranja do 
Škofje Loke ter po obeh dolinah. Projekt 
promovira kolesarjenje, turizem in povezo
vanje med kraji. 

• 15. 1. – Podpisal sem pogodbo o 
sofinanciranju in sodelovanju na dogodku 
Festival družin, ki bo letos od 15. do 17. 
junija na Visokem.

• 18. 1. – Na ogledu izdelave lesne 
konstrukcije za našo športno dvorano pri 
podjetju Hoja v Škofljici. Izdelani so že vsi 
stebri, ravno so pričeli z izdelavo glavnih 
strešnih nosilcev. Z montažo načrtujejo 
začeti v prvem tednu marca.

• 23. 1. – Na predstavitvi poteka izgradnje 
ceste Ljubljana–Medvode–Jeprca. Gradnja bo 
v fazah, tako da bi se Celovška 4pasovnica 
nadaljevala do naselja Medno, nato pa bi se 
optimirana trasa nadaljevala skozi Medvode 
in do Jeprce. Župani smo opozorili, da je 
potrebno čim prej pričeti s postopki umeščanja 
v prostor trase Trata–Meja–Vodice.

• 24. 1. – Na redno letno srečanje sem po
va bil župnike, ravnatelja in splošne zdravnike. 
Letos je bila udeležba odlična. Kot je v navadi, 
‘obdelamo’ preteklo leto, pogledamo plane za 
naprej, velikokrat se pa naše poti križajo, kar 
je seveda tudi prav in tega se veselimo.
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Prodaja stanovanja
Občina Gorenja vas - Poljane prodaja 

3-sobno stanovanje št. 16 
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe 

Sestranska vas 17, Gorenja vas. 
Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim 
zbiranjem ponudb je objavljen na spletni strani 

občine, zavihek »Razpisi in objave«.

Ko tole pišem, je zunaj sneg impresionistično 
pobelil breg, nikakor ne zmore z večjo količino 
zalizati in zmehčati oblin hriba za hišo. Nič ni, 
kot je bilo. Spreminja se svet, podnebje naj bi 
se spreminjalo, mi se spreminjamo. Sprememb 
nimamo radi, ker nam je bilo včasih tako lepo. 
Nostalgija in časovni zamik popačijo slike, kar 
je minilo, idealiziramo.

Spremembe se dogajajo tudi v kulturi, tej 
nikoli popolnoma razumljeni družbeni nadgrad
nji. Posebno, ko govorimo o amaterski, pros
tovoljni kulturi. Njen prostor so kar naenkrat 
začeli zapolnjevati razpisani projekti, nanje se 
prijavljajo profesionalni »prijavljalci na pro
jekte«. Evropske, državne, občinske, kulturne 
…, kjer že dolgo vemo, da niso projekti nastali 
iz potreb od spodaj, od ljudi, ampak iz direktive 
in različnih interesov od zgoraj. Prostovoljci pa 
že zaradi svoje narave (ne)organiziranosti v teh 
razpisih nimajo kaj iskati. Amaterska dejavnost 
se mora enostavno zgoditi, zrasti, vznikniti iz 

Uvodnik
Kaj misliš (amaterka) kultura, kako se ti piše?

malega semena. Potrebuje kakšnega entuziasta 
in potem preraste v dogodek, ki ga posvoji in 
oplemeniti vsa vas. Takrat se potem zgodijo vsi 
čudeži povezovanja, ustvarjanja, navdušenja, 
sprejemanja, ponosa in nazadnje neizmerno 
lepih spominov.

Kdo se danes še spominja velikih gostovanj 
znanih kulturnikov v naših vaseh, gostujočih 
izvajalcev na proslavah in pomembnih govor
nikov? Skoraj nihče. Kdo pa se spominja 
zanosa poljanskih igralcev pred, med in po 
uprizoritvi iger Ravbarski cesar, Ptički brez 
gnezda, Cvetje v jeseni, Duohtar kar tok po 
40, 30, 20 in 10 letih? Mnogi, vam pravim. 
S trudom in zavzetostjo se dogodki, narejeni 
»doma«, veliko globlje usedejo v naš osebni 
in kolektivni spomin. Pa ta trud nikakor ni 
žrtev. Moja draga Anica se ni žrtvovala, ker 
je to rada delala in brez razmišljanja vedno 
pomagala. Dajanje in jemanje se uravnoteži in 
to je največje možno zadovoljstvo. Predano delo 
na amaterski, prostovoljen način daje možnost 
polne izpolnitve ustvarjanja.

Vasi, kjer se še danes družijo ob igranju 
amaterskih iger in drugem kulturnem delovanju, 
imajo polnejše življenje. Dihajo skupaj, ljudje 
so bolj povezani in upam si trditi, srečnejši.

Takšna kultura, prostovoljna, amaterska 
gledališka dejavnost pa sploh, je zelo krhek 
šport, posebno sedaj, ko se vse profesionalizira, 
ko so domači amaterji včasih porinjeni na rob. 
To sem doživel tudi v domačih krajih. Zato 
čuvajmo svojo kulturno dejavnost kot punčico 
svojega očesa, njeni dosežki se ne merijo samo 
po končni kvaliteti in estetiki prireditve. Ostane 
polno dodatnih koristi, ob druženju nastane ust

Andrej Šubic (med recitacijo Zdravljice)
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varjanje skupnosti in pripadnosti in nenazadnje 
lepih spominov, ki trajajo in trajajo, tako na 
proces ustvarjanja kot končni izdelek.

Kako se bomo uprli podnebnim spremem
bam, ne vem, kaj pa lahko naredimo za kulturo, 
se mi vsaj sanja. Najprej moramo poiskati ljudi, 
ki bi radi delali, jim ponuditi izobraževanja, tako 
kot jih je včasih prirejala ZKO. Koliko zanimivih 
praks sem videl na seminarjih za gledališke 
režiserje v Radencih in Kopru pred več kot 35 
leti. Ustvarjal se je naboj in črpali smo znanje od 
velikih strokovnjakov, ki so razumeli preprosto 
ljudsko dušo. Tem ljudem dajmo svobodo in 
podporo. Vsako posiljevanje o temah, omejevanje 
s prostorom, težave pri najemih dvorane, občutek, 
da je tuje boljše kot domače, ohromi  krhke vaške 
ustvarjalce in skupine. Poskusi plačevanja te 
»storitve« uničijo prvobitnost in entuzijazem. 
Profesionalci na kulturnem področju pa morajo s 
svojim zgledom in pomočjo spodbujati amaterje 
in se zavedati, da so oni postavljeni in plačani za 
usklajevanje dela prostovoljnih organizacij in ne 
obratno. Težko mi je, ko slišim, zakaj bi se jaz ma
tral, saj so nekateri za to plačani. Rešitev je samo 
v simbiozi vseh in skupnemu delu za zvišanje 
kulturnega in splošnega blagostanja naših ljudi.

Tako, kot si želim, da bi zapadel sneg in 
zalizal obronke in kotanje našega brega, si želim 
tudi, da bi še številnim amaterskim ljubiteljem 
kulture v naši dolini ostal nepozaben spomin na 
vroč čaj v premalo ogreti dvorani, klepete na 
vajah, strah pred nastopom in val navdušenja in 
posebnega, zmagoslavnega občutka po padcu 
zastora in bučnem aplavzu, ki ga od vznemir
jenosti slišiš nekje v daljavi …

Andrej Šubic

Razlog za to je zaradi višjega stanja sred
stev na računu ob koncu leta in delno na račun 
nekaterih višjih prihodkov (predvsem iz naslova 
dohodnine). Na odhodkovni strani sta odprti 
dve novi postavki, spremembe pa so tudi pri 
razdeljevanju pogače za telovadnico v Gore
nji vasi, poplavno varnost Poljan, stabilizacijo 
podjetja STC Stari vrh in ureditev regionalne 
ceste skozi Dobravo. Več na str. 4. 

Če so proračun svetniki sprejeli soglasno, pa 
niso bili tako sklepčni pri potrjevanju zvišanja nado
mestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). 

Jureta Krvino je zanimalo, kdo je predlagal 
povišanje točke in zakaj. Direktorica občinske 
uprave Elizabeta Rakovec je odgovorila, da so 
vrednost točke zvišali na pobudo ministrstva 
in pojasnila, da je vrednost točke le eden od 
faktorjev, ki vpliva na plačilo NUSZ. Kar trije 
svetniki so na koncu glasovali proti, eden pa se 
je glasovanja vzdržal. 

Z 18. seje občinskega sveta

Sprejeli proračun, zadržani pri višanju vrednosti točke NUSZ
Občinski svetniki so se 21. decembra sestali na še zadnji seji lanskega leta. 
Po drugem branju so soglasno potrdili proračun za leto 2018, ki je od prvega 
predloga višji za skoraj 1,2 milijona evrov in znaša 11.819.006,13 evra.

Vrednost točke, ki se je v zadnjih šestih 
letih spremenila le enkrat, je tako po novem 
0,0049194 evra, kar je za 2,5 % več kot v pre
teklem štiriletnem obdobju, ko je bila vrednost 
NUSZ nespremenjena. 

Pod točko razno so razpravljali o šoli Jela 
Janežiča in vstopu Občine Medvode med 
soustanovitelje, saj delež otrok iz te občine 
predstavlja skoraj 18 odstotkov. Spraševali so 
o namestitvi defibrilatorjev po naših hribih, o 
neočiščenih cestah in poteh (predvsem pešpot 
z Blat do zdravstvenega doma), ko je zapadel 
sneg. Župan Milan Čadež je odgovoril, da imajo 
prioritete, po katerih ceste in poti splužijo in 
očistijo, in teh se držijo. 

Helena Gorjan je predlagala vzpostavitev 
električnega kavalirja, manjšega avtobusa, ki 
bi brezplačno vozil po Gorenji vasi in okolici 
(predvsem starejše ljudi do trgovine in po 
opravkih), kot imajo to urejeno že v večjih 

mestih. Svetniki so pobudo pozdravili. 
Zanimalo jih je tudi, zakaj bodo v Gorenji 

vasi asfaltirali pot v Mihevk. Predsednica KS 
Gorenja vas Mirjana Možina je pojasnila, da so 
uredili drenažo, pozimi je ob potoku nastajal 
led, poleti pa je območje mokrilo. Nekateri 
od svetnikov so opozorili, da bi morda pot 
veljalo pustiti makadamsko, saj jo pri športnih 
aktivnostih večkrat uporabljajo tudi šolarji.  

Na naslednji seji se bodo svetniki sešli sredi 
tega meseca. 

Damjana Peternelj
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Sprememba uradnih ur KS Poljane 
Svet KS Poljane obvešča krajane, da so 

uradne ure od 1. januarja 2018 vsako sredo 
dopoldan od 8. do 10. ure in popoldan od 

14. do 16. ure v prostorih kulturnega doma, v 
pisarni KS Poljane, Poljane 77.

Vsako sredo med 14. in 16. uro je v pisarni 
KS na voljo tudi predsednik Sveta KS Poljane 

Anton Debeljak.
Svoje pobude in predloge za svet KS Poljane 

lahko posredujete na  e-naslov info@
kspoljane.si ali po pošti na naslov:

KS Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane nad 
Škofjo Loko. Telefon: 04/51-85-110.

Sprejeti proračun je glede na prvi predlog 
proračuna višji delno zaradi predvidenega 
višjega stanja sredstev na računu ob koncu 
preteklega leta in delno na račun predvidenih 
nekaterih višjih prihodkov.

Na prihodkovni strani so predvideni višji 
prihodki iz naslova dohodnine; skupno naj bi, po 
zadnjih razpoložljivih izračunih Ministrstva za 
finance, prejeli okrog 213.000 evrov več sredstev 
iz naslova primerne porabe. Za 329.000 evrov 
pa so povečani predvideni kapitalski prihodki, 
skladno z Letnim načrtom pridobivanja in raz
polaganja z nepremičnim premoženjem.

Odhodki 
Na odhodkovni strani sta bili z drugim pred

logom proračuna odprti dve novi postavki, in sicer 
za CLLD projekt »Učilnice v naravi – šolski učni 
vrtovi«  ter za vodovod Todraž–Lučine in Vršajn–
Brda, kjer se v letu 2018 planira oddaja prijave 
za nepovratna sredstva za izgradnjo vodovoda, 
dinamika in pričetek izgradnje pa sta odvisna od 
datuma odobritve nepovratnih sredstev.

Proračunske postavke, katerih vrednosti so 
se glede na prvi predlog proračuna povečale v 
večji meri, pa so predvsem: 

• za telovadnico Gorenja vas, kjer povečujemo 
sredstva za 580.000 evrov; gre predvsem za pre
nos nerealiziranih sredstev iz preteklega leta; 

Občinski proračun za leto 2018

Skoraj 12 milijonov razpoložljivih sredstev
Občinski svetniki so na 18. redni seji 21. decembra lani sprejeli proračun za leto 
2018. Ta je od prvega predloga proračuna višji za skoraj 1,2 milijona evrov in 
znaša 11.819.006,13 evra.

• za ukrepe za povečanje poplavne varnosti na 
območju Poljan namenjamo 140.000 evrov več 
sredstev, skladno z oddanim investicijskim pro
gramom na Ministrstvo za okolje in prostor;  

• za namen stabilizacije podjetja STC Stari vrh 
so predvidena sredstva v višini 200.000 evrov ter 

• za ureditev regionalne ceste Dobrava, kjer 
glede na sofinancerski sporazum z Ministrstvom 
za infrastrukturo namenjamo 42.000 evrov več 
sredstev.

Največji delež za izobraževanje 
Največji delež v proračunu zajemata področje 

izobraževanja (predšolska vzgoja in osnovno 
šolstvo), ki vključno s predvideno izgradnjo nove 
telovadnice Gorenja vas obsega 44 % odhodkov 
celotnega proračuna, ter področje prometa in 
prometne infrastrukture, ki obsega dobrih 14 % 
odhodkov celotnega proračuna.

Skupno pa je v letu 2018 za tekoče odhodke in 
transfere namenjenih 5,6 milijona evrov oziroma 
47 % celotnega proračuna, za investicijske 
odhodke in transfere pa dobrih 5,8 milijona evrov 
oziroma 50 %. Preostale 3 % odhodkov celotnega 
proračuna pa zajemajo povečanje kapitalskega 
deleža občine v družbi STC Stari vrh za namen 
stabilizacije podjetja, dano posojilo RASu ter 
odplačila dolga občine in pripadajočih obresti.

Med investicijskimi odhodki največji delež 

zajema investicija v novo telovadnico Gore
nja vas (3.206.000 evrov), kjer se bo izvedla 
izgradnja nove telovadnice, kotlovnice z zalo
govnikom in celovita zunanja ureditev. 

Investicije v ceste 
Pri investicijah v ceste pa:
• 328.000 evrov namenjamo za cestni pro

gram po krajevnih skupnostih,
• dodatnih 125.000 evrov namenjamo za 

ureditev krajših cestnih odsekov,
• 132.000 evrov je namenjenih za ureditev 

regionalne ceste Gorenja vas–Dobrava,
• 80.000 evrov je zagotovljenih za nadalje

vanje sanacije cest po poplavah,
• 65.000 evrov namenjamo za pripravo do

kumentacije in pripravljalna dela novega dvo
letnega plana preplastitev, obnov in vzdrževanja 
dotrajanih asfaltnih cest,

• dodatnih 50.000 evrov namenjamo za sana
cijo plazov in usadov na javnih cestah …

Druge večje investicije:
• ukrepi za povečanje poplavne varnosti 

Poljanske Sore na območju Poljan, za kar na
menjamo 438.000 evrov,

• za Dvorec Visoko namenjamo 292.000 
evrov, pri čemer je glavnina sredstev predvidena 
za menjavo zemljišč z Občino Škofja Loka ob 
dvorcu na Visokem,

• za avtobusno postajo in prometno ureditev 
Sovodnja pa namenjamo 93.000 evrov.

Odplačali naj bi za skoraj  
200 tisočakov dolga

V letu 2018 je predvideno odplačilo dolga 
v vrednosti 181.204,72 evra. Gre za odplačilo 
glavnic obstoječih dveh kreditov, in sicer za 
energetsko obnovo Sokolskega doma (29.756,44 
evra) in za investicije v kanalizacijo in oskrbo 
s pitno vodo v Porečju Sore (103.448,28 evra). 
Okvirno 48.000 evrov pa je predvidenih za 
odplačilo glavnice v letu 2018 predvidenega 
novega najetja kredita za izgradnjo telovadnice 
in zunanjo ureditev pri šoli v Gorenji vasi.

Zadolženost občine ob koncu leta 2017 je 
znašala 108 evrov na prebivalca, kar Občino 
Gorenja vas  Poljane uvršča med manj 
zadolžene občine v Sloveniji.  

Jana Kristan

Največji kos pogače bodo na občini tudi letos odrezali za gradnjo športne dvorane.
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Na krajevnih uradih je voljo veliko upravnih 
postopkov in nalog, ki jih lahko opravite tam in si 
tako olajšate obisk Upravne enote: izdaja oseb-
nih izkaznic, potnih listin in vozniških dovoljenj, 
podaljšanje vozniških in prometnih dovoljenj, 
sprejem naročil za ponovljene registrske tablice, 
odjava vozil iz prometa, izdaja potrdil iz uradnih 
evidenc po 179. členu za področje Ministrstva za 
notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo 
(razen izpisov iz matičnega registra), izmenjava 
podatkov med organi državne uprave, prijava 
na praktični in teoretični del vozniškega izpita, 
prijava in odjava prebivališča, vpis sprememb 

v evidenco gospodinjstev, potrjevanje podpor 
volivcev, sprejem vlog za pridobitev spletnega 
kvalificiranega potrdila SIGENCA, overitev 
podpisov, kopij, garantnih pisem in knjig gostov, 
izdaja zemljiško-knjižnih izpisov, izdaja potrdil iz 
zbirk geodetskih podatkov. 

Oddate lahko tudi vloge za ostala delovna 
področja upravne enote, razen vlog in dopolnitev 
za gradbene postopke zaradi logističnih ovir 
glede prenosa tehnične dokumentacije. 

Krajevni urad Gorenja vas, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, telefon: 041/741-738, 
uradne ure: vsak torek od 8.00 do 15.30.

Upravni postopki in naloge na krajevnem uradu
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Konec lanskega leta se je začela težko pričakovana rekon-
strukcija cestnega odseka Gorenja vas–Todraž. 

Gre za državno investicijo, občina pa bo prispevala sred-
stva za gradnjo pločnikov, javne razsvetljave in avtobusnih 
postajališč. Izvajalca, Gorenjsko gradbeno družbo, so v drugi 
polovici novembra lani uvedli v delo. 

V času gradnje bo promet potekal izmenično enosmerno. 
Obnova je, kot smo že pisali, razdeljena v tri faze, letos bodo 

izvajali prvo in tretjo. V sklopu tega bodo uredili komunalno 
infrastrukturo, vozne površine, poskrbeli za odvodnjavanje, 
prometno opremo, priključke in postajališča … 

1. faza vključuje rekonstrukcijo in izgradnjo pločnikov od 
Gorenje vasi do pričetka Dolenje Dobrave v dolžini 400 metrov, 
3. faza pa istovrstno ureditev od križišča za Dobravšce do vrtca 
na Dobravi v dolžini dobrih 250 metrov. 

2. faza predvideva izgradnjo cestišča skozi naselje, z njo 
bodo nadaljevali, ko bodo pridobljena vsa potrebna soglasja. 

Skupna vrednost ocenjenih del znaša 1,4 milijona evrov. 
P. N.

Projektantska ocena obnove ceste je 7,6 
milijona evrov s Trebije do Hobovš in 1,2 mili
jona evrov na Sovodnju. Izgradnja bo potekala 
v letih 2018, 2019 in 2020. Trenutno poteka 
revizija izdelanega projekta, nato pa bodo 
hkrati z odkupom zemljišč objavili še razpis 
za izvajalca del.

Gre za večji projekt, ki je, kot poudarjajo 
na DRSI, narejen na podlagi vzdrževalnih del 
v javno korist; tako DRSI izvaja večino projek
tov, za objekte izven varovalnega pasu ceste pa 
DRSI pridobiva služnosti lastnikov parcel. 

Predstavitev rekonstrukcije regionalne ceste Trebija–Sovodenj

Z deli pričenjajo letos, zaključek predviden 2020
Sredi januarja so v mali dvorani Sokolskega doma predstavniki Direkcije Re-
publike Slovenija za infrastrukturo (DRSI) in projektanta, podjetja GEOING, 
predstavili rekonstrukcijo ceste od Trebije proti Sovodnju.

Za dela do štiriodstotni proračun DRSI 
Vrednost obnove cestišča v dolžini dobra dva 

kilometra s Trebije do Hobovš (do Graparja) je 
ocenjena na približno 7.596.000 evrov z DDV, 
odsek na Sovodnju pa na 1.176.000 evrov, kar 
za 3letno obdobje predstavlja 3–4 odstotke 
proračuna DRSI. Projekta sta v fazi recenzije. 
DRSI in Občina GVP bosta sklenili sofinancer
ski sporazum za izvedbo mostu Fužine. Nato 
bo sledil razpis, kar pomeni, da bi lahko pozno 
poleti ali zgodaj jeseni, če ne bo zapletov pri 
razpisu, že izbrali izvajalca gradbenih del. 

Z rekonstrukcijo obeh cestnih odsekov na trasi Trebija–Sovodenj naj bi začeli v letošnjem letu.

Načrtujejo izvedbo obeh projektov hkrati.
Župan Milan Čadež je izpostavil, da si na 

občini že dlje časa prizadevajo za pričetek 
teh del in da ga veseli, da je projekt izjemno 
kakovostno narejen. 

Dvokilometrski odsek Trebija–Sovodenj 
Profil ceste znaša 2 x 2,75 metra vozišča 

s koritnico in bermo. Upoštevali so profil za 
srečevanje tovornjaka in priklopnika. Hodnik za 
pešce od Trebije do Žuna je širine od 90 do 120 
centimetrov. Na Fužinah bodo uredili avtobusno 
postajališče, brežine, veliko je zaščit, pod cesto je 
povsod predviden podporni zid. Na mestih, kjer je 
višji od 6 metrov, bo armiranobetonski. Izgradili 
bodo nov most Fužine, ki bo širši in daljši od 
obstoječega. Samo na enem odseku ceste bodo 
zid ohranili, ostalo bodo vse novogradnje.

V KS Trebija vidijo veliko prednost predvsem v 
večji varnosti za najmlajše s Fužin, ki bodo po novem 
na avtobus čakali na novi avtobusni postaji.

Petstometrski odsek rekonstrukcije 
cestišča na Sovodnju

Stanko Bajt, predsednik KS je povedal, da 
je obnova 500metrskega odseka skozi najožji 
del Sovodnja od Mercatorjeve trgovine do 
Termopola izjemno pomembna ne le zaradi 
večje prometne pretočnosti in varnosti za vse 
udeležence, ampak tudi za varnost pešcev;  od 
parkirišča pred Lesgalom do prvega izvoza 
pri Termopolu bodo namreč uredili hodnik za 
pešce, ki bo širok od 90 do 120 centimetrov.

Cestni odsek je sicer omejen s prostorom, 
ki pa dopušča posege. Tako bodo zamenjali 
še podporni zid ceste na obeh straneh struge 
potoka. Na novo bodo uredili dostopno pot ter 
zamenjali most do skladišča Lesgal. 

Prisotni, lastniki zemljišč ob cesti ter pred
stavniki krajevnih skupnosti Trebija in Sovodenj, so 
na srečanju podali nekaj manjših pripomb, ki jih bo 
projektant pri končni pripravi projekta upošteval. 

Damjana Peternelj

Na cesti Gorenja vas–Todraž že potekajo dela

V času gradnje bo promet potekal izmenično enosmerno.
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Projekte za rekonstrukcijo cestišča na cesti Trebija–Sovodenj so predstavili predstavniki DRSI-ja 
in podjetja GEOING.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

I. NAROČNIK
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas  

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 95.000 evrov za 
ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodelijo za:

• državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
• pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter
• druge ukrepe.

III. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 6. členu Pravilnika 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - 
Poljane  za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: pravilnik) oz. v okviru 
posameznega ukrepa.
2. Do pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
niso upravičeni subjekti, ki so:

• naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom,

• podjetja v težavah.
3. Pomoči po pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

• pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in 
sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo, 

• pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo 
uvoženega blaga.

4. Pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se 
ne dodeli za davek na dodano vrednost.
5. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima 
spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč 
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
6. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/
izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, vrsti, znesku javnega financiranja, predvidene 
stroške ter izjave vlagatelja:

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene 
stroške iz drugih javnih virov ter

b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena pravilnika.
7. Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso 
upravičena podjetja iz sektorjev:

• ribištva in akvakulture,
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 

delovanju Evropske unije,
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 

delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki 

so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 

proizvajalce.
8. Pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom, povezanim dejavnostim 
v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
9. Pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, 
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
10. Pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred 
uvoženimi.
11. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države.
12. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, 

ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl.) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s 
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
13. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
ne sme preseči 200.000 evrov (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov) v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
14. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 16. člena pravilnika ter je 
poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo 
na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de 
minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
15. Prejemnik de minimis pomoči mora k vlogi predložiti: 

• pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno 
podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu,

• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
• seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupni znesek 

že prejetih de minimis pomoči za vsa z njim povezana podjetja,
• izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo osmega odstavka 

14. člena  pravilnika.
16. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika pomoči:

• da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013,

• o odobrenem znesku de minimis pomoči.
17. Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.

IV. UKREPI
UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (10. člen pravilnika)
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:

• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,

• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, 
če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,

• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo 
in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
• zasaditev letnih rastlin,
• dela v zvezi z odvodnjavanjem, 
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom 

v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, 

vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
• obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.

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

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja

 kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane  v letu 2018
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Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov 

in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 

kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev) – gnojne jame, gnojišča, silosi,

• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen 
traktorjev,

• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
• stroški nakupa rastlinjaka velikosti najmanj 45 m², montaže ter opreme v rastlinjaku,
• stroški nakupa in postavitve zaščitne mreže pred neugodnimi vremenskimi 

razmerami (protitočne mreže).
Upravičenci do pomoči:

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež 
v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno,  
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja,
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja 

vplivov na okolje, če je potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči, 
• ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha 

kmetijskih površin, 
• predložitev oddane zbirne vloge –  prva stran zbirne vloge in geoprostorski obrazec,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba (velja za naložbe na vodovarstvenem območju).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

• prijavni obrazec 1A z obveznimi prilogami:
1. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje 

objektov to potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja); 
2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (velja v primeru novogradnje 

(rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji; dokumentacijo 
predložijo na vpogled le na posebno zahtevo občine) ter dokazila o stroških 
izdelave (kopije računov in potrdil o plačilu računov);

3. presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
4. kopija oddane zbirne vloge (prva stran zbirne vloge in geoprostorski obrazec);
5. mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti in ekonomičnosti 

naložbe (velja za naložbe na vodovarstvenem območju);
6. kopija predračuna/ponudbe o stroških načrtovane naložbe; predračun/ponudba 

se mora glasiti na ime upravičenca;
7. fotografija naložbe pred investicijo in po njej (razen za nakup kmetijske mehanizacije).

Intenzivnost pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Znesek pomoči:
• do 50 % odstotkov upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma največ 

2.500 evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Vsa 
dokumentacija (vključno z računi) se mora glasiti na nosilca MID.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:

• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelio-
racije, pašniki), 

• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, 
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
• posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 

skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), ki imajo sedež v občini 
in katerih naložba se izvaja na območju občine,

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež 
v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter 

dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč,
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha 

kmetijskih površin.

• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba (velja v primeru izgradnje nezahtevne agromelioracije).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 1B z obveznimi prilogami:
1. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je to potrebno (kopija lokacijske 

informacije …);  
2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (če obstaja; na posebno zahtevo 

občine na vpogled) ter dokazila o stroških izdelave (kopije računov in potrdil o 
plačilu računov);

3. kopija katastrskega načrta in mnenje k investiciji, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba (velja v primeru naložbe v ureditev kmetijskega zemljišča);

4. dovoljenje lastnika zemljišča (velja za naložbe na zemljiščih, ki so v zakupu);
5. kopija predračuna/ponudbe o stroških, za katere se uveljavlja pomoč; predračun/

ponudba se mora glasiti na ime upravičenca;
6. fotografija pred izvedenimi agromelioracijskimi deli in po njih.

Intenzivnost pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Znesek pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma največ 2.500 evrov 

na kmetijsko gospodarstvo, pašno ali agrarno skupnost (najvišji priznani stroški za 
nezahtevna agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih znaša 4.200 evrov/ha).

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva 
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, 
ki so vključeni v skupno naložbo. Vsa dokumentacija (vključno z računi) se mora 
glasiti na nosilca MID.

Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Pomoč se dodeli za nakup nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:

• stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z 
zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode 
iz nerjaveče pločevine oziroma netoksičnih in nerjavečih materialov).

Upravičenci do pomoči:
• čebelarji s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v centralni register 

čebelnjakov in register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo čebelarsko dejavnost 
na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje en dan 

pred dnevom oddaje vloge,
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

Intenzivnost pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 1C z obveznimi prilogami,
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
• dokazilo o vpisu čebelnjaka v register čebelnjakov.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži čebelar.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:  68.000 evrov
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 5.000 evrov
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva: 1.000 evrov

UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013

Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji) (16. člen pravilnika)
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:

• stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,

• stroški gradnje ali obnove objekta za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov 
ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,

• stroški nakupa opreme in naprav za predelavo in trženje na kmetijah ter 
nekmetijske dejavnosti (tudi davčne blagajne).

Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo 

sedež v občini, se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi 
dejavnostmi (dopolnilne dejavnosti) ter imajo sedež dejavnosti v občini in naložbo, 
ki se izvaja na območju občine.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
• dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava, da bo 

registracija dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2018,
• dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno,  
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja,
• račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:
1. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava, 

da bo registracija dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2018;
2. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje 

objektov to potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja); to 
dokumentacijo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane; 

3. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (na posebno zahtevo občine 
na vpogled) ter dokazila o stroških izdelave (kopije računov in potrdil o plačilu 
računov);

4. dokazila o stroških naložbe (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se 
mora glasiti na ime upravičenca;

5. mnenje Kmetijske svetovalne službe o upravičenosti naložbe.
Intenzivnost pomoči:

• do 50 % upravičenih stroškov. 
Znesek pomoči: 

• do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo.

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.500 evrov.

Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih 
dejavnosti in gozdarstva (17. člen pravilnika)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov 
in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
Upravičeni stroški:

• stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezani z dopolnilnimi 
dejavnostmi in gozdarstvom,

• stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezani z dopolnilnimi 
dejavnostmi in gozdarstvom,

• stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje v zvezi 
z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,

• stroški udeležbe na sejmih, povezani z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom.
Upravičenci do pomoči:

• nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, 
ki imajo sedež v občini in ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oziroma imajo 
v lasti gozdne površine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
• program izobraževanja/usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi dejavnostmi/

gozdarstvom.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

• prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
1. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (velja 

za tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo) ali izjava, da bo registracija 
dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2018 (izjavo predloži 
upravičenec);

2. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (velja za tiste, ki uveljavljajo pomoč s 
področja gozdarstva); 

3. program izobraževanja/usposabljanja (kjer obstaja), npr. vsebina tečaja, 
seminarja, predavanja,  sejma, vabilo, ipd.;

4. dokazila o stroških izobraževanja/usposabljanja (kopija računa in potrdila o plačilu 
računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.

Intenzivnost pomoči:
• do 100 % upravičenih stroškov.

Znesek pomoči: 
• do 100 % upravičenih stroškov oziroma največ 300 evrov na kmetijsko gospo-

darstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 500 evrov. 

Ukrep št. 4: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Nove investicije za delo v gozdu (18. člen pravilnika)
Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični 
opremi kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: 

• stroški nakupa gozdarske mehanizacije (gozdarska prikolica, cepilnik drv, vitel) 
ter zaščitne opreme za delo v gozdu, razen motornih žag.

Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež 

v občini in ki imajo v lasti gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:

• račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

• prijavni obrazec 4 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel; iz posestnega lista mora biti razvidno, da 

upravičenci razpolagajo z najmanj 3 ha gozdnih površin; 
2. dokazila o stroških nakupa gozdarske mehanizacije/zaščitne opreme za delo v 

gozdu (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se mora glasiti na ime 
upravičenca.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov.

Znesek pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 2.500 evrov na kmetijsko gospo-

darstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 10.000 evrov.

Ukrep št. 5: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Sofinanciranje izgradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak (18. člen 
pravilnika)
Namen pomoči je podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak. 
Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z izgradnjo ali rekonstrukcijo 
gozdnih vlak. 
Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:

• kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi 

objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

• prijavni obrazec 5 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o stroških izgradnje ali rekonstrukcije gozdne vlake (kopija računa in 

potrdilo o plačilu računa);
2. mnenje pristojnega Zavoda za gozdove – zapisnik o strokovnem pregledu 

ustreznosti izvedenih del.
Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.
Intenzivnost pomoči:  

• do 50 % upravičenih stroškov naložbe;
Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 evrov.

OSTALI UKREPI
Ukrep št. 6: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja (20. člen pravilnika)
Namen pomoči: 
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki 
živi na podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev/združenj, s čimer se 
dolgoročno dviguje kvaliteto življenja na podeželju.
Upravičenci do pomoči:

• društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in delujejo na območju občine 
na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti,
• društvo/združenje mora biti vpisano v register društev,
• upravičenci morajo predložiti seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek 

ter naslov), na katerem so označeni člani z območja občine.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:

• prijavni obrazec 6 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o registraciji društva/združenja; 
2. plan dela društva/združenja za leto 2018;
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3. seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), na katerem 
so posebej označeni člani z območja občine Gorenja vas - Poljane; 

4. kopije vabil na občne zbore drugih društev/združenj (velja v primeru, da 
upravičenec uveljavlja pomoč za te stroške);

5. dokazila o stroških (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. drugih ustreznih 
dokazil); računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca.

Upravičeni stroški:
• materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški 

material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve, 
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja 
kmetijstva in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja 
kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), izdajanje društvenega glasila, potni stroški 
predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem 
društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …,

• stroški strokovnega dela oz. pomoči v društvu (plačilo tajnici …),
• stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora društva/

združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno 
s potnimi stroški),

• drugi stroški, povezani z izvedbo programa društev/združenj.
Pomoč se ne dodeli za:

• stroške organiziranja/izvedbe raznih sejmov, razstav, prireditev, kvizov, iger, srečanj, 
strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oziroma stroške udeležbe na njih (vključno s potnimi 
stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače),

• stroške promocijskega materiala (reklamne majice …) za potrebe udeležbe članov 
društva/združenja na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, 
srečanjih, igrah, strokovnih ekskurzijah, izletih …,

• stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oziroma za poslovne 
partnerje,

• stroške, nastale v zvezi srečanji članov društva,
• stroške izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe prijave 

društva/združenja na razpise,
• vse druge stroške, ki niso našteti kot upravičeni stroški.

Višina pomoči: 
• do 100 % upravičenih stroškov,
• odstotek pomoči se določi glede na število članov iz občine Gorenja vas - Poljane  

v društvu/združenju.
Upoštevajo se računi z datumi iz obdobja od 4. 3. 2017 do datuma oddaje vloge 
na javni razpis.
Znesek pomoči: 

• do 100 % upravičenih stroškov. 
Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000 evrov.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:

• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 

Gorenja vas - Poljane  za programsko obdobje 2015–2020,
• prijavne obrazce.

VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Upravičenci lahko vloge oddajo najpozneje 2. 3. 2018.  
Rok za oddajo vlog za ukrep št. 6: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja je 30. 9. 2018.
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vloge, oddane po pošti, morajo biti 
oddane kot priporočena pošta najpozneje 2. 3. 2018 (datum poštnega žiga).
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v 
obrazcu zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana 
in žigosana.
Vzorca pogodbe prijavitelj k vlogi ne prilaga!
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani 
kuverte mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2018, ukrep št. 
________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o upravičencu: ime in priimek ter 
naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
V primeru, da se upravičenec prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep 
v svoji kuverti.

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog bo 7. 3. 2018. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Pravočasno prispele vloge bo pregledala strokovna komisija za kmetijstvo in podeželje 
(v nadaljevanju: komisija).
Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene 
upravičencem.
Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od 
dneva odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 
osem (8) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. 
Če pozvani upravičenci v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili oziroma 
ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bo komisija predlagala, da se vloge zavržejo kot 
nepopolne. 
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve 
sredstev, bo komisija zavrnila.
Za vse popolne vloge bo komisija na podlagi pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu, 
pripravila predlog razdelitve sredstev.
Razpisana sredstva bodo upravičencem dodeljena do porabe višine sredstev, 
razpisane za posamezen ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež 
sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
Če za posamezen ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi maksimalno 
dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo prerazporedila na druge 
ukrepe znotraj javnega razpisa.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave 
izdala sklepe o dodelitvi sredstev, v katerih bodo opredeljeni namen, višina odobrenih 
sredstev in upravičeni stroški za posamezni ukrep oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi 
ali zavrženju v skladu z odločitvami komisije.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa. 
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku 
razpisnega roka.
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.

POSEBNA DOLOČILA ZA UKREP ŠT. 1 (POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA 
SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO 
KMETIJSKO PROIZVODNJO) in PODUKREPE ŠT. 1.1, 1.2, 1.3
Upravičenec pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo 
naložbe, nabavo blaga ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena. 
Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani po 
pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev, in sicer do 15. 10. 2018. Računi, izdani 
pred pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 15. 10. 
2018, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev in najkasneje 
do 15. 10. 2018. Do tega dne mora biti zaključena investicija oz. naložba.
Računi, ki bodo delno (akontacija) ali v celoti plačani pred pravnomočnostjo sklepa 
o dodelitvi sredstev, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije 
(potrdila o plačilu računov morajo biti datirana z datumi po pravnomočnosti sklepa 
o dodelitvi sredstev).
Za ukrepe de minimis se upoštevajo računi  ter potrdila o njihovem plačilu, ki so izdani 
po 4. 3. 2017 in do datuma oddaje vloge na javni razpis!
Upravičencem bodo sredstva izplačana na transakcijski račun, in sicer na podlagi zahtevka 
za izplačilo sredstev (velja za ukrep št. 1 in podukrep št. 1, podukrep št. 2, podukrep št. 
3) oz. na podlagi podpisane pogodbe (velja za ukrepe št. 2, 3, 4, 5 in 6).
V primeru, da upravičenec v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe 
o dodelitvi sredstev ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja vas - Poljane 
najkasneje do  15. 10. 2018.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

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

Gorenja vas, 19. 1. 2018   
Milan Čadež, župan



10

O novi tovarni, poslovanju in načrtih za naprej 
smo se pogovarjali z generalnim direktorjem in 
lastnikom Polycoma Iztokom Stanonikom.

Kaj je botrovalo temu, da ste z izgradnjo 
novih prostorov pohiteli in se vanje preselili 
predčasno?

Lani smo pričakovali za okoli štiri milijone 
evrov novih naročil, dejansko pa smo jih pri
dobili za sedem milijonov evrov. Tako smo bili 
postavljeni pred dejstvo, ali del proizvodnje 
selimo v Črnomelj ali pohitimo z izgradnjo 
tovarne v Dobju. Z izvajalcem VG5 smo se 
dogovorili, da za višje plačilo pohitijo z izgrad
njo, ki so jo tako dokončali v 309 dneh. Prvi 
sem se v pisarno preselil 11. decembra, nato so 
12. decembra preselili prvi stroj, sredi januarja 
pa smo bili v celoti preseljeni na novo lokacijo, 
kjer zdaj nemoteno teče vsa proizvodnja. 

Intervju: Iztok Stanonik, generalni direktor Polycoma

Naredili smo povsem prilagojeno, 
visoko tehnološko tovarno
Sredi decembra lani se je po natanko 309 dneh gradnje v nove prostore v In-
dustrijsko cono Dobje preselilo podjetje Polycom. 12 milijonov evrov vredno 
investicijo so končali predčasno, saj so skoraj podvojili vrednost naročil, zato 
sta bila selitev in nakup novih strojev nujna.

ga izdelamo in ga naročniki vgradijo v prve 
avtomobile (kar skupaj traja okrog tri leta, op. 
p.), mi pa že razmišljamo o njegovi optimizaciji 
in nadgradnji. Že vsak drugi avto ima vgrajen 
vsaj en naš del. letos pa načrtujemo zaposliti še med 25 in 30 

novih sodelavcev. Imamo uravnoteženo strukturo 
zaposlenih po spolu in ženske prav tako zasedajo 
številne vodilne položaje. Tudi pri plačah med 
spoloma ni razlik, kar se mi zdi pomembno.

Pa je težko najti ustrezen kader?
Seveda je težko, zato se poslužujemo štipendi

ranja. Imamo od 15 do 20 štipendistov, ki pri nas 
delajo dve soboti na mesec in en mesec poleti, da si 
že med študijem nabirajo izkušnje. Tako lahko po 
končanem šolanju takoj začnejo delati pri nas. 

Kaj pa bo z lokacijo v Poljanah?
Novi prostori so preveč sodobni, da bi v njih 

imeli skladišče gotovih izdelkov, zato bomo v ta 
namen uporabili prostore v Poljanah. Z Občino 
Gorenja vas  Poljane se tudi dogovarjamo, kako 
bi uredili prometno infrastrukturo v Poljanah, da 
bo promet čim bolj tekoče in nemoteno tekel tudi 
za tovorni promet do skladišča. Del prostorov pa 
bomo dali v najem invalidskemu podjetju, ki bo 
za nas sestavljal določene sklope. 

»Marca načrtujemo uradno odprtje prostorov 
in takrat bomo imeli tudi dan odprtih vrat, 
ko si bodo obiskovalci lahko ogledali novo 

proizvodnjo.«

»Že vsak drugi avto 
ima vgrajen vsaj en naš del.«

»Zgradili smo tovarno prihodnosti, 
ki deluje po standardih industrije 4.0.«

Generalni direktor Iztok Stanonik ima v svoji 
pisarni številna priznanja, ki jih je Polycom 
prejel za odličnost in inovativnost.

Nova proizvodno-poslovna stavba se razprostira na 5.700 kvadratnih metrih zazidalne površine.

Povečevali ste tudi število strojev. Koliko 
jih imate zdaj?

Dokupili smo 26 novih strojev za brizganje 
plastike, tako da jih imamo tu in v Črnomlju 
skupno 98. Lani smo na njih predelali 3.400 
ton granulatov.

Vaši kupci so večinoma iz avtomobilske 
industrije?

Ja, 80 odstotkov naših naročil je namen
jenih avtomobilski industriji. Poskušamo se 
razširiti še na druge panoge, a nobena ne raste 
tako hitro kot prav avtomobilska. Vsako leto 
dodamo enega ali dva nova kupca, ki pa sta 
prav tako iz avtomobilske industrije. Tako 
zelo smo vpeti vanjo, da ko razvijemo nek del, 

Je bilo težko prodreti v avtomobilsko 
industrijo?

Ja, bilo je. Polycom je še kot s. p. začel leta 
1990 delati za avtomobilsko industrijo. V času 
razpada Jugoslavije smo delali večinoma za 
pohištveno industrijo, kjer je bila zelo huda 
konkurenca. Takrat sem rekel, da to ni prava 
smer in se raje usmerimo v bolj zahtevne vode, 
kjer je manj ponudnikov. Res je bilo treba 
več vlagati v opremo, kadre, izobraževanja. 
Vse to se nam je obrestovalo, da dobivamo 
naročila na področjih, kjer je manj konkurence 
in so boljše cene. Naj ob tem dodam, da še 
danes veliko vlagamo v izobraževanje. Tako 
imamo na primer za polni delovni čas zaposleno 
učiteljico angleščine in španščine, pogodbeno 
tudi nemščine. Poleg jezikov imamo še veliko 
drugih procesnih in razvojnih šolanj. 

Pa ni tvegano, da je podjetje odvisno samo 
od poslovanja za eno panogo?

V Nemčiji je vsak tretji prebivalec povezan 
z avtomobilsko industrijo in če pade ta, potem 
se sesuje cela Nemčija in z njo Polycom. Ven
dar se trudimo pridobivati tudi nove kupce in 
računamo, da bomo v letu 2022 imeli 25 odstot
kov proizvodnje za kupce iz drugih panog, s 
čimer bi ublažili vpliv na naše poslovanje ob 
morebitnih pretresih v avtomobilski industriji. 

Koliko imate zaposlenih?
Trenutno nas je po bilančnih podatkih 246, 

V Polycomu smo čakali več kot 32 let, da 
smo prišli do prostorov, ki so nam pisani na kožo. 
Danes imamo povsem namensko proizvodnjo, 
kjer se vse pokriva z dvigalnimi progami, imamo 
centralni sušilni sistem, kjer iz ene točke napa
jamo vse stroje. Delavec lahko prek centralnega 
računalnika pove, v kateri stroj gre kateri material, 
pri kakšni temperaturi se ga suši in podobno. Z 
njimi so povezani roboti in tudi, če se kaj ustavi, 
pokvari, takoj vidimo, kje je napaka. Bistveno bolj 
imamo nadzorovan proces izdelave, zagotavljamo 
višjo kakovost izdelkov, uvajamo pa tudi brezpa
pirno poslovanje. To pomeni, da so delovni nalogi 
in vsa potrebna dokumentacija za posamezen stroj 
naloženi na računalnik, delavci pa posamezne 
opravljene korake potrjujejo elektronsko. Zgradili 
smo tovarno prihodnosti, ki deluje po standardih 
industrije 4.0.

Prej ste omenili delo robotov. Koliko ro-
boti v vaši tovarni že zamenjujejo človeško 
delovno silo?

Ne morem reči, da bi zaradi robotov 
zmanjševali število delovnih mest, saj ves čas do
datno zaposlujemo. Res pa je, da je izobraženost 
zaposlenih višja. Včasih je bilo ogromno ročnega 
prebiranja, sortiranja izdelkov in posledično tudi 
več napak. Zdaj to delo opravljajo roboti, zato 
potrebujemo ljudi, ki znajo programirati, a za 
določene naloge še vedno rabimo proizvodne 
delavce. Delo je zahtevnejše, vendar so delavci 
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tudi bolje plačani. Lani smo imeli povprečno bru
to plačo 2.000 evrov, medtem ko so povprečne 
bruto plače v naši panogi okrog 1.500 evrov. 
Poleg tega so naši zaposleni decembra dobili 
tudi 920 evrov božičnice. 

Kako ste poslovali v 2017?
Lani smo načrtovali 27,5 milijona evrov 

prihodkov, dejansko pa smo jih ustvarili 31 
milijonov evrov. Tako smo plan presegli za 
deset odstotkov. Načrtovali smo 1,6 milijona 
evrov dobička, ustvarili pa smo ga za 1,85 mili
jona evrov. Kot že rečeno, smo pridobili tudi za 
sedem milijonov evrov novih naročil, medtem 
ko smo jih načrtovali le za štiri. Presegli smo 
torej vse načrte. 

Tudi tovarna v Črnomlju lepo deluje in jo 
širimo. Lani smo pripravili infrastrukturo za 
približno 25 novih strojev. Trenutno jih deluje 30, 
zaposlenih pa je nekaj manj kot 70. Vzpostavili 
smo tudi oddelek orodjarne, to je nekakšen servis, 
kjer bodo popravljali orodja iz obeh obratov, 
medtem ko je v Dobju razvojna orodjarna, kjer 
delamo in razvijamo najzahtevnejša orodja. 

Kakšne načrte pa ste si zastavili za 
letošnje leto?

Letos načrtujemo 36 milijonov evrov prihod
kov in 2,2 milijona evrov dobička, novih poslov 
pa naj bi pridobili za pet milijonov evrov. Glede na 
to, da smo do konca januarja že dobili za milijon 
evrov novih naročil, menim, da to ne bo težava. 

Bi na koncu želeli izpostaviti še kaj?
Poudaril bi še to, da skušamo v naše poslo

vanje vedno vključiti tudi lokalno gospodarstvo 
in se povezati z lokalnim okoljem. Tako smo 
v gradnjo nove stavbe vključevali lokalne 
izvajalce, samostojne podjetnike, vgrajevali 
smo kamen iz Marmorja Hotavlje in tudi v naši 
kuhinji želimo doseči čim večji delež lokalno 
pridelane hrane.

Hvala za pogovor in veliko uspeha še 
naprej.

Tina Dolenc

5. januarja je minister za infrastrukturo dr. 
Peter Gašperšič podpisal dogovor o sodelovanju 
pri izvajanju projekta državnega in regijskega 
pomena Načrtovanje in povezovanje kolesarskih 
in drugih poti na območju občin Gorenja vas - 
Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske 
in z občinami, po katerih bo potekala kolesarska 
povezava.

Nova kolesarska pot v skupni dolžini približno 
70 kilometrov bo povezovala naselja v Selški 
(Škofja Loka–Železniki) in Poljanski dolini (Škofja 
Loka–Žiri) ter se prek Škofje Loke nadaljevala 
proti Kranju in Medvodam.

Omenjene trase so del gorenjskega kolesar-
skega omrežja, ki večinoma poteka po obstoječih 
prometnih cestah, le manjši del na že izgrajenih 
kolesarskih poteh. Izgradnja kolesarskih poti bo 
bistveno izboljšala prometno varnost turistov, 
rekreativnih kolesarjev in tistih, ki vsakodnevno 
kolesarijo v službo in šolo.

Poleg zagotavljanja prometne varnosti je cilj 
tudi razvoj kolesarskega turizma, spodbujanje 
trajnostne mobilnosti in športno-rekreativnih do-

godkov, izboljšanje kakovosti življenja lokalnega 
prebivalstva ter spodbujanje zdravega načina 
življenja.

Podpis za zdaj pomeni, da se začenjajo ak-
tivnosti pri vzpostavljanju kolesarskih povezav. Te 
aktivnosti se bodo začele izvajati z umeščanjem 
v prostor, kjer bo treba nove povezave še 
urediti oziroma za označevanje tistih, ki so že 
vzpostavljene. 

»Za našo občino je to velik dosežek«, je 
ocenil župan Milan Čadež, »saj je kolesarstvo v 
občini dobro razvito, vzpostavljen je kolesarski 
krog, aktiviral se je nov kolesarski klub«, dodal 
pa še, da je idejno znaten del te povezave že 
umeščen v pro stor in da je predvsem dolinski del 
zelo pomemben, saj se lahko s temi kolesarskimi 
potmi povežemo tudi širše na državni in med na-
rodni ravni. 

Postopek izdelave projektne dokumentacije je 
še povsem na začetku, koliko bo novogradenj, ob 
podpisu pogodbe še niso mogli povedati. Bo pa 
v približno dveh letih že možno oceniti, kakšen 
bi bil tudi finančen vložek. 

P. N. 

S podpisom pogodbe do celostnega kolesarskega omrežja

Pogodbo je z ministrom poleg drugih županov podpisal tudi naš župan Milan Čadež. Na sliki 
je prvi z leve, minister Gašperšič je skrajno desno.
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Lani se je število prebivalcev v Občini Gore
nja vas  Poljane povečalo za 46, na 7.527 ljudi. 
S tem se po velikosti uvrščamo na 70. mesto 
med 210 občinami v Sloveniji. Po podatkih 
statističnega urada se je lani na območju občine 
rodil 101 otrok (leta 2016 pa 114), otrok in mla
dih do vključno 29. leta starosti je bilo 2.989, 
tistih, ki so dosegli najmanj 50 let, pa 1494. 
Starih najmanj 90 let je 44, med njimi je pet 
moških. V občini živi ena stoletnica ter moški 
in ženska, ki sta stara med 95 in 99 let. 

Novembra je bilo zaposlenih 3.375 občanov, 
oziroma 171 več kot isti mesec leta 2016. Za 
več kot četrtino, na 235 oseb se je povečalo 
število mladih med 15. in 24. letom, ki so delali, 
aktivnih je bilo 46 starejših od 60 let, leto pred 
tem pa 14 manj. 

Kje so občani delali?
Podatki za november lani (ki so zadnji 

dostopni) tudi kažejo, da je bilo v naši občini 
1.815 delovnih mest, torej 143 več kot leto pred 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

Več delovnih mest, 
višje plače, več tujih gostov …
Na začetku novega leta smo skozi statistične podatke pogledali, kako smo lani 
živeli v naši občini. Zanimalo nas je predvsem stanje na trgu dela, dodali smo 
še turizem, za katerega so prav tako že objavljeni podatki.

tem. Polovični delež so k tej rasti prispevali 
posamezniki, ki so se samozaposlili kot kmetje, 
s povečanjem za 17 pa je v občini zdaj 281 
samostojnih podjetnikov. Podjetja v občini so 
odprla dodatnih 50 delovnih mest, tako da so 
novembra zaposlovala 1.325 ljudi. To pomeni 
262 delovnih mest več ali skoraj 20odstotno 
rast v primerjavi z novembrom 2014. Podatki o 
tem, kam so se vozili na delo preostali občani, 
za lansko leto še niso dostopni.

Plače
Zanimivi so podatki o povprečnih izplačanih 

plačah, ki se prav tako nanašajo na november 
lani. V povprečju je zaposleni v občini zaslužil 
1.187 evra neto. To je 36 evrov več, kot je 
bila povprečna plača v Sloveniji, in 124 evrov 
neto več kot v istem mesecu lani. K temu so 
največ prinesla povečanja v predelovalnih 
dejavnostih ter gradbeništvu, kjer so se plače 
zaposlenim v povprečju izboljšale za precej več 
kot na ravni države, bile pa so višje že v letu 

2015. Na področju dejavnosti 
informacijske tehnologije pa 
plače zaposlenih v naši občini 
zelo zaostajajo za državnim 
povprečjem. Porast v lanskem 
letu za 153 evrov je le malo 
zmanjšal razliko. Te praktično 
ni v izobraževanju, kjer poleg 
predelovalnih dejavnosti in 
gradbeništva edini zaslužijo več 
kot tisočaka. Na najslabšem so 
gostinci, ki v povprečju že tako 
delajo za najmanj denarja, glede 
na podatke, s katerimi razpolaga 
statistični urad, pa so se lani še 
znižale za skoraj 60 evrov.

Brezposelni
Decembra je bila v občini 

štiriodstotna stopnja brezposel
nosti, kar je dvakrat manj od 
povprečja v Sloveniji. Delo 
je iskalo 141 ljudi, med njimi 
jih ima 89 končano srednjo ali 
poklicno šolo, 25 pa katero od 
višjih stopenj izobrazbe. Skoraj 
vsak tretji je bil starejši od 55 
let, ravno toliko je bilo tudi 
mladih do 29. leta. Vsak šesti 
brezposelni je na zavodu za 
zaposlovanje prijavljen tri leta 
ali več, vsak peti pa eno do dve 
leti. Največ, to je dobra tretjina, 
pa do dva meseca. V tej skupini 
so najverjetneje predvsem mladi, 
ki so ravno končali šolanje, in 
tudi tisti, ki so bili zaposleni za 

Prebivalci po starostnih skupinah        Vir: Surs
   2016 2017 
 do 19 let 2055 2058 
 20–44 let 2498 2495 
 45–64 1870 1883 
 65 in več 1058 1091

Delovna mesta v občini –
podatki za november 2017                     Vir: Surs
 2014 2015 2016 2017
zaposleni 1063 1065 1275 1325
samozaposlitve 246 262 264 281 
kmetje 225 219 133 209

Starostna struktura delovno aktivnih obča nov 
– november 2017                                       Vir: Surs 
 15–24 235 45–49 437
 25–29 410 45–49 437
 30–34 489 45–49 437
 35–39 517 55–59 293
 40–44 469 60+ 46

Povprečne mesečne neto plače – november 2017  Vir: Surs  
 
  Gorenja vas 
  - Poljane Slovenija
predelovalne dejavnosti 2016 1143 1127
 2017 1336 1210
gradbeništvo 2016 899 836
 2017 1084 875
trgovina, vzdrževanje 2016 858 1010
in popravila motornih vozil 2017 841 1076
promet in skladiščenje 2016 882 964
 2017 918 1064
gostinstvo 2016 681 761
 2017 623 796
informacijske in 2016 823 1338
komunikacijske tehnologije 2017 976 1406
strokovne, znanstvene 2016 881 1154
in tehnične dejavnosti 2017 979 1251
izobraževanje 2016 1095 1114
 2017 1122 1131
zdravstvo in socialno 2016 1118 1140
varstvo 2017 811 1203

Stopnja brezposelnosti  –   
povprečje leta                                                          Vir: ZRSZ
  2014 2015 2016 2017*
Slovenija 13,1 12,3 11,2 9,5
Gorenja vas - Poljane 6,2 5,2 4,5 4,1
Škofja Loka 8,5 7,7 6,7 5,7
Železniki 6,3 5,4 4,6 3,4
Žiri 4,8 4,6 4,7 4,3
*do novembra

določen čas in se jim je ob koncu leta iztekla 
pogodba.

Turisti pri nas
Lani do vključno novembra so sobodajalci 

iz naše občine, ki imajo za turiste na voljo 
najmanj deset ležišč, poročali o obisku 1327 
turistov, ki so pri njih skupaj prespali 4.191
krat. V primerjavi z letom 2016 je opazen porast 
tujcev – v desetih mesecih lani so jih našteli 
819 iz 28 držav, kar je 172 več kot v celotnem 
letu pred tem. Ustvarili so 2.537 nočitev ali 433 
več kot leta 2016. Nočitev gostov iz Slovenije 
je bilo manj za 339, vendar se je verjetno to v 
zadnjih dveh mesecih leta, predvsem na račun 
decembra, precej spremenilo.

Lani je bilo sicer glede na statistične podatke 
v občini med 200 in 300 počitniških kapacitet – 
upoštevane so samo tiste z najmanj 10 stalnimi 
posteljami. Daleč najbolj zanimivi za turiste 
smo bili po teh podatkih avgusta, takrat nas je 
obiskalo 35 odstotkov gostov, marec, april in 
oktober pa so bili najbolj sušni meseci z nič do 
največ 27 zabeleženimi turisti. Med majem in 
avgustom so v turističnih nastanitvah z najmanj 
desetimi posteljami gostje prespali 3.271krat, 
torej v teh štirih mesecih 78 odstotkov vseh. 

Za goste iz tujine smo najbolj zanimivi 
avgusta, takrat so ustvarili 40 odstotkov vseh 
nočitev, maja pa še 20 odstotkov, medtem ko 
februarja, marca, aprila in novembra ni bilo 
nikogar. Od kod prihajajo? Daleč največ je 
Nemcev (29 odstotkov), sledijo Italijani (14 
odstotkov), Avstrijci (9), Angleži (8), Francozi 
in Belgijci. Najdlje, v povprečju 6,5 noči, se 
je lani pri nas zadrževalo 16 Avstralcev, med 
tistimi narodnostmi, ki našo občino obiščejo 
pogosteje, pa so najdlje ostajali Angleži, in 
sicer v povprečju nekaj več kot 6 noči, Francozi, 
Nemci in Avstrijci pa malo manj kot 3 noči.  

Milka Bizovičar
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Pravilno ločevanje odpadkov je pomembno 
tudi za oddajo odpadkov v reciklažo in pre
delavo. Naknadno pospravljenje in čiščenje 
onesnaženih površin ter ločevanje neustrezno 
zbranih odpadkov povzroča nepotrebne stroške, 
ki jih na koncu plačujemo vsi uporabniki.

1. Na ekološke otoke nekateri postavljate 
tipizirane vreče za redno oddajo embalaže in 
ostanka komunalnih odpadkov več dni pred 
dnevom odvoza odpadka po urniku. 

Pravilno je, da uporabniki iz gospodinjstev, 
ki imate prevzemno mesto urejeno na bližnjem 
ekološkem otoku, tipizirane vreče z dotičnim 
odpadkom postavite na prevzemno mesto en 
dan pred odvozom (npr. zvečer) oz. na dan 
odvoza do 6. ure zjutraj. 

Ločevanje odpadkov na ekoloških otokih

Najpogostejše zmote in nepravilnosti
Ekološki otok je neke vrste ogledalo nas uporabnikov. Nekateri ekološki otoki so 
urejeni, s podobo večine pa žal še ne moremo biti zadovoljni, saj kazijo podobo 
kraja in ljudi, ki v njem živimo.

2. Na ekološki otok nekateri 
odložite odpadke poleg zabojnika. 

Pravilno je, da odpadke odložimo 
v ustrezen zabojnik, skladno z 
navodilom. Večje kose in količine 
embalaže papirja in stekla (npr. 
ko pospravljate klet, podstrešje 
ipd.) praviloma oddamo v zbirni 
center v Todraž. Če je zabojnik za 
steklo ali papir na ekološkem otoku 
poln, odpadek odložimo vanj po 
njegovem praznjenju. Stanje (opis 
ali slika s kontaktnimi podatki) 
lahko sporočimo na enaslov info@
obcinagvp.si ali pokličemo na tel. 
št. 04/5183122.

3. V zabojnik za papir in steklo nekateri še 
odlagate odpadke, ki vanje ne sodijo. 

Pravilno je, da odpadke ločimo skladno 
z navodili. Kratka navodila za ločevanje so 
nalepljena na zabojnikih za papir, steklo in 
embalažo, podrobnejša so objavljena v eobliki 
na spletni strani Občine Gorenja vas  Poljane, v 
papirni obliki pa so na voljo na sedežu občine. 
V primeru nejasnosti nas lahko v času uranih ur 
tudi pokličete na tel. št. 04/5183122.

4. V zabojnik za steklo ali papir nekateri še 
odložite stekleno embalažo oz. papir skupaj s 
plastično vrečko  ali zabojčkom oz. škatlo, s 
katero ste odpadke prinesli na ekološki otok. 

Pravilno je, da steklene dele embalaže (ko
zarce, steklenice ipd.) odložimo v zabojnik za 

Vsem, ki skrbno ločujete odpadke, se 
zahvaljujemo za vaš prispevek, vse druge pa 
vabimo, da se nam pridružite. Posameznik 

zmore malo, skupaj pa zmoremo vse.

steklo, papir in papirnato embalažo v zabojnik 
za papir, plastično in kovinsko embalažo oz. 
njene dele (pokrovčki, plastične vrečke ipd.) 
pa v zabojnik za embalažo. 

5. V stekleni embalaži puščate ostanke 
embaliranega blaga, najpogosteje živil. 
Na stekleni embalaži ostajajo kovinski ali 
plastični pokrovčki. 

Primer: kozarec plesnive marmelade. Pravil
no je, da plesnivo marmelado iz kozarca postr
gamo in jo odložimo v kompostnik ali organko 
oz. zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov. 
Stekleni kozarec na grobo operemo in odložimo 
v zabojnik za steklo, kovinski pokrovček pa v 
hišni zabojnik za embalažo.

6. V zabojnik za papir nekateri še odlagate 
uporabljene (umazane) papirnate robčke in 
brisačke. 

Pravilno je, da papirnate robčke in brisačke 
odložimo v kompostnik oz. v zabojnik za 
biološke odpadke.

7. Na ekološki otok poleg zabojnikov 
nekateri občasno odlagate kosovne odpadke, 
odpadno električno in elektronsko opremo, 
ki se tam ne zbira. 

Pravilno je, da te odpadke oddajamo v Zbirni 
center Todraž (obratuje ob sredah med 8. in 17. 
uro ter drugo soboto v mesecu med 8. in 12. uro), 
male gospodinjske aparate in baterije pa lahko 
tudi v zabojnike za zbiranje teh odpadkov.

Kristina Knific

Kaj storiti, če denarja za novo investicijo 
primanjkuje? Vse premalo ljudi se zaveda, da 
tudi njihove hiše in stanovanja delujejo kot velik 
sprejemnik sončne energije, ki pogosto ostane 
neizkoriščen. Okna namreč prepuščajo večji del 
sončnega sevanja, ki se absorbira v notranjosti 
stavbe in jo segreje. Ker je glavni namen oken 
zagotavljanje naravne osvetlitve prostora in 
prezračevanje, sodijo med najcenejše sisteme 
naravnega ogrevanja. Skozi okna pa nam top
lota tudi uhaja. Energijsko učinkovito grajene 
stavbe imajo zato večino steklenih površin na 
južni strani, kjer je potencial sončnega obse
vanja največji.

Odstrimo žaluzije  
in znižajmo stroške za ogrevanje 

Koliko pa se to pozna pri stroških za ogre
vanje? Predpostavimo, da ima naša hiša 15 

Naravno ogrevanje stavb

Hiše – neizkoriščen sprejemnik sončne energije?
Sončni kolektorji, ki se uporabljajo za pripravo tople sanitarne vode in včasih 
tudi za ogrevanje prostorov, danes niso več redkost. Tak način ogrevanja je sko-
raj brez škodljivih emisij in obratovalnih stroškov, a je cena postavitve sistema 
razmeroma visoka. Kaj pa druge možnosti, na katere niti ne pomislimo?

Ustrezno nameščena senčila omogočajo, da 
sončno sevanje v zimskem času, ko je sonce 
nižje na nebu,  nemoteno prehaja skozi steklene 
površine, poleti pa je zagotovljeno senčenje.
Vir: www.autodesk.com

kvadratnih metrov oken z južno, vzhodno in 
zahodno orientacijo in da okna prepuščajo 70 
odstotkov sončnega obsevanja (proizvajalci to 
lastnost oken navajajo kot gfaktor). Povprečno 
letno sočno obsevanje v ogrevalni sezoni je 
odvisno od lokacije stavbe, orientacije oken 
itd., a v grobem lahko rečemo, da na kvadratni 
meter stavbnega pohištva dobimo približno 
200 kWh koristne toplote na leto, kar pri cenah 
kurilnega olja v zadnjih letih predstavlja slabih 
20 evrov. Če upoštevamo 15 kvadratnih metrov 
steklenih površin, to pomeni 300 evrov letnih 
prihrankov.

Da bi svoja okna čim bolje izkoristili, med 
ogrevalno sezono tako notranje kot zunanje 
žaluzije dvignemo. Okna naj bodo tudi dobro 
očiščena, saj prah in druga nesnaga zmanjšujejo 
solarne dobitke. Ponoči naj bodo žaluzije 
spuščene, saj delujejo kot dodatna izolacija in 

zmanjšujejo toplotne izgube. Prostor z veliko 
steklenimi površinami naj bo čez dan odprt, da 
lahko topel zrak ogreje tudi druge prostore v 
stavbi. Poleti  naj bodo žaluzije spuščene, saj 
se nam bo v nasprotnem primeru stavba preveč 
pregrevala in jo bomo morali hladiti. Pri tem 
je pomembno poudariti, da so zunanje žaluzije 
pri preprečevanju pregrevanja objekta občutno 
učinkovitejše od notranjih.

Staš Kos, univ. dipl. inž. str.
Lokalna energetska agencija Gorenjske

Ekološki otoki so ogledalo vseh uporabnikov.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 
Gorenja vas.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev na 
območju Občine Gorenja vas - Poljane:
• redno delovanje in jubileji,
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, 
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o 
sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela 
sredstev iz drugih virov Občine Gorenja vas - Poljane.
4. Merila za pridobitev sredstev
    Jubileji
Jubilej društva:
- za vsako 10. obletnico delovanja  200 €
Jubilej prireditve:
- za 10 let      50 €
- za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico 100 €
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako leto brez 
vmesnih prekinitev. 
1. Število članov v društvu: 
- do petdeset članov    25 točk
- več kot petdeset članov    50 točk
- delovanje turističnega podmladka v okviru društva 25 točk
2. Aktivnosti v razpisanem letu:
2.1. izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: 
2.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v 
Sloveniji (društvo navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu 
pa navede kraj predstavitve)   25 točk/predstavitev
2.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih 
prireditvah v tujini    70 točk/predstavitev
2.2. izdajanje promocijskega materiala (ne vključuje promocije prireditev):
2.2.1. zgibanka, koledar, druga promocijska darila 30 točk
2.2.2. razglednice, znamke   30 točk
2.2.3. zemljevidi    30 točk
2.2.4. ažurirana spletna stran, objave na FB  20 točk
2.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma: 
2.3.1. organizacija in izvedba raznih tekmovanj (največ 3) 100 točk/tekmovanje 
2.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize  100 točk/okroglo mizo
2.3.3. organizacija in izvedba predavanj  30 točk/predavanje
2.4. urejanje turistične infrastrukture in signalizacije, urejanje in olepševanje okolja ter 
akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti: 
2.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč    100 točk/leto
2.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč  50 točk/leto
2.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin 
(društvo lahko prijavi do 2 akciji)   25 točk/akcijo
2.4.4. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije:
2.4.4.1. turistične oznake, smerokazi (izdelava vsaj 5 oznak) 25 točk/leto
2.4.4.2. zemljevid kraja    50 točk/zemljevid
2.4.5. akcije ali projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje 
domačih obrti                100 točk/leto
2.5. organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena 
(veselice ne sodijo med turistične prireditve):
2.5.1. poldnevna prireditev, pohod   50 točk/prireditev
2.5.2. poldnevna prireditev etnološkega značaja  100 točk/prireditev
2.5.3. celodnevna prireditev:
2.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve  250 točk/prireditev/dan
2.5.3.2. druge prireditve   100 točk/prireditev/dan
2.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev  25 točk/prireditev
2.5.5. sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini 20 točk/prireditev

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 19/2013), Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 12/2017) in Odloka o proračunu Občine 

Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 77/2017) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev 

na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
2.5.6. sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine 10 točk/prireditev
2.6. aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
2.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino  25 točk/delavnico
2.7. izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma:
2.7.1. organiziranje raznih delavnic, predavanj                25 točk/delavnico,predavanje
2.7.2. izobraževanje članov društva (ne v lastni organizaciji) 15 točk/izobraževanje
2.8. oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
2.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov ...) 100 točk/program 
2.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov)  25 točk/leto 
5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, 
je 13.000 evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila 
v obliki dveh dotacij: prva (40 %) v roku 30 dni po podpisu pogodbe med Občino Gorenja 
vas - Poljane in društvom, druga pa po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu 
o realizaciji programa društva.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja 
vas -  Poljane,
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti 
društev na območju Občine Gorenja vas -  Poljane,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - 
Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas, ali na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane, 
pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane 
pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120, ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
8. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. novembra 2017 
do 31. oktobra 2018, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• program dela za tekoče leto, potrjen na občnem zboru (zapisnik občnega zbora),
• seznam članov društva, s katerega je razviden tudi turistični podmladek.
Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi 
iz uradnih evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
9. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 13. aprila 2018.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 13. aprila 2018 oziroma najpozneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 
zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani 
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2018«.
Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
10. Postopek obravnavanja prijav
Odpiranje prijav bo 18. aprila 2018. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega 
gospodarstva in turizma (v nadaljevanju: komisija), bo odprla pravočasno prispele prijave 
in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, 
ali prijave, ki ne bodo pravočasno oddane, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v 5 dneh 
dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna. 
Vse popolne in upravičene prijave bo komisija ocenila na podlagi meril iz 4. točke tega 
javnega razpisa ter pripravila predlog o razdelitvi sredstev. 
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prijav. 
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s pogodbo. 
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
11. Druge določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. oktober 2018, rok za oddajo poročil je 15. november 2018.
                                                                                                        Milan Čadež, župan 
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Našli so kar okoli 200 ribjih mladic. Od tega 
je bilo veliko zaščitenih vrst, kot so kaplji, zvez
dogledi in blistavci. To je dokaz, da so potoki 
v teh krajih še kako živi, čeprav na prvi pogled 
mogoče ni videti tako. Mihevk velja za rezervat, 
ki ga upravlja Ribiška družina Visoko. Njihov 
predsednik Mirko Horvat je povedal, da v živelj 
v potoku ne posegajo, z nadzorom pa skušajo 
v njem ohranjati avtohtone vrste rib ter žabe in 
rake. Pestrost živali v njem dokazuje, da je voda 

Naši potoki niso prazni

Mihevk – rezervat, s katerim upravljajo visoški ribiči
Mihevk je eden izmed številnih potokov na ozemlju naše občine, ki se v Soro 
izliva ravno na njenem stiku z Brebovščico. Pred začetkom gradnje novega mostu 
čezenj na državni cesti pri Dolenji Dobravi so člani Ribiške družine Visoko 
izvedli interventni izlov na dolžini 100 metrov.

v Mihevku še vedno zelo čista, in to kljub nek
danjemu smetišču v Lajšah, mimo katerega teče. 
V potoku se drstijo predvsem manjše ribe, zato je 
zanje življenjskega pomena. Za uspešno preživetje 
mladice potrebujejo skrivališča, ki jih najdejo v 
koreninah obrežnega grmovja, v vodnem rastju 
in tolmunih. Ker zaradi občasnih regulacij in aku
mulacije materiala trenutno ni dovolj tolmunov, 
ribiči načrtujejo postavitev posameznih pragov, 
pod katerimi se bodo naredili tolmuni za zaščito 

Člani RD Visoko so izvedli interventni izlov.
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rib. Opažajo namreč, da čaplje, ki so se v zadnjih 
letih naselile v Poljanski dolini, precej redčijo ribjo 
populacijo. Posebej rade imajo manjše potoke, 
kadar ima Sora visok vodostaj. 

Posegi v vodna telesa rušijo ravnovesje 
Horvat še poudarja, da so poleg večjih rek 

tudi vsi manjši potoki in potočki ter mokrišča 
pod zakonsko zaščito, zato vsi posegi (zasipanje, 
ucevljanje, onesnaževanje ...) brez ustrez nih 
dovoljenj niso dopustni. Posegi v vodna telesa 
namreč rušijo naravno ravnovesje, saj jem
ljejo življenjski prostor številnim živalskim 
in rastlinskim vrstam, rušijo pa tudi naravno 
hidrodinamiko ozemlja. Obstoj marsikatere vrste 
je zaradi dosedanjih posegov človeka v naravo 
ogrožen. Populacija žab se je na primer zaradi 
zasipanja mokrišč, pretiranega lova in prometa 
močno zmanjšala. V potokih in mlakužah živijo 
številne živali, ki s prostim očesom niso vidne, 
zato običajnemu opazovalcu ne dajo vtisa, da so 
polne življenja. Še manj življenja v vodi opazimo 
v zimskem času, saj se takrat ribe zavlečejo v 
blato ali vodno travo, poleg tega imajo varo
valne barve, v hladni vodi mirujejo in se manj 
prehranjujejo, podobno je z žabami in drugimi 
vodnimi živalmi. V kakšni meri se bodo vodni 
življenjski prostori v Poljanski dolini ohranili, 
je v pomembni meri odvisno od zavedanja pre
bivalcev o njihovem pomenu in zakonitostih.

Jure Ferlan

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije 
(ZGS) so v dneh po vetrolomu ocenili škodo, 
ki na Slovenskem znaša več kot 1,3 milijona 
kubičnih metrov podrtega drevja. Bogo Žun, 
vodja Krajevne enote ZGS Poljane, pa je dejal, 
da je v občini podrtega 20.000 kubičnih metrov 
drevja, kar predstavlja 30 odstotkov možnega 
letnega poseka na območju občine. »Vetrolom 
je največ škode naredil na območju Podjelovega 
Brda, Stare Oselice, Žirovskega Vrha in Pre
lesja, sicer pa je podrto in poškodovano drevje 
po vseh gozdovih, zlasti na zahodnih in jugo
zahodnih legah,« je še pojasnil Žun.

Za nastalo škodo se je seštelo več dejavnikov. 
Pihal je močan veter, zaradi nedavnega deževja 
so bila tla razmočena, poleg tega pa imajo iglavci, 
med katerimi je večina škode, velike krošnje in 
plitve korenine, kar vse vpliva na slabo stojnost 
drevja. Žun je še dodal, da imajo velik vpliv na 
stabilnost slojev tudi posledice žleda in lubadarja, 
ki so povzročile, da so gozdovi razrahljani in zato 
nestabilni za vse zunanje vplive.

O poseku obvestiti revirnega gozdarja
Poškodovano drevje je treba iz gozdov čim 

prej pospraviti, da ne bi nastala še večja škoda, 

Decembrski vetrolom

Podrto drevje je treba iz gozda pospraviti do sredine aprila
Močan veter je sredi decembra tudi v gozdovih na območju občine Gorenja 
vas - Poljane povzročil veliko škode. Da ne bi bila ta še večja zaradi napada 
lubadarja, je treba poškodovano drevje iz gozda pospraviti do sredine aprila.

zato Bogo Žun svetuje: »Lastniki gozdov naj 
podrobno pregledajo vse svoje gozdove, da na
jdejo tudi tista drevesa, ki so le malo nagnjena, 
a imajo odtrgane korenine. Vsa ta drevesa so 
potencialna žarišča lubadarja! O drevju, potreb
nem za posek, naj obvestijo Krajevno enoto 
ZGS Poljane ali svojega revirnega gozdarja.« In 
dodaja, da je treba s sečnjo začeti takoj po obves
tilu, saj je poškodovano drevje nujno potrebno 
odstraniti iz gozda do sredine aprila, sicer bo še 
večjo škodo kot vetrolom povzročil lubadar, ki je 
po njegovih besedah še obilno prisoten. »Zmotno 
je prepričanje, da lubadarja ni več! V letu 2016 je 
bilo posekanega več kot 50.000 kubičnih metrov 
lesa, ki ga je napadel lubadar, v letu 2017 še 
30.000 kubičnih metrov, kar je veliko manj, a 
še vedno ogromno!«  je opozoril Žun.

Naravna obnova gozda
Veliko gozdnih površin je tako po spravi

lu dreves, ki jih je napadel lubadar, in po 
pustošenju nedavnega vetroloma praznih, golih. 
Kako ravnati na takih posekah? Bogo Žun je 
povedal, da se o načinu obnove gozda odloča 
po posameznih lokacijah, a prioriteta je naravna 
obnova, torej ne sajenje dreves.   

Da lastniki gozdov za nastalo škodo v 
gozdovih ne dobijo neposredno odškodnine, 
ampak država vlaga preko subvencij za grad
njo vlak, cest, obnovo in nego gozda, nakup 
mehanizacije, je pojasnil Žun, zato jim tudi ni 
treba prijavljati nastale škode. Škodo ocenjuje 
Zavod za gozdove Slovenije po gospodarskih 
enotah in ne po posameznih parcelah. 

Kako pa bodo velike količine posekanega 
lesa vplivale na njegovo ceno? Tako kot tudi 
pri drugih stvareh ceno določa trg glede na 
ponudbo in povpraševanje. Vendar pa je Žun 
dodal, da so naše količine za evropski trg 
majhne, saj na primer največje žage v Avstriji 
dnevno razžagajo tri do štiri tisoč kubičnih 
metrov lesa. Domači kupci pa, da pogosto 
tarnajo nad kakovostjo lesa.

Tina Dolenc
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1. Naziv in sedež naročnika: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, DŠ: SI 
63943026.
2. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja: 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane. 
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora, 
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko-zgodovinsko področje, 
ročna dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter 
programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:

• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov, 
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi 

kulturno dejavnost,
• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini, 
• kulturne prireditve in akcije,
• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega 

šolske vzgojno-izobraževalne programe, 
• pomembnejše obletnice delovanja,
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 

Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta 
v vrednosti kulturnih programov. 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 

• imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane, 
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom 

izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred 
objavo razpisa, 

• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 
načrtovanih aktivnosti na področju kulture, 

• imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - 
Poljane), 

• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva,
• občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, 

poročila o doseženih uspehih na občinskih, območnih, regijskih in državnih 
tekmovanjih,

• s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko 
posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem 
javnem razpisu Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.

4. Vsebina prijave: 
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisnem obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za 
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. 
Programi društva, ki so predmet prijave, se lahko nanašajo na obdobje od 1. 10. 
2017 do 30. 9. 2018.
Upoštevajo se le prijave, ki so oddane na obrazcih razpisne dokumentacije za leto 
2018, objavljenih na spletni strani občine sočasno s tem razpisom za sofinanciranje 
kulturnih programov v letu 2018.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka. 
5. Uporaba kriterijev: 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za 
kulturo Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, 
ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem 
materialu. Merila, pogoji in kriteriji za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16 in 61/17), Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/2017) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja  

Javni razpis za izbor kulturnih programov
na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2018

sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane 
(v nadaljevanju: razpis)

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

dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je 
sestavni del tega razpisa, in v prilogi 1  Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
6. Višina razpisanih sredstev: 
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018, je 28.475,20 evrov.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
8. Razpisni rok: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 6. 4. 2018.
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

• besedilo javnega razpisa, 
• razpisno dokumentacijo 2018 za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti, ki jih Občina Gorenja vas - Poljane sofinancira iz proračuna 
občine v letu 2018,

• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16). 

Razpisno dokumentacijo javnega razpisa za leto 2018 lahko predlagatelji v razpisnem 
roku dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://
www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave. 
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, 
vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih 
podpisana in žigosana. 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 6. 4. 2018 oziroma najpozneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Drugače vročene prijave se ne 
upoštevajo.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2018.«
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja). 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
11. Izločitev vlog po odpiranju: 
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka. Prav tako bodo izločene tudi vloge, ki ne bodo 
oddane skladno z 10. točko tega razpisa. 
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti vlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih 
dneh dopolniti, drugače se izloči iz postopka kot nepopolna. 
12. Dodatne informacije: 
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri 
Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
13. Obveščanje o izidu razpisa: 
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni najpozneje v 30-ih dneh od datuma, 
ko se zaključi razpisni rok. 
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov 
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, skladno s katero se drugi del subvencije 
upravičenemu izvajalcu nakaže le pod pogojem, da društvo na predpisanih obrazcih 
za poročanje v letu 2018 in pravočasno, to je v roku do 12. 10. 2018, poroča o izvedbi 
prijavljenih programov, sicer se šteje, da prijavljeni programi niso izvedeni. 
Rok za realizacijo aktivnosti je 30. 9. 2018.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
     
     Milan Čadež, župan   
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Ne da bi pogledali številke, je povečanje obiska 
opaziti po številnih ljudeh, ki izbirajo po knjižnih 
policah, posedajo na kavču v otroškem kotičku, in 
po vrsti čakajočih pred pultom za izposojo. Sicer pa 
so v knjižnici v drugi polovici lanskega leta, torej od 
julija do decembra, našteli 11.212 obiskov članov, 
kar je 15,8 odstotka več kot v primerljivem obdobju 
leta 2016, ko so zabeležili 9.676 obiskov. Povečalo 
se je tudi število enot izposojenega gradiva, in 
sicer z 38.097 enot, izposojenih med julijem in 
decembrom 2016, na 44.283 izposojenih v enakem 
obdobju leta 2017, ko je knjižnica že delovala v 
novih prostorih. To predstavlja 16odstotno rast 
izposojenega gradiva. Za 135 pa se je v letu 2017 
povečalo tudi število novo vpisanih članov. To je 
enkrat več kot prejšnja leta, ko so letno zabeležili 
okoli 70 novih članov. 

Obiskovalci so navdušeni
Po besedah Bernarde Buh so obiskovalci 

knjižnice navdušeni nad novimi, svetlimi, 
prostornimi in preglednimi prostori. Opaža 
pa, da se je veliko obiskovalcev sprehodilo 
po požarnih stopnicah in so začudeno trkali, 
zakaj so vrata zaklenjena. Vhod v knjižnico je 

Krajevna knjižnica

Po preselitvi v nove prostore  
obisk in izposoja rasteta
Pol leta po preselitvi Krajevne knjižnice Ivana Tavčarja Gorenja vas v nove 
prostore v drugo nadstropje Sokolskega doma je čas za pregled delovanja. Vodja 
Bernarda Buh z veseljem ugotavlja, da tako obisk kot tudi izposoja rasteta, več 
imajo tudi možnosti za organizacijo raznih dogodkov in delavnic.

na glavnem vhodu v Sokolski dom, nato pa se 
lahko obiskovalci v drugo nadstropje povzpnejo 
po stopnicah ali z dvigalom, ki je poleg stopnic. 
To predvsem olajša obisk knjižnice invalidom 
in mamicam z otroškimi vozički, ki prej v stare 
prostore knjižnice niso mogli. Vsi obiskovalci 
pa lahko parkirajo pod Sokolskim domom, kjer 
je dovolj parkirnih mest. 

Novost: na voljo deset novih revij
V novi knjižnici je tudi več možnosti, da se 

knjige razstavi in ponudi v branje. Po besedah 
knjižničarke Bernarde Buh si člani izposojajo 
knjige različnih zvrsti: leposlovje, strokovne 
knjige, zelo zaželena zvrst je alpinizem, opaža pa 
tudi, da vedno več posegajo po domačih avtorjih. 
Gradiva v knjižnici dokupujejo glede na potrebe 
in povpraševanje, vedno pa gledajo, da imajo tudi 
znane novitete. Z januarjem so razširili tudi nabor 
revij, ki si jih je možno izposoditi. Tako so poleg 
že obstoječih na voljo tudi: revija za vrtičkarje 
Zeleni gaj, Bodi zdrava, za šiviljske navdušence 
sta Burda in Ottobre design, na izposojo so tudi 
Sabrina, Radar, Planinski vestnik, Monitor, 
Tekač.si in revija za popotnike Avanture. Zadnjo 
številko je mogoče v knjižnici samo prelistati, 
starejše pa si lahko tudi izposodite. 

Pestro popoldansko dogajanje
Že v prejšnjih prostorih so ob ponedeljkih 

organizirali ure pravljic za otroke in delavnice 
za spretne prstke, zdaj pa poleg teh lažje orga
nizirajo še vrsto drugih dogodkov. Ob torkih 
so med 13. in 15. uro računalniške urice, ko 
lahko odrasli postavijo različna vprašanja, 
povezana z računalniškimi programi, interne

Starostna struktura članstva:
predšolski otroci:  .......................................  174
osnovnošolci:  ............................................  444
srednješolci:  ...............................................122
študenti:  .......................................................49
upokojenci: ...................................................61
brezposelni, nezaposleni:  ...........................  28
pravne osebe (vrtci ...):  ...............................  26
ostali (zaposleni, gospodinje, kmetje ...):   1.233

Za otroke do 18. leta je članstvo brezplačno, prav 
tako kot za starejše od 80 let. Tudi brezposelni 

imajo s potrdilom zavoda za zaposlovanje pol leta 
brezplačno članstvo, ki se lahko z novim potrdilom 
podaljša. Sicer pa letna članarina znaša 14 evrov 
in traja eno leto od dneva vpisa, in ni vezana na 

koledarsko leto, kot mnogi napačno mislijo.

V knjižnici je na voljo pet računalnikov z 
dostopom do interneta, ki jih lahko brezplačno 
koristijo vsi, tudi nečlani.
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Do knjižnice lahko pridete po stopnicah ali z dvigalom, kar omogoča obisk tudi mamicam z vozički.

tom, družabnimi omrežji, in nato z mentorico 
poiščejo odgovore. Ob četrtkih med 16. in 17.30 
uro poteka Križ kraž vadba za možgane, ko z 
raznimi miselnimi igrami razgibavajo ‘male 
sive celice’. Enkrat mesečno je na vrsti Spoz
navanje glasbenih inštrumentov in pravljica, ki 
jo pripravljajo v sodelovanju z učenci Glasbene 
šole Škofja Loka. Ti otrokom predstavijo eno 
glasbilo, knjižničarka pa v nadaljevanju prebere 
pravljico o tem inštrumentu. Zelo veliko zani
manja je tudi za delavnico Beremo z nasmehom, 
ki poteka v sodelovanju z Ambasadorji nasmeha; 
to sta posebej usposobljena kužka Ita in Knut z 
lastnico Zalo Špegu, ki potrpežljivo poslušata, 
ko otroci berejo izbrano pravljico. Število mest 
na tej delavnici je omejeno, zato je nujna pred
hodna prijava. Za osnovnošolce je na voljo tudi 
delavnica animiranega filma. 

Vsaj enkrat mesečno organizirajo še po
topisno predavanje ali literarni večer. Marca 
bodo ponovno organizirali delavnico o uporabi 
pametnih telefonov, na katero se je treba pred
hodno prijaviti. V času zimskih počitnic (19., 
20. in 22. februarja) pa otroke vabijo, da se jim 
ob 17. uri pridružijo na počitniškem rajanju. 

Vsi dogodki in delavnice, ki jih organizirajo 
v knjižnici, so brezplačni in se jih lahko 
udeležijo tudi nečlani. Bernarda Buh je vesela, 
da je odziv občanov velik in da se jih radi 
udeležujejo. Na dogodkih za otroke tako vsakič 
sodeluje od 15 do 25 otrok. 

Tina Dolenc

V knjižnici lahko svoja dela širši javnosti 
predstavijo predvsem domači ustvarjalci. V 

februarju razstavljajo likovniki, ki delujejo pod 
okriljem KUD Trata - Gorenja vas. Vsi, ki bi radi 

razstavljali, se lahko oglasite v knjižnici in skupaj 
boste našli prost termin.
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Peter je bil ob mojem prihodu še v svoji sobi 
za ustvarjanje. Ob kavi in družbi njegove žene, 
ki je tudi sama dopolnila kakšen umetnikov 
odgovor, me je zanimalo predvsem, kako mu 
mineva čas ter kakšen odnos ima do svoje umet
nosti. Otroštvo je preživel v pomanjkanju, saj je 
z dvanajstimi leti moral pustiti šolo in pomagati 
preživljati veliko družino, v kateri je bilo devet 
otrok. Risanje ga je spremljalo že od malih nog 
in čas za skice je vedno našel. Pri dvajsetih je  s 
svojo objavo risb v reviji Mlada pota začel pri
dobivati na prepoznavnosti, ki se je stopnjevala 
vse do najbolj iskanega kiparja velikih lesenih 
kipov. Leta 1976 se je poročil in z ženo sta 
vzgojila tri otroke. Poznan je po jasnem likovnem 
izrazu, njegova dela pa izražajo pestrost v vseh 
pogledih. Še vedno ustvarja, njegova umetnost 
pa je prisotna po vsej Sloveniji.

Spet obračate nov list življenja. Vsi 
pravijo, da se življenje odvrti prehitro. Kako 
vam teče čas?

Hitro, če pa pogledam nazaj, je minilo že 
toliko let … Kako se je v tem času spremenil 
svet! Grozna razlika. Ampak, enkrat si mlad 
in razmišljaš tako, enkrat si star in razmišljaš 
drugače. Čeprav jaz star nisem, samo let imam 
veliko. (smeh) V Žetini je bil kmet, ki mi je 
rekel: »Ko sem bil mlad, sem šel po Škofji Loki, 
pa sem se malo pogledal v izložbah. Zdaj sem pa 
star, pa grem zelo hitro mimo teh ogledal.«

Razstavljate že 52 let. Zadnja vašo raz-
stavo so odprli 26. januarja v Sokolskem 
domu v Škofji Loki in nosi naslov Kronist 
sanjskega sveta. Veliko sanjate? 

Intervju z umetnikom Petrom Jovanovičem ob njegovi 80-letnici

Samorastnik izpod Blegoša s čisto svojim slogom
O samorastniku Petru Jovanoviču izpod Blegoša ste zagotovo že slišali, njegova 
kiparska in slikarska dela vas ponesejo v nove dimenzije in na mejo realnosti ter 
sanj, o njegovi skromnosti in spontanosti pa sem se lahko prepričala na jasen 
januarski dan. Prijetna hiška v Dolenji Žetini je dom umetnika, ki v letošnjem 
letu praznuje svoj 80. jubilej.

Sanja se mi vsako noč, da me je zjutraj včasih 
kar groza. (smeh) Nekaterim pa nič, a ni to za
nimivo? Na razstavi so na ogled risbe Podobe iz 
sanj, saj letos praznujemo 100letnico Cankarjeve 
smrti. Pesnik Tone Pavček bi letos praznoval 90 
let, tako da so razstavljeni tudi njegovi Angeli, 
risbe na temo Balantiča, več kot 10 kipov in pa 10 
reliefov iz cikla Življenje matere božje.

Literarni junaki pod vašimi rokami kar 
oživijo – Cankarjeve Podobe iz sanj, Balantičeve 
pesmi, Pesmi štirih, motivi slovenskih ljudskih 
pesmi – kje dobite navdih zanje oziroma kako 
se odločite, kaj boste upodobili? 

Včasih sem bral in sem si mislil, tole bi lahko 
bilo. Pesmi štirih, recimo, prej sploh nisem 
poznal, potem pa sem začel risati in ljudje so 
prišli na obisk, nekaj stvari sem slišal na razsta
vah in tako dobil vedno nove ideje.

Prihajate iz časa, ko otroci še niste poznali 
telefona in televizije. Kakšna se vam zdi 
današnja tehnologija, jo uporabljate?

Ne, ne uporabljam, tukaj tudi nimamo sig
nala. Ampak raje sem tukaj, na samem, kot da 
bi bil v mestu. Ne, to pa ni zame. Pogledam pa 
rad televizijo. 

Slikate, kiparite, rišete. Kdaj najraje ust-
varjate? In ko končate, ste zadovoljni? 

Zadovoljen sem težko, ampak popravljam 
nikoli. Kakšna slika je malo boljša, kakšna malo 
slabša. Grem v svojo sobo  in tisto je moj čas. 
Po navadi je to zjutraj, lahko že zelo zgodaj, 
nikoli ne delam zvečer. Rad imam ljudi, ampak 
ko delam, moram biti sam. Zdaj rišem drevesa, 
vsa skrevljana, na Blegošu. Nekaj slik imam 
še v načrtu. Ko grem proti Blegošu, vedno s 
seboj vzamem blok in skiciram ter rečem svoji 
ženi: »Ti kar pojdi naprej, jaz bom pa malo …« 
Pozimi potem delam po narisanih skicah. 

Se kdaj vprašate, od kod vam talent? 
Tega ne vem, kot da bi mi bil nekako podarjen, 

hvaležen sem zanj. Pa ne vem, ali je padlo od 
zgoraj ali spodaj. (smeh) Res je, da moraš veliko 
delati, ampak malo talenta pa moraš tudi imeti. Ve
dno tudi delam po svoje in se ne oziram na to, kaj 
bo kdo rekel. Z leti pa je to človeku sploh vedno 
bolj vseeno. In mislim tudi, da če sem ravno jaz 
dobil ta talent, lahko tudi sam nekaj dam od sebe. 
Eni vse prodajo, jaz raje podarim. Na kakšno sliko 
sem še posebej navezan. Ko gre, imam občutek, 
kot da bi mi nekdo en košček odščipnil. 

Ste samouk. Pokojna slovenska slikarka 
Alenka Gerlovič vam je odsvetovala aka-
demski študij, da bi ohranili svoj originalni 
pristop. Ste se kdaj zaradi neakademskega 
naziva počutili prikrajšani?

Ne, nikoli. Še Vladimir Kavčič, pokojni pisatelj, 
je dejal, da so na akademiji spraševali o meni, pa 
me to ni premaknilo. S številnimi akademskimi 

slikarji in poznavalci sem bil v stikih. Pokojni 
Andrej Pavlovec je največkrat ocenil moja dela, 
vedno pozitivno, nikoli me ni tlačil ob tla. Mislim, 
da če si v svojem delu pošten in ga imaš rad, potem 
je vseeno, kakšen naziv imaš. Pomembneje je, da 
imaš svoj slog, svojo izpovedno črto. 

Veste, da imajo mladi danes veliko težav s 
službami. Kako se lahko mlad umetnik uveljavi 
v današnjem času, imate kakšen nasvet?

Samo sledi naj tistemu, kar ga veseli. Samo 
delaj, kruh bo bolj črn, ne bo bel, ampak z delom 
vedno nekam prideš. Živeti moraš skromno. Je 
pa res, da se za kulturo danes namenja premalo. 
Če hoče kultura obstajati, potem jo je potrebno 
podpreti. Jaz dolgo nisem imel nobene podpore, 
zdaj sicer status imam, ampak to je malo. 

Otroštvo ste preživeli v pomanjkanju, z 
dvanajstimi leti ste morali prevzeti očetovo 
vlogo in pomagati preživljati veliko družino. 
Kako ste poleg vsega našli čas še za risanje?

Risanje je vedno imelo prostor v mojem 
življenju. Vedno sem pa tudi rad delal na kmetiji 
in ustvarjal. Ko sem bil pri vojakih, sem risal za 
Mlada pota in tudi dobil nekaj malega denarja. 
Vse sem poslal domov in poštar je potem rekel, 
da se ne zgodi skoraj nikoli, da bi vojak pošiljal 
denar domov. Po navadi je ravno obratno. Doma 
je bila mama sama z otroki in pomagal sem, 
kolikor sem lahko. V današnjih časih se mladi 
sploh ne zavedajo, v kakšnih razmerah smo bili. 
Spomnim se še partizanov, Nemcev … enih 
smo se bolj bali kot drugih! Zdaj imamo mir, to 
je veliko vredno. Ne skrbi te, da bi ti na glavo 
priletela kakšna bomba. Vsaj ne tukaj pri nas. Po 
svetu je pa vse sorte. Za politiko mi ni vseeno, 
na vse skupaj sem pa kar hud. Če je za nekatere 
lahko dobro, naj bo tako še za druge. 

Kako ste skozi leta prepletali družino, 
delo in ustvarjanje?

Vsake stvari rabiš po malo – malo družine, 
malo ustvarjanja, vsega po malem. Če ni v 
družini vse v redu, potem ne gre. Vojko Sel
jak, pokojni župnik v Javorjah, je dejal: »Pod 
eno roko moraš imeti delo, pod ta drugo pa 
družino.« Nekaj pa moraš  imeti seveda tudi 
zase, za dušo. Tudi duša mora živeti, ustvarjati 
moraš z veseljem in se ne pretvarjat. Ko sem bil 
mlad, so me sovaščani imeli za malo posebnega. 
Pa kaj, tako je bilo. Nikoli tudi nisem risal za 
denar. Še danes menda pol podarim, pa nimam 
od tega nič. Če lahko, pomagaj. Raje vidim, 
da jaz nekomu pomagam, kot da meni nekdo 
pomaga – jaz imam dovolj. Srečo imam tudi, 
da sem zdrav, nikoli nisem hodil k zdravniku. 
Ravno sem spet podaljšal vozniški izpit. 

In kaj prinaša prihodnost?
Zdaj velikih kipov ne delam več, rišem in pa 

naredim kakšno majhno stvar. Tudi razstave so 
kar obremenitev, tako da kakšnih večjih nimam 
v načrtu. Rad se pa pohecam. (smeh) Lepo je, 
če človeka razveseliš, tudi če je to trapasta 
beseda, šala, in se malo zasmeje. Kaj imamo 
pa drugega? Nič. Malo dobre volje moramo 
pokazati in drug drugemu pomagati. 

Maja Čadež

Umetnik Peter Jovanovič v začetku leta 
praznuje 80-letnico.
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17. januarja je bila v prostorih Inkubator in Coworking centra Lokomotiva 
na Mestnem trgu v Škofji Loki kulturno-turistična delavnica s predstavitvijo 
transverzale muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem. Udeležili so 
se je tudi delavci s področja turizma naše občine. 

Gre za projekt z naslovom Kulturna doživetja Škofjeloškega s področja 
kulturnega turizma, ki je pomemben segment znotraj te panoge. V njem 
sodelujejo Občina Žiri kot vodilni partner, Občina Gorenja vas Poljane, 
Javni zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Razvojna agencija Sora, 
d. o. o., in Rokodelski center DUO Škofja Loka. Sodelujoči v projektu so se 
združili z namenom povezati muzeje, rokodelski center in kulturne ustanove 
Škofjeloškega, bogatiti njihovo ponudbo z vsebinami na osnovi zgodb in 
poenotiti promocijo, ki bi bila tako bolj uspešna na turističnem trgu. V okviru 
tega projekta bo Šubičeva hiša v Poljanah izdala knjigo Dom slikarjev Šubic 
– pisma pripovedujejo in pridobila ozvočenje. Slogan za Občino Gorenja 
vas - Poljane bo Po kulturna doživetja v Poljansko dolino.                                             

Jure Ferlan

Kulturna doživetja Škofjeloškega

Delavnico sta vodili Neja Petek in Petra Goneli iz Agencije za razvoj 
in komunikacije v turizmu Nea Culpa.
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Pri Brdarju v Vinharjih so se 16. decembra na slovesnosti pod okriljem 
Krajevne organizacije ZB NOB Poljane in Organizacijskega komiteja za 
prireditve Po stezah partizanske Jelovice znova spomnili Poljanske vstaje. 
Leta 1941 je bila človeška zgroženost Poljancev spričo nemških nasilnih 
dejanj in namer glavni motiv za to, da so se množično odzvali pozivu k 
uporu. Nastale so prve partizanske čete in bataljoni, jeseni tega leta pa se 
je partizansko vodstvo odločilo pripraviti vstajo, v kateri naj bi na Gorenjskem 
nastalo prvo osvobojeno ozemlje. Središče vstaje je postala Poljanska 
dolina, kjer so se ljudje množično pridružili partizanom.

Spomine na dogodke so pri Brdarju dopolnili otroci iz poljanske šole 
s prebiranjem zabeleženih pričevanj udeležencev dogodkov ter pevke 
Sorške kresnice iz Sore pri Medvodah s harmonikarjem Nejcem Jemcem. 
Z minuto molka so se spomnili na pred kratkim preminulo Malko Peternelj 
– Sonjo, udeleženko dogodkov 1941.

Slavnostni govornik, Vojko Hobič, poljanski rojak, ki živi v Kobaridu, je 
navzoče spomnil: »Poljanska vstaja je preprečila selitev prebivalstva iz Poljan-
ske doline, kar so Nemci načrtovali. Partizanske akcije v decembru, kakor tudi 
kasnejša dražgoška bitka, so močno odjeknile po vsej Sloveniji. Ljudem so vlile 
pogum in vero v borbo proti okupatorju.«                                          D. P.

76. obletnica poljanske vstaje
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Pišemo ustvarjalno
Udeleženci se bodo seznanili z veščinami 

pisnega in govornega izražanja, s pravopisnimi 
pravili ter s pisanjem in posredovanjem os
novnih uporabnih besedil. Poglobili bodo 
poznavanje različnih veščin pisnega ter ustnega 
izražanja. Način dela bo dopuščal različne 
oblike ustvarjanja, tako individualno kot sku
pinsko. Raziskovalna naravnanost srečanj bo 
omogočala, da udeleženci iščejo, odkrivajo in 
razvijajo različna izrazna sredstva in načine.  

Študijski krožek je predvsem namenjen 
vsem tistim, ki želijo poglobiti svoje pisno ali 
ustno izražanje ter javno nastopanje. Poudarek 
pa bo na tvorjenju besedil, ki so primerna tudi 
za objavo v lokalnih časopisih Podblegaške 
novice, Vaščan, zato je krožek namenjen tudi 
različnim društvom.

Skrivnostni svet filca
V ta študijski krožek vabimo osebe, ki želijo 

spoznati stare tehnike obdelovanja volnenih 
prej, med katerimi ima filcanje posebno mesto. 
Seznanili se bodo z zgodovino, postopki in teh

Brezplačni študijski krožki

S pomladjo še več izobraževanj
Študijski krožek je neformalna oblika druženja ljudi, ki imajo podobne interese 
in jih želijo skupaj uresničevati. V različnih krajih po Sloveniji potekajo že več 
kot 20 let. V občini Gorenja vas - Poljane Ljudska univerza Škofja Loka vabi k 
vpisu v naslednje študijske krožke, ki bodo potekali v spomladanskih mesecih.

nikami obdelave volnenih vlaken. Spoznali bodo 
tehniko mokrega in suhega filcanja in možnosti, 
ki jih ta dva načina filcanja omogočata. 

Udeleženci bodo izdelali nekaj primerkov iz 
filca, začeli bodo z osnovnimi: vrvica, kroglica, 
krpica in nadaljevali z zahtevnejšimi: podstavek 
za vročo posodo, šal, copati, modni dodatki. 

Stara oblačila s poljanske podstrehe
Udeleženci bodo spoznali oblačenje naših 

prednikov, vrste oblačil in njihovo uporabo, 
materiale in njihove lastnosti, način izdelave, 
orodja in rokodelska znanja, ki so potrebna 
za izdelavo posameznih kosov delovnih in 
»nedeljskih« oblačil.  Spoznali bodo vrednost 
ohranjanja oblačilne dediščine Poljanske doline 
in skušali ugotoviti, kdo so bili stari mojstri, ki 
so jih krojili in šivali. 

Z gostjo Andrejo Stržinar (Unikatno šiviljstvo 
in krojaštvo) bodo izdelali enostaven kos garder
obe, posnet po originalu iz preteklosti. Spoznali 
bodo tudi različen odnos do oblačil v preteklosti 
in v današnjem času. Vse skupaj bodo dokumen
tirali in predstavili na razstavi. 

Študijski krožki so za udeležence brezplačni, 
na podlagi razpisa jih financira Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport. Vodijo jih 
usposobljeni mentorji, strokovno pomoč in 
spremljanje pa opravlja Andragoški center 

Slovenije.  S posameznimi študijskimi 
krožki bomo pričeli, ko bo zadostno število 
prijavljenih, predvidoma konec februarja 

oziroma v marcu. 
Informacije in prijave: Ljudska univerza 

Škofja Loka, telefon št.: 04/506-13-60 ali po 
e-pošti: jaka.subic@guest.arnes.si.

Zeliščni vrt domače lekarne
Člani študijskega krožka bodo spoznali pet 

novih zelišč in začimb, ki pomagajo lajšati 
različne bolezni. Naučili se bodo izdelati 
blazinico iz zelišč, ki odganjajo molje, spoznali 
bodo rastline za pripravo domačega zdravilnega 
likerja. Vsi udeleženci bodo pripravili po en 
zapis o eni zdravilni rastlini. Med izmenjavo 
zdravilnih zelišč jih bodo tudi spoznavali. Na 
skupinskem nabiranju zelišč si bodo izmen
jevali izkušnje, prav tako z gostjo, zeliščarko 
Marijo Jamnik. 

Jaka Šubic

Lokalno učno središče Gorenja vas
Novo učno središče v Sokolskem domu v Gorenji vasi, ki deluje v okviru 

LAS projekta Lokalna učna središča, je bilo v decembru in januarju polno 
zasedeno. Različne oblike izobraževanja, ki  so potekala skoraj vsako 
popoldne, so za udeležence brezplačne, financirata jih Evropska unija in 
Republika Slovenija.

Do sredine januarja je ob ponedeljkih potekal začetni računalniški tečaj, v 
katerem so se  udeleženci naučili osnov računalništva, iskanja po internetu in ko-
municiranja po elektronski pošti. Ob torkih še vedno poteka začetni tečaj nemščine, 
z januarjem pa se je zaključila angleška konverzacija. Ob četrtkih so šivali, ob 
petkih sta potekala nega in oskrba za starejše ter začetni tečaj španščine, ki se 
bo zaključil v prvi polovici marca. V vseh programih je od 12 do 15 udeležencev, 
še posebej je bila dobra udeležba pri delavnicah nege za starejše, ki so jih izvedle 
strokovne delavke CSS Škofja Loka in se jih je udeležilo 20 udeležencev.   

V februarju se pričenja začetni tečaj angleščine »Učimo se angleško«, 
prostih je še nekaj mest. Ljubitelje ročnih del vabimo v tečaj kvačkanja, še 
posebej pa želimo občane povabiti v dve delavnici, katerih programa sta 
na kratko predstavljena v nadaljevanju:

Bodi viden na Facebooku
Delavnica je primerna za vse, ki so na začetku svoje poslovne poti in tudi 

za vse podjetniško  že uveljavljene »stare mačke«, ki si želijo:
• naučiti trikov na Facebooku,
• postati prepoznavni in edinstveni v svojem poslu,
• povečati prepoznavnost svoje blagovne znamke,
• napisati tako marketinško besedilo, ki bo pritegnilo vaše gledalce na 

socialnem omrežju,
• pridobiti več sledilcev na Facebooku,
• pridobiti potencialne in idealne stranke,
• obdržati stalne stranke.
Delavnica bo potekala 15. in 16. februarja od 16. ure dalje v Sokolskem domu. 

Les je lep, poskrbimo, da tak tudi ostane   
Delavnica za ljubitelje lesa in starih lesenih predmetov pa bo vključevala 

naslednje vsebine: 
• kratko predavanje s slikovnim gradivom o problematiki lesa v hiši in 

okrog nje,
• kaj pomeni preventiva,
• razgovor o predmetih, ki jih bodo udeleženci prinesli na drugo 

srečanje, 
• navodila za pripravo  lesenih predmetov, ki jih bodo udeleženci prinesli 

na delavnico
• pregled lesenih predmetov in razgovor o možnostih za posege,
• predstavitev različnih materialov in postopkov,
• preizkusi različnih negovalnih sredstev in navodila za vzdrževanje 

predmetov.
Delavnica bo potekala dva petka, predvidoma v začetku marca. 
V vseh dneh, ko poteka izobraževanje, imajo občani možnost individual-

nega svetovanja o programih vseživljenjskega učenja pa tudi o drugih formal-
nih in neformalnih oblikah izobraževanja. Zaradi boljše kakovosti svetovanja 
prosimo, da pred prihodom pokličete na spodaj navedeni kontakt. 

Jaka Šubic

Novi programi izobraževanja v Lokalnem učnem središču  
Gorenja vas v februarju in marcu: 

• UČIMO SE ANGLEŠKO (ZAČETNI TEČAJ)
• KVAČKANJE,
• BODI VIDEN NA FACEBOOKU,
• LES JE LEP, POSKRBIMO, DA TAKO TUDI OSTANE.
Informacije in prijave: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1 a, 

po e-pošti (jaka.subic@guest.arnes.si) ali po telefonu (04/506-13-60).  
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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.

Vse te lokalne izdelke s preverjeno kako
vostjo ponudniki predstavljajo na tržnicah, v 
specializiranih trgovinah, v Domačih kotičkih. 
V okviru CLLD projekta Marejne jih želimo 
nadgraditi s ponudbo turističnih spominkov, 
butično ponudbo izdelkov v manjših vrečkah, 
škatlicah, lično predstavljeno v posebni celostni 
podobi. Ta ponudba bo na voljo na novih tržnih 
mestih (lesene promocijskoprodajne omare 
– marejne) na turističnih točkah novi skupini 
kupcev – turistom, domačim in tujim gostom 
gostinskih ponudnikov. 

Kar šest gostincev z marejnami 
Projekt se bo izvajal dobro leto v partnerstvu 

z Društvom za razvoj podeželja Resje, Kmetij
skogozdarskim zavodom Kranj in šestimi 
gostinskimi ponudniki na širšem Škofjeloškem 
(Gostišče pri Županu, Gostilna Pr’ Sedmic, 
Gostilna na Vidmu, Gostilna pri Boštjanu, 
Gostišče pri Zalogarju, Gostilna Macesen), 
ki potrjujejo, da obiskovalci Škofjeloškega 

Dedek Jaka in Babica Jerca

Turistični spominki poslej v marejnah
Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških 
hribov trenutno povezujeta 45 ponudnikov z območja vseh občin na Škofjeloškem, 
ki v okviru svojih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, osebnega dopolnilnega 
dela in drugih pravnih oblik razvijajo, promovirajo in tržijo skupno 470 kako-
vostnih izdelkov.

povprašujejo po specifičnih, uporabnih izdel
kih s sporočilom identitete našega območja, 
ki bi jih z veseljem odnesli domov kot spomin 
na turistično doživetje na našem območju. Te 
značilnosti izdelki omenjenih blagovnih znamk 
vsekakor imajo.  

K sodelovanju v projektu oziroma pri 
oblikovanju ponudbe turističnih spominkov 
blagovnih znamk Dedek Jaka in Babica Jerca 
za predstavitev in prodajo v marejnah, ki bodo 
postavljene v gostinskih obratih zgoraj nave
denih gostinskih ponudnikov, vabimo obstoječe 
ponudnike blagovnih znamk in vse druge, ki 
imate kakovostne izdelke lokalnega območja 
in jih želite na ta način tudi tržiti. 

Motivacijsko-izobraževalni delavnici 
Prva bo namenjena vsem interesentom na 

področju zeliščarstva, kjer bomo v uvodu na 
kratko predstavili zakonodajne zahteve glede 
ustrezne registracije dejavnosti in posledično 
prodaje izdelkov iz zelišč, nadaljevali pa z 

Projekt Vzpostavitev promocijsko-prodajnih 
omar (marejn) s kakovostnimi izdelki s 
Škofjeloškega kot turističnimi spominki 

na turistično zanimivih točkah – Marejne 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 

Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, 

določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za 
vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna 

agencija Sora. 

delavnico izdelave zeliščnih izdelkov domače 
ponudnice naravnih kozmetičnih izdelkov 
Irme Dolinar iz Žirov. Ob pokušini zeliščnega 
čaja se bo predstavil tudi ponudnik čajev. Ta 
delavnica bo v torek, 6. marca 2018, ob 9.00 
v Čebelarskem domu v Brodeh. 

Druga delavnica pa bo namenjena vsem 
obstoječim in potencialnim novim ponud
nikom blagovnih znamk, ki bi želeli tržiti svoje 
izdelke, pa še iščejo določene informacije. Pred
stavljeni jim bodo pogoji glede registracije in 
opravljanja dejavnosti, dobre higienske prakse 
in označevanja izdelkov, svoje izkušnje glede 
razvoja in prodaje izdelkov pa bosta predstavila 
tudi dva uspešna ponudnika blagovnih znamk 
Dedek Jaka in Babica Jerca. 

Delavnica bo v četrtek, 8. marca 2018, ob 
9.00 v Čebelarskem domu v Brodeh. 

Prijave na delavnici in dodatne informacije 
so na voljo na enaslovu kristina.miklavcic@
rasora.si in tel. št. 04/5060225. 

Kristina Miklavčič,
Razvojna agencija Sora

Slovenska zemlja v pesmi 
in besedi v Javorjah

Priljubljena oddaja Radia Slovenija bo tokrat 
v živo iz dvorane Osnovne šole Javorje. To bo 
nadaljevanje predhodnih treh oddaj iz vasi pod 
Blegošem v preteklem letu. Oddaja, ki jo vodi 
urednica mag. Simona Moličnik, bo v torek,  20. 
februarja 2018, ob 20.00. V njej bodo nastopili 
javorski pevci in folklorna skupina. Krajani bodo 
predstavili kulturno bogastvo in znamenitosti 
najbolj sončne vasi v Sloveniji. Veselo in za-
nimivo bo, zato prav lepo vabljeni. 

Jože Dolenec

Dedek Jaka in Babica Jerca: To so pekovski izdelki, rezanci, jajca, izdelki iz sadja, zelenjave, gozdnih 
sadežev oz. plodov, mesni izdelki, mlečni izdelki, čaji, naravni kozmetični izdelki ter izdelki domače 

in umetnostne obrti, ki so izdelani na tradicionalen način, v pretežni meri iz lokalnih surovin, ob 
vstopu v blagovni znamki pa so morali dokazati s priznanji nagrajene senzorične lastnosti izdelkov na 
ocenjevanjih na Biotehniški fakulteti,  Biotehniškem centru Naklo ali znotraj Dobrot slovenskih kmetij. 

Ponudniki izdelkov domače in umetnostne obrti pa so za vstop v znamki predložili certifikat o domači in 
umetnostni obrti oz. je izdelkom komisija za blagovni znamki predhodno podala pozitivno mnenje.
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Do zdaj ste izdali petnajst samostojnih 
stripovskih albumov. Gre za albume različnih 
žanrov (družinski, mladinski, družbeno-
politični). Na kakšen način pridejo zgodbe 
do vas? Je družbeno-politični žanr tisti, ki 
ponuja največ možnosti za ubesedenje misli, 
ali je to morda kateri drugi žanr?

Mene v stripu zanima predvsem družbena 
problematika, ki se zrcali skozi različne zvrsti 
stripov, od otroških, ki gledajo na pereče probleme 
skozi otroške oči, humorističnih, kot je Jaka Pokora 
in njegovi satirični komentarji vsakodnevnega 
življenja, do realističnih, družbeno kritičnih stripov, 
v katerih nastavljam ogledalo različnim anomali
jam, kot so nacionalizem, rasizem, alkoholizem, 
ksenofobija, homofobija, narkomanija, družinsko 
nasilje in nasilje med vrstniki, begunska problema
tika … Nasploh je strip medij, ki je zaradi svoje 
specifičnosti idealen za to zvrst, saj se lahko zelo 
hitro odzove na trenutne probleme.

Vaša najnovejša knjiga nosi naslov Kako je 
Jaka Racman postal fašist. Zbrali ste 41 ilus-
triranih krajših esejev oz. portretov, recenzij, 
ocen domačih in tujih stripov, ki so izšli pri nas, 
pa tudi analizo svetovnega in domačega stripa. 
Kakšne so sicer razlike med slovenskimi in 
tujimi stripi? Kateri je morda najpomembnejši 
za vas oz. vašo stripovsko pot?

Poleg risanja se ukvarjam tudi s stripovsko 
zgodovino in kritiko, saj slednje zelo primanjkuje, 
ali pa o stripu pišejo ljudje, ki se ne spoznajo nanj, 

Pogovor s striparjem Iztokom Sitarjem

S stripom nastavlja ogledalo družbenim anomalijam
Iztok Sitar (1962) je stripar, ilustrator, karikaturist, publicist, stripovski teoretik 
in kurator. Živi in ustvarja v Poljanah. Z njim smo se o njegovih delih in pomenu 
stripa pogovarjali ob izidu njegove najnovejše knjige Kako je Jaka Racman 
postal fašist. 

in potem povsem napačno vrednotijo nekatera 
dela, kar stripu vsekakor ni v korist. Jugoslavija je 
bila stripovska velesila, tako po številu kvalitetnih 
avtorjev kot produkciji stripovskih revij. Kot 
mulci smo lahko brali vse najboljše svetovne 
stripe, kar je zagotovo vplivalo na nas, ki smo 
se kasneje začeli ukvarjati z deveto umetnostjo. 
V tujini je strip še vedno komercialen medij, v 
Sloveniji pa bi težko preživel brez subvencij, 
zato v svetu še vedno prevladujejo predvsem 
pustolovski stripi, ki so zanimivi za čim širši 
krog občinstva in se dobro prodajajo, pri nas pa si 
lahko privoščimo bolj osebne in angažirane stripe. 
Sicer pa se pri nas tudi komercialnemu stripu ne 
godi dosti bolje, Calvin in Hobbes, recimo, ki je 
bestseler v Ameriki in sploh v svetu, se komajda 
prodaja. Edina izjema je tukaj Zvitorepec, ki ga 
ljudje iz generacije v generacijo še vedno zelo radi 
berejo. Ravno o teh stripih, pa Asteriksu in Tintinu 
ter vrsti drugih, pišem v tej knjigi in kdor jo bo 
prebral, bo zlahka videl razlike med slovenskim 
in tujim stripom.

Esej in knjiga Kako je Jaka Racman 
postal fašist izhaja iz naslova znane čilske 
knjige Kako brati Jaka Racmana. Za kakšno 
knjigo gre in kako se povezuje z vašo?

Knjiga Kako brati Jaka Racmana Ariela Dorf
mana in Armanda Matellarda, ki razgalja imperi
alizem v Disneyjevih stripih, je izšla leta 1971 v 
Čilu, po državnem udaru generala Pinocheta pa je 
bila prepovedana. Pri nas je izšla leta 2007, Jaka 

Racmana v naslovu pa sem vzel kot metaforo 
stripovskega junaka, ki na videz zgleda povsem 
nedolžno, v resnici pa je vse prej kot to, saj lahko 
indoktrinira mlade bralce z določeno ideologijo.

Stripe še vedno ustvarjate ročno. Kako 
poteka takšno delo in kako vi vidite razliko 
med takšnimi deli in tistimi, ki nastanejo s 
sodobnejšimi tehnikami?

Večina mlajših avtorjev uporablja pri risanju 
in predvsem koloriranju računalnik, s katerim 
lahko hitreje narišejo strip, vendar se po mojem 
mnenju digitalni način na more primerjati z ročno 
narisanim in pobarvanim stripom. Jaz vsekakor 
prisegam na tuš, čopič in akvarelne barve. Je pa 
prihodnost vsekakor v digitalnem stripu, saj se da 
z dobro opremo, znanjem in seveda talentom, ki 
je navkljub tehnologiji še vedno potreben, narisati 
zelo dobre stripe tudi v umetniškem smislu.

Kako je danes s stripom v tiskanih medi-
jih? Ustvarjate tudi še za časopise, katere in 
kako pogosto?

Strip se je pojavil leta 1895 v Ameriki ravno 
zaradi boljše prodaje časopisov, danes pa je zaradi 
varčevanja in recesije prvi na udaru in za razliko 
od devetdesetih let, ko je skorajda vsak časopis, 
ki je dal kaj nase, objavljal stripe, jih danes lahko 
preštejemo na prste ene roke, pa nam še ostane 
precej prstov. Svetla izjema je tukaj Gorenjski 
glas, Delo kot osrednji slovenski časnik pa objavlja 
uvožene ameriške stripe, ki so seveda cenejši kot 
domači, o kakovosti pa raje ne bi govoril, kar pa 
po drugi strani prav nič ne pripomore k izboljšanju 
slovenske stripovske scene. Za Gorenjski glas rišem 
strip Jaka Pokora, sicer pa objavljam še v različnih 
stripovskih revijah doma in po svetu.

Se vam zdi, da bralci v Sloveniji znamo 
ceniti dober strip in ga ločiti od ‘slabega’? 
Kaj ga dela dobrega? 

Lani je dobil Tomaž Lavrič Prešernovo nagra
do za fiktivno biografijo o Jezusu, Tolpa mladega 
Ješue, ki mu je niso hoteli objaviti v Evropi, kar 
pomeni, da pri nas znamo ceniti strip. Nasploh se 
slovenski strip loči od evropskega in ameriškega 
predvsem po družbeni angažiranosti, ki v svetu 
predstavlja zelo majhen del stripovskega kolača, 
pri nas pa je to glavni žanr, po katerem smo znani 
in prepoznavni tudi drugje. Strip je dober, če je 
dobra zgodba podkrepljena tudi z dobro risbo, 
ki skupaj tvorita neločljivo celoto.

Pogovarjala se je Kristina Zajc Božič.

Iztok Sitar je doslej izdal petnajst žanrsko različnih stripovskih albumov, od erotične grafične novele 
Sperma in kri (1990) do zbirke ljubezenskih zgodb Čudaki ljubijo drugače (2014). V svojih delih nastavlja 

ogledalo slovenski politiki, cerkvi in družbi nasploh: fašizmu, nacionalizmu, šovinizmu, rasizmu, 
ksenofobiji in homofobiji. Ilustriral je več kot 100 učbenikov, med drugim je v devetdesetih letih 20. 

stoletja objavljal karikature v časopisu Slovenec, kar 10 let je v časopisu Dnevnik objavljal stripovsko 
serijo Bučmanovi. Je eden naših najprodornejših stripovskih zgodovinarjev in teoretikov. Leta 2007 je 

izdal temeljno monografijo Zgodovina slovenskega stripa (1927–2007), ki je lani izšla v novi dopol-
njeni izdaji. Za Dnevnik Ane Tank je leta 2008 dobil zlato hruško za najboljšo mladinsko književnost 

in 2013 nagrado Najbolji strani stripovi 2012/2013. godine (11. Salon stripa, Beograd). V letu 2012 je 
na mednarodnem Festivalu knjižne ilustracije v Novem Sadu prejel nagrado za najboljšo ilustracijo 
proznega dela (Dorota Masłowska – Poljsko-ruska vojna pod belo-rdečo zastavo, Modrijan, 2011). 

Naslovnica najnovejše knjige Iztoka Sitarja
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Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas pred dnevom 
žena vljudno vabi na delavnico z naslovom 
PREOBREMENJENOST SODOBNE POSLOVNE 
ŽENSKE (Učinkovito soočanje s pričakovanji 
poslovne in zasebne vloge sodobne ženske), ki 
bo v torek, 6. 3. 2018, od 17.00 do 19.30 ure, v 
prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni 
trg 38, Škofja Loka. 

VSEBINA DELAVNICE:
• Pričakovanja vloge sodobne ženske
• Težnja po vrhunskosti
• Zakaj pride do izgorelosti?

• Kako izgorelost prepoznamo in preprečimo?
• Fizične in psihološke posledice izgorelosti
• Kako uravnotežiti delo in zasebno življenje?
• Tehnike za soočanje s stresom
• Optimizem kot način življenja
PREDAVATELJ:
Delavnico bo vodil Iztok Žilavec (univerzitetni 
diplomirani psiholog). 
KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?
Ženskam, ki jih omenjena tematika zanima, lahko 
so ustanoviteljice, lastnice, zaposlene v podjetju ali 
pa jih omenjena tematika preprosto zanima.

KOTIZACIJA:
Delavnica je za udeležence brezplačna, saj jo 
finančno podpirajo občine: Škofja Loka, Gorenja  
vas - Poljane, Železniki in Žiri.

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE
Prijave sprejemamo do četrtka, 1. marca 2018, 
oz. do zasedbe prostih mest, na Razvojni 
agenciji Sora, telefon 04/50-60-220, e-pošta info@
ra-sora.si. 
Pri prijavi navedite točen naziv in naslov 
podjetja, vaše ime in priimek ter e-naslov!

Delavnica PREOBREMENJENOST SODOBNE POSLOVNE ŽENSKE 
Učinkovito soočanje s pričakovanji poslovne in zasebne vloge sodobne ženske

Na območju naše občine je približno 30 družin 
ali posameznikov, ki redno ali le občasno potrebu
jejo pomoč v obliki paketov, v Mercatorju zbrane 
hrane, plačila položnic, prevoza, plačila letovanja 
otrok. »Družine in posamezniki so iz vseh koncev 
občine, na dveh oziroma treh območjih jih je neko
liko več,« pojasnjuje predsednica Marija Knafelj, 
ki izpostavlja, da imajo ljudje še vedno predsodke. 
»Vedno je stiska, ko se posameznik ali družina 
znajde v neprijetnem položaju – bolezen, smrt v 
družini, izguba službe, razpad družine …, vse to 
nas mimogrede postavi pred zid, vrže s tira!«

Aktivni na več področjih
Uspešni so pri zbiralnih akcijah oblačil, 

obutve, raznih strojev, aparatov. »Vse to pride 
marsikomu še kako prav. Zbiralne akcije orga
niziramo dvakrat na leto. V kolikor se v vmesnem 
času pojavi kakršna koli potreba, povprašamo v 
domačem okolju, pri znancih in prostovoljcih, v 
skladišču RK Škofja Loka, prosimo prek radia, 

Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Gorenja vas

Vsa zbrana sredstva za občane, 
najbolj ranljivi otroci
Ponekod si ljudje še vedno zatiskajo oči in nemalokrat obsojajo, ko se kdo v 
njihovi neposredni okolici znajde v nezavidljivem socialnem položaju. Hkrati 
pa pozabljajo, da nesreča nikoli ne počiva in da se vse to lahko že jutri zgodi 
komurkoli. Zahvaljujoč različnim organizacijam, ki prepoznajo stisko in na 
takšen ali drugačen način (prostovoljno) pomagajo vsem pomoči potrebnim, 
posamezniki in družine ne ostanejo sami. S takšnimi težavami se srečujejo tudi 
prostovoljke in prostovoljci KORK Gorenja vas.

iščemo na spletu.« Sicer pa so prostovoljke in 
prostovoljci aktivni skozi vse leto. Med drugim 
organizirajo različna zanimiva in poučna pre
davanja, kosila za starejše na petih lokacijah, 
enkrat mesečno zdravstveno postajo, prednovo
letna srečanja in obdarovanje starejših. V okviru 
KORK Gorenja vas delujejo tudi tri aktivne 
skupine starejših: Zarja, Klas in Frklje.

Decembra so hrano zbirali v sodelovanju 
z Mercatorjem v akciji Sosed sosedu sosed. 
Odziv naših občanov je bil izjemen; akcijo bodo 
ponovili pred veliko nočjo. 

Starejši vse bolj potrebujejo pomoč
Iz leta v leto se tudi v naši občini povečuje 

potreba po pomoči na domu, pri oskrbi starejših, 
bolnih …, tistih, ki v bližini nimajo nikogar od 
svojcev. KORK pomaga kjerkoli in kolikor lah

ko. »Ob tem se odpira kar precej pereč delček 
življenja starejšega človeka. Po mojem mnenju 
bomo morali v prihodnosti kar pošteno zavihati 
rokave, saj se prebivalstvo stara. Današnji čas 
ni naklonjen staremu človeku. To še posebej 
velja ob celodnevni odsotnosti mlajših. Osam
ljen, bolan človek ostaja prepuščen sam sebi, 
dobrim sosedom, prijateljem, če jih ima, če so 
doma.« KORK Gorenja vas sodeluje s Karita
som, občino, Centrom za socialno delo (CSD), 
patronažno službo. Pišejo prošnje, iščejo rešitve 
ter so prisotni povsod, kjer so lahko.

Družino preselili v novo hišo
»Dvema družinama smo pomagali, da je v 

njihovih domovih zasvetila elektrika. Izjemno 
smo veseli, da se je naše delo obrestovalo.« 
Eden izmed večjih zalogajev v sodelovanju z 
občino, RK Slovenije, OZ Škofja Loka, Kari
tasom, CSD, Petrolom in donatorico iz Reteč 
je bila selitev družine, ki je izgubila očeta iz 
stare, že podirajoče hiše, v novo. Knafljeva se 
na tem mestu zahvaljuje vsem za pomoč. Sicer 
delo še ni zaključeno, potrebno je urediti še 
kopalnico, zato bodo veseli, če se javi kdo, ki 
bi bil pripravljen pomagati.

Lidija Razložnik

»KORK Gorenja vas je vesel vsakega 
finančnega prispevka, ki nam omogoča, da 
lahko pomagamo pomoči potrebnim in tako 

olajšamo marsikatero stisko. V kratkem bomo 
delili položnice za članarino povsod tam, kjer 
le-te ne pobiramo osebno. Vsak, ki daruje, 

primakne delček svojega v prekrasno podobo 
sočutnega podblegaškega človeka – dobrega 
človeka. Vsi ti prispevki ostanejo v celoti nam 

in so namenjeni za naše občane, naše otroke,« 
je še povedala predsednica KORK Gorenja vas 

Marija Knafelj, ki se že vnaprej zahvaljuje za 
vsakršno pomoč.

V okviru KORK Gorenja vas delujejo tudi tri aktivne skupine starejših: Zarja, Klas in Frklje (na sliki).
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»V nedeljo sem se vselil v stanovanje, v 
ponedeljek začel delati, kasneje uredil še ad
ministrativne zadeve, ki jih je potrebno ob takih 
dogodkih. Vse je bilo zelo hitro,« se spominja 
svojih začetkov v Nemčiji. Med letoma 1996 in 
2004, ko je bil službeno veliko po tujini, med 
drugim tudi v Nemčiji, so Nemci nanj naredili 
slab vtis, saj so bili zelo brezvoljni. Takrat si je 
dejal, da tam nikoli ne bi delal, kaj šele živel. 
»A glej ga, zlomka, zarečenega kruha se največ 
poje! Tako bo letos že moje četrto poletje v 
Nemčiji.« (smeje) 

Na življenje v Nemčiji se je privadil. Pravi, 
da je najtežje obdobje za njim, a je še vedno 
stresno. »Verjetno bi z odličnim znanjem jezika 
imel drugačne izkušnje in mnenje. Sem pa 
vesel, da se moj krog znancev in prijateljev 
širi,« prizna. Prosti čas rad nameni sprostitvi, 
kolesarjenju. »Precej časa gre tudi za kuhanje 
obrokov, nakupovanje … no, pa tudi za obisk 
Oktoberfesta in savne se najde.«

Prvi pride, zadnji gre
Dela od ponedeljka do petka, od 8. do 12. 

30. ure ter od 13.30. do 17. ure. »Pridem prvi in 
zadnji grem.« V delavnici skrbi za razporejanje 
del in nalog. Med drugim je zadolžen za to, da 
so vozila tehnično brezhibna in pripravljena za 

Naši občani v tujini: Mitja Čadež

»Ko jim odvrnem, da je vse za nekaj dobro, 
me čudno gledajo!«
Mitja Čadež z Dolenje Dobrave se je junija 2014 preselil v Nemčijo in se za-
poslil kot mehanik v manjšem družinskem podjetju, kjer je treba poprijeti za 
vsako delo. Na življenje v Nemčiji se je privadil, se pa tako navade kot hrana 
precej razlikujejo od tega, kar je poznal v Sloveniji. Še ko je bil doma, je zelo 
rad kolesaril in svoje navdušenje je prenesel tudi v Nemčijo. Kolo mu namreč 
nudi sprostitev ter možnost za spoznavanje pokrajine.

prevzem, ter pomaga strankam pri prevzemu. 
Delo se je sicer z zaposlitvijo dodatnega delavca 
nekoliko spremenilo, a ga je še vedno dovolj. 
»Ko sem se zaposlil tu, sem imel vsa znanja, 
ki so jih potrebovali. Z veseljem bi se udeležil 
dodatnih izobraževanj, saj znanja ni nikoli 
preveč.« Sodelavci so večinoma Nemci, ima 
pa tudi mlajšega sodelavca iz Poljske. »Je pa 
res, da je s tujci tako kot v Sloveniji – tujec je 
tujec, pa naj bo dober ali slab.«

Ljudje so zaprti
Živi v vasi Bingen, ki je večja od Gorenje 

vasi. Ima le en lokal, ki se odpre ob 16. in zapre 
ob 22. uri. »To je okrožje Sigmaringen, ki je 
večje od Škofje Loke, a ima ob nedeljah ob 18. 
uri večino lokalov zaprtih.« Tudi slaščičarne 
so odprte le od aprila do septembra. »Ljudje 
so tu precej zaprti, tudi do tujcev. Zdi se mi, 
da kar naprej jamrajo, nič jim ni prav … ne 
vreme, ne promet, vse je (pre)drago … vedno 
najdejo kaj. Po drugi strani pa veliko dajo na zu
nanji izgled in razkošje. 
Ko jim odvrnem, da je 
vse za nekaj dobro, me 
čudno gledajo,« smeje 
pripomni. Spominja se 
dogodka, ki ga je pozi
tivno presenetil. Bilo je 
poletje ob Bodenskem 
jezeru, ko je nekdo v ko
palkah vdiral v avto. To 
opazi kopalec, ki najde 
še dva moška, in gredo 
do avtomobila. Moškega 
pri avtomobilu so začeli 
spraševati, kaj počne in 
zakaj, pogovor je trajal 
več minut. Na koncu so 
le prišli do zaključka, 
da moški skuša priti v 
lastni avto.

Dovolj je želja za 
življenje v tujini

Nemčija je precej so
cialna država. »Dodatki 
na otroka znašajo do 190 
evrov  na mesec, obstaja 
možnost zaposlitve za 
skrajšan delovni čas, 
družina ima ugodnejše 
davčne  osnove  p r i 

Mitja Čadež tudi v Nemčiji ohranja svoj 
najljubši hobi – kolesarjenje.
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plačah, družini z otroki je tukaj zelo udobno 
…« Mitja pravi, da če lahko posameznik preživi 
z delom v Sloveniji, mu ni potrebno hoditi 
v tujino. »Sicer pa, če ima posameznik željo 
za delo in življenje v tujini, je to čisto dovolj. 
Načrtuješ lahko le nekaj stvari, vsega žal ne 
moreš. Ko si enkrat ‘vržen v vodo’, moraš 
začeti plavati.« Poudari, da je danes znanje tujih 
jezikov izjemno pomembno. »To sem pred leti 
povedal tudi svojim otrokom.«

Pogreša odprtost in prijaznost ljudi
V Slovenijo in domačo Poljansko dolino se 

vrača do desetkrat na leto. Vzrok za pogoste 
obiske so otroci, različna slavja in prazniki. 
Pravi, da so obiski v Sloveniji vedno zelo 
stresni in naporni. A v Nemčiji pogreša 
marsikaj – odprtost, prijaznost – predvsem 
žensk, ki so v Sloveniji veliko bolj prijazne. 
»Ne pogrešam slabih slovenskih cest (smeje). 
Dežela je bolj ravninska, zato pogrešam dolge 
klance za kolesarjenje. So pa tu lepe in prijazne 
ceste za kolesarjenje.« Kaj pa vrnitev domov? 
»Hm, težko kar koli rečem. V mojih letih že 
moram razmišljati o dohodkih po končani 
delovni dobi, za kar so tukaj zelo dobri pogoji. 
Odvisno bo tudi, kje bodo otroci našli delo … 
Skratka, kup neznank, zato o tem enostavno 
ne razmišljam.«

Lidija Razložnik
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Drugošolci so športni dan preživeli v bazenu 
v Kranju. Vsaka skupina je s svojim vaditeljem 
oz. vaditeljico izvajala različne vodne igre in 
utrjevala osnovne plavalne tehnike.

Šola v naravi
Cel kup različnih dejavnosti pa so bili deležni 

tretješolci iz Poljan in Javorij, ki so za tri dni, 
od 11. do 13. decembra, odšli v šolo v naravi. 
Nastanili so se v Domu Čebelica v Dolenji 
vasi pri Čatežu. Spuščali so se z bobi, se učili 
o varovanju narave, vremenu, straneh neba, 
izdelali kompas, vadili orientacijo, streljali z 
lokom, tekmovali v kvizu. Seveda so pripravili 

Iz OŠ Poljane

Na Dolenjskem je lepo!
Po burnem in seveda prazničnem decembru so se učencem počitnice zelo pri-
legle. Tokrat so bile kar dolge, a se je vseeno vsem zdelo, da je prvi šolski dan 
v novem letu prišel prehitro. Januar je že pregovorno kar miren mesec, zato se 
bomo spomnili še nekaterih decembrskih dogodkov.

tudi pester zaključni večer s plesom.
Učencem bo ostala v lepem spominu, 

domov pa so se vrnili zadovoljni ter polni 
novih izkušenj in nepozabnih vtisov, ki so jih 
zapisovali ob večerih.

Ana Omejc, 3. a: Ko smo bili v šoli v 
naravi, je bilo zelo lepo. Bili smo v CŠOD Dom 
Čebelica. Naša soba se je imenovala Sove. V 
sobi spim z Ester, Simo, Zarjo in Niko. V naši 
sobi ni Blažke, ker je zbolela. Sobe so velike 
in majhne. Naša je majhna. Imamo pograde. 
Učijo nas učiteljica Živa, učitelj Matej in vodja 
doma Damjan. Damjan nas je učil lokostrelstvo. 
Prvi dan smo šli ven na sneg. Drsali smo se z 

bobi. Za kosilo so bili špageti. Imeli smo kviz 
o živalih. Vsak dan smo imeli sestanke. V 
torek smo imeli žurko. Bilo mi je tako vroče, 
da sem bila čisto prepotena. V sredo, ko smo 
se zbudili, nas je učiteljica Živa poklicala 
na sestanek. Povedala nam je, kako moramo 
pospraviti sobo. Začeli smo s pospravljanjem 
in pakiranjem. Pospravila sem celo omarico. 
Ko smo sobe pospravili, nam jih je učiteljica 
Živa tudi ocenila. Na koncu smo se igrali lov 
na lisico. Bilo je zelo dobro.

Jaka Šubic, 3. b: Najbolj mi bo v spominu 
ostalo spuščanje z bobi. Zelo mi je bila všeč 
soba. V šoli v naravi sem se veliko naučil. 
Zelo mi je bilo tudi všeč, ko smo sami naredili 
kompas iz bucike, magneta, slamice in z vodo 
napolnjene posodice. Všeč mi je bilo tudi, ker 
sem bil v sobi s Tilnom, Gašperjem, Galom, 
Aljažem in Žigom. Hrana je bila zelo dobra.

Ema Krek, 3. b: V šolo v naravi smo se 
pripeljali z avtobusom. Bila sem zelo vznemir
jena. Prvič sem bila v domu CŠOD Čebelica. V 
domu imajo ptičke, želvo in paličnjake. V torek 
smo se naučili osnov lokostrelstva. Streljali 
smo z lokom. Zvečer smo imeli žur. V sredo 
pa smo imeli lov na lisico. Ta šola v naravi je 
bila zelo ekološka.

Lana Šikovec, 3. j: V torek smo se naučili, 
koliko časa se določena stvar razgrajuje. Zvečer 
pa smo imeli še zabavo. Po zabavi, ki se je za 30 
minut podaljšala, smo se hitro stuširali in umili 
zobe. V sredo smo imeli za zajtrk evrokrem. 
Potem smo se šli lov na lisico. Lov na lisico je 
bil odličen, ker sem spoznala Emo. Upam, da 
bomo še kdaj šli v Dom Čebelica, saj je tukaj 
zelo dobro.

Prireditev
Uvod v težko pričakovane božičnonovoletne 

počitnice je predstavljala prireditev, ki je bila 
namenjena počastitvi dneva samostojnosti in 
enotnosti ter pričakovanju božiča in novega leta. 
V telovadnici naše šole so jo pripravili učenci 
in učitelji naše šole.

Učenci od 1. do 5. razreda so nas popeljali 
skozi letne čase in nazorno pokazali, kako so 
ljudje v časih, ki jih še ni obvladovala teh
nologija, delali, se družili, praznovali, se igrali 
in se imeli radi. Spomnili smo se starih resnic, 
pregovorov in rekov, ki so nastali na podlagi 
večstoletnih izkušenj in uravnavali življenje 
prejšnjih generacij. Ob tem je marsikdo poti
hem pomislil, da vse to bogastvo nikoli ne sme 
utoniti v pozabo. Veseli nas, da za to skrbijo 
tudi naši učenci.

Tudi gospa ravnateljica Metka Debeljak se 
je v svojem nagovoru navezala na sporočilo 
prireditve ter vsem zbranim zaželela lepo 
praznovanje ter vse dobro v novem letu.

Prireditev je pripravila učiteljica Alenka 
Jelovčan, z učenci pa so za nastop vadile vse 
učiteljice razredne stopnje. Prepevali so vsi trije 
zbori naše šole, spremljevalec na harmoniki je 
bil Tadej Dolenec iz 9. a.

Bernarda Pintar

Utrinek tretješolcev iz Šole v naravi: Brez ljubljenčkov ne gremo spat!

S prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti: Nabrusimo kose!
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Obiskala nas je Nicola Stewart
V letošnjem letu na Britanskem velepo

slaništvu v Ljubljani obeležujejo 25. obletnico 
diplomatskih odnosov med Slovenijo in Veliko 
Britanijo. Z namenom promocije zelo uspešnih 
odnosov na različnih področjih so se januarja 
2017  obvezali, da v enem letu obiščejo prav 
vsako slovensko občino. Ta projekt, če ne kar 
izziv, so poimenovali #212. Obiskali so že 
več kot 163 občin. Glede na to, da je naša šola 
vključena v program MEPI, so nas poiskali po 
spletu in obiskala nas je Nicola Stewart. Dela 
kot sekretarka v političnem oddelku. Prijazna 
gospa, odprta za komunikacijo in polna energije, 
je  našim učencem osmih razredov predstavila 
delo na Britanskem veleposlaništvu v Lju
bljani. Pripovedovala jim je o svojem delu na 
veleposlaništvu, usklajevanju dela in družine, o 
življenju v Angliji, ter z veseljem odgovorila na 
zanimiva vprašanja učencev.  Čeprav slovensko 
zna le nekaj besed, so se dobro razumeli.

Zadnji šolski dan v letu 2017
V petek, 22. decembra, smo imeli učenci 

od 1. do 9. razreda kulturni dan o filmih, ki 
smo si jih ogledali. Učenci predmetne stopnje 
smo si ogledali film Košarkar naj bo, posnet po 
knjigi pisatelja Primoža Suhodolčana, mlajši 
učenci pa so gledali druge filme. Nato smo po 

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Pester zaključek starega, optimističen 
začetek novega leta

razredih imeli razgovor o filmu in avtorju ter 
po skupinah odgovarjali na vprašanja, kar smo 
na koncu tudi predstavili.

Na ta dan sta šolo obiskala predstavnika 
AMD Zvezda iz Ljubljane in šolskemu skladu 
naše šole podelila vrednostni bon v vrednosti 
1.000 evrov. Ravnatelj Izidor Selak se je v 
imenu šolskega sklada zahvalil za dobrodelno 
gesto društva, ki vsako leto v avgustu organizira 
Gorsko hitrostno dirko Lučine.

Proslava ob dnevu  
samostojnosti in enotnosti

Na zadnji dan šole v letu 2017, je na naši 
šoli potekala proslava ob državnem prazniku 
– dnevu samostojnosti in enotnosti. Soust
varjali so jo učenci naše šole. S plesno točko 
so začele plesalke plesne skupine Step Junior 
pod vodstvom Petre Slabe; predstavile so se 
nam tudi mažoretke z vodjo Ingrid Čemas; 
skozi celotno proslavo pa so nas spremljale 
pevke in pevci pevskih zborov z dirigentko 
Nežo Erznožnik. Vmes so nam učenke Neža 
Ferlan, Neža Kržišnik, Lara Istenič in Špela 
Šturm pripovedovale o zgodovini naše države in 
zanimivostih. Na koncu nas je ravnatelj Izidor 
Selak s svojim govorom lepo pospremil v težko 
pričakovane praznične dni.

Področno prvenstvo v smučanju
Sara Peternelj je v torek, 16. januarja 2018, 

na Krvavcu nastopila na področnem prvenstvu 
v alpskem smučanju. Med kategoriziranimi tek
movalkami do 15 let je osvojila sedmo mesto. Za 
vodilno tekmovalko je zaostala 2,11 sekunde.

Medobčinsko prvenstvo v košarki
V četrtek, 18. januarja, je v Škofji Loki potekal 

finalni turnir medobčinskega prvenstva za mlajše 
dečke. Učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas so 
po uspešno odigranem kvalifikacijskem turnirju 
v Poljanah dobre igre prenesli tudi na zaključni 
turnir. Tam so v polfinalu po napeti tekmi najprej 
slavili proti OŠ Škofja Loka  Mesto z rezultatom 
20 : 17. V finalu so jih čakali učenci OŠ Poljane, 
ki so v prvem polfinalnem dvoboju premagali OŠ 
Cvetka Golarja. Finalno tekmo so nekoliko bolje 
odprli naši fantje, ki so vodili po prvi tretjini. 
V drugem in tretjem delu igre smo spremljali 
zanimiv in napet dvoboj, vendar so na koncu 
vseeno slavili učenci OŠ Poljane, naši pa so se 
morali zadovoljiti z odličnim drugim mestom.

Za OŠ Ivana Tavčarja so nastopili: Gal Dolenc, 
Matevž Ažbe, Patrik Miklavčič, Maks Filipič, 
Jošt Demšar, Blaž Stržinar, Rok Rihtaršič, Ožbej 
Oblak, Jaka Stanonik, Žiga Stanonik, Žan Šubic, 
Voranc Kržišnik.

Pripravili Hana Oblak, 
Mojca M. Drmota in Martin Oblak

Decembra je pestro in veselo tudi zaradi treh 
dobrih mož. Po prvem so otroci ponosno prinesli v 
skupino pokazat svojo igračo in sledil je dan igrač. 
Drugi mož nas je obiskal v skupini. Dedek Mraz nam 
je prinesel prav lepo darilo. Najlepši pa je bil zadnji 
teden pred božičem. Pekli smo slastne piškote, da 
so dišali po celi šoli in okolici. Spekli smo jih za stare 
starše, ki so nas obiskali na predzadnji dan pred 
prazniki. Skupaj smo preživeli nepozabno lepo dopol-

dne. Stari starši so prišli v skupino med zajtrkom. Ko 
so vstopali v igralnico, so imeli otroci božičkove kape, 
ki jih je za vse pripravila vzgojiteljica Meta Ferlan. 
Med zajtrkom smo poslušali božično melodijo. Po 
nastopu smo se oblekli in obuli ter vsi skupaj odšli 
na pohod. Odpravili smo se čez Trato, mimo bivše 
kasarne na Malo. Sledila je pot proti Logu in nazaj 
mimo pokopališča do vrtca. Potem  smo imeli še 
skupno telovadbo na nogometnem igrišču. 

Za zadnji dan pred težko pričakovanimi 
prazniki je bila potrebna samo še češnjica na vrhu 
smetane. Zjutraj smo izdelali vsak svojo papirnato 
posodico. Vanjo smo nasuli prave slastne kokice 
in skupaj s ‘sosedovimi’ otroki imeli kino ‘pod 
zvezdami’. 

Sedaj pa je tu novo leto, nove dogodivščine, ki 
jih bomo živeli in uživali – da bomo le zdravi. 

Eva Škrlec, vzgojiteljica

Čaroben december v skupini Metuljčkov Vrtca Zala

S starimi starši – opremljeni za zimske dogodivščine!
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Kam februarja in marca? 
• 3. februar ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove 
linije na Golem vrhu. Organizira Občina GVP.
• 5. februar ob 16.30: Delavnica polstenja copat v OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Organizira KUD Trata Gorenja vas. 
• 5. februar ob 17. uri: Zakladnica pravljic, ura pravljic za otroke od 4. 
leta naprej z Romano Hafner v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 6., 13., 20. februar, ob 17. uri: Računalniške urice z Lucijo Kavčič v 
Krajevni knjižnici Gorenja vas.  
• 6. februar ob 18. uri: Otvoritev slikarske razstave Pridne roke KUD 
Trata - Gorenja vas v prostorih Krajevne knjižnice Gorenja vas. 
• 6. februar ob 18. uri: Odprtje razstave Saše Prosen Barve življenja v 
Šubičevi hiši. 
• 7. februar ob 19. uri: Sredin večer s knjižnico: predstavitev pesniških 
zbirk Milana Debeljaka v dvorani Kulturnega doma Poljane.  
• 7. februar od 17. do 19.15: Delavnica Zgradimo uspešen tim. Coworking 
center Lokomotiva, Škofja Loka. Prijave in inf. na tel. št. 04/5060220 
(Jana Šifrar, Razvojna agencija Sora). 
• 7. februar ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Škratek copatek s Sašo 
Ambrožič v Krajevni knjižnici Poljane.
• 8. februar ob 10. uri: Voden ogled Šubičeve hiše pod vodstvom Borisa 
Oblaka in ustvarjalna delavnica za otroke (grafika za najmlajše). Organizira 
Šubičeva hiša. 
• 8. februar ob 17. uri:  Voden ogled Šubičeve hiše pod vodstvom Borisa 
Oblaka. 
• 8. februar ob 18. uri: Predstavitev knjige Maruše Košir: Dom slikarjev 
Šubic, pisma pripovedujejo v Šubičevi hiši. 
• 9. februar od 16. do 20. ure: Nova Germanska medicina. Mala dvorana 
Sokolskega doma Gorenja vas. Info: RK, Marija Knafelj, tel. št. 041/928
882 in marijaknafelj@gmail.com. 
• 10. februar ob 19. uri: Redni letni občni zbor PGD Javorje v gasilskem 
domu Javorje. Info: Igor Alič, tel. št.: 051/202224. 
• 10. februar ob 10.15 do 13.00: Pustna delavnica: izdelava pustnih 
mask z Evo Mazi v Šubičevi hiši. 
• 10. februar ob 13. uri: Otroška zabava za otroke - maškarada na Trgu 
Ivana Regna v Gorenji vasi. Info: Lea Bašelj, tel. št.: 031/458299 in 
td.gorenjavas@gmail.com. Organizira TD Gorenja vas.
• 10. februar ob 21. uri: Pustna veselica z ansamblom Raubarji v 
Zadružnem domu Hotavlje. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 11. februar od 14. do 17. ure: Otroško pustno rajanje na otroškem 
igrišču na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje.
• 11. februar ob 17. uri: Predavanje Življenje z gorami – pregled skozi 
življenje s poudarkom na Everestu v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Predavata Marija in Andrej Štremfelj.  Organizira PD Gorenja vas.
• 12. februar ob 17. uri: Spoznavanje glasbenih instrumentov in pravljica 
z  GŠ Škofja Loka in Bernardo Buh v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 13. februar od 17. do 19. ure: Delavnica animiranega filma za 
osnovnošolce z Andrejo Goetz v Krajevni knjižnici Gorenja vas.
• 15. februar ob 18. uri: Druženje ob petju ljudskih pesmi za vse 
generacije v Šubičevi hiši. Druženje bo vodila dr. Urša Šivic, muzikologinja 
in doktorica znanosti. 
• 15. februar od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ 
(vadba za možgane) s Sašo Bergant v Krajevni knjižnici Gorenja vas.

• 16. februar ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Škratek copatek s 
Sašo Ambrožič v Krajevni knjižnici Poljane. 
• 17. februar ob 10.15: Tečaj vezenja s križci z Evo Mazi v Šubičevi hiši. 
• 17. februar ob 10. uri: Valentinčkova delavnica s Polono Homec v 
Krajevni knjižnici Sovodenj. 
• 19. februar ob 17. uri: Beremo z nasmehom s psičkom Knutom in z 
Zalo Špegu v Krajevni knjižnici Gorenja vas. Obvezne predhodne prijave. 
• 20. februar 17. uri: Ustvarjalna delavnica s knjigo, pravljična 
ustvarjalnica z Dragico Toplišek Tušar v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 22. februar 17. uri: Delavnica za spretne prste Palčkova kapica s 
Polono Homec v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 22. februar od 15.00 do 16.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ 
(vadba za možgane) s Sašo Bergant v Krajevni knjižnici Gorenja vas.
• 22. februar ob 19. uri: Četrtkov večer s knjižnico: predstavitev knjige 
Mačeha Ernesta Jazbinška v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 24. februar od 10.15 do 16.00: Tečaj šivanja po starem z Andrejo 
Stržinar v Šubičevi hiši. 
• 26. februar ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Škratek copatek s 
Sašo Ambrožič v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 2. marec ob 17. uri: Ura pravljic za otroke od 4. leta naprej: Zakladnica 
pravljic z Bernardo Buh v Krajevni knjižnici Poljane. 
• 3. marec ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove 
linije na Golem vrhu. Organizira Občina GVP.
• 3. marec ob 10. uri: Ura pravljic s Polono Homec v Krajevni knjižnici 
Sovodenj. 
• 5. marec ob 17. uri: Ura pravljic za otroke od 4. leta naprej: Zakladnica 
pravljic z Romano Hafner v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 12. marec ob 17. uri: Beremo z nasmehom s psičkom Knutom in z Zalo 
Špegu v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 13. marec od 17. do 19. ure: Delavnica animiranega filma za 
osnovnošolce z Andrejo Goetz v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 15. marec ob 19. uri: Četrtkov večer s knjižnico: potopis Od Maroka 
do Senegala z Martino Kavčič Oblak in Petrom Oblakom v Krajevni 
knjižnici Gorenja vas. 
• 16. marec ob 18. uri: Otvoritev mednarodne razstave Otroci pomagajo 
otrokom. OŠ Gorenja vas. Info: 031/250723.
• 16. marec ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Pozdrav pomladi s 
Sašo Ambrožič v Krajevni knjižnici Poljane. 
• 17. marec ob 10. uri: Ustvarjalna delavnica Pozdrav pomladi s Polono 
Homec v Krajevni knjižnici Sovodenj. 
• 19. marec ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Pozdrav pomladi s 
Sašo Ambrožič v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 20. marec ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica s knjigo, pravljična 
ustvarjalnica z Dragico Toplišek Tušar v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
• 26. marec ob 17. uri: Spoznavanje glasbenih instrumentov in pravljica 
z GŠ Škofja Loka in Bernardo Buh v Krajevni knjižnici Gorenja vas. 
Vsak torek v marcu od 13. do 15. ure: Računalniške igrice v Krajevni 
knjižnici Gorenja vas z Lucijo Kavčič.
Vsak četrtek v marcu od 16.00 do 17.30: Brezplačna delavnica KRIŽ KRAŽ 
(vadba za možgane) s Sašo Bergant v Krajevni knjižnici Gorenja vas.  
Najave dogodkov pošiljajte na naslov: lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

Festival družin tudi letos na Visokem 

Direktor Zavoda iskreni.net in župan Milan Čadež (desno) 
sta podpisala dogovor, da bo 12. Festival družin znova 
potekal na Visokem.
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Občino Gorenja vas - Poljane so 15. 
januarja obiskali predstavniki Zavoda 
iskreni.net. Direktor zavoda Igor Vovk je 
z županom Milanom Čadežem podpisal 
dogovor, da se bo Festival družin že drugo 
leto zapored odvijal pri Tavčarjevem dvorcu 
na Visokem.

Doslej so gostovali tudi v Postojni, 
Laškem, na Rogli in Otočcu.

Največja posebnost dogodka je, da 

poteka tri dni in ponuja tudi taborjenje.
Program je oblikovan tako, da se lahko 

vključi cela družina (ne le otroci). Dogajanje 
poteka v naravi, tempo programa pa je tak, 
da lahko vsak najde nekaj zase – športne in 
ustvarjalne aktivnostmi, delavnice in preda-
vanja, učenje novih spretnosti … 

Že 12. Festival družin bo letos na Vi-
sokem potekal od 15. do 17. junija.                   

P. N.
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V Krajevni knjižnici Gorenja vas so 
18. januarja na potopisnem predavanju 
z naslovom Camino gostili Mojco Klug iz 
Žirov. Predstavila je svoje vtise z več pre-
hojenih različic Camina – romarskih poti, 
ki vodijo v kraj Santiago de Compostela 
z grobom apostola Jakoba, v španski 
Galiciji. Prehodila je najbolj uveljavljeno 
pot Camino Frances, ki vodi iz francoskih 
Pirenejev čez severni del Španije, ter del 
Camina del Norte, ki vodi ob obali Atlan-
tika na severu Španije, večji del Camina 
Portuges čez Portugalsko in Camino 
Primitivo, ki je prva uveljavljena pot iz 
začetkov romanja v Santiago v 9. stoletju. 
Ta se začne v mestu Oviedo, prestolnici 
pokrajine Asturija. 

Na začetku je obiskovalce šaljivo 
opomnila, da se je že na prvem Caminu 
okužila s posebnim virusom, ki se ime-

nuje ‘kaminitis’, in da zdravila zanj ni. 
Povzroča pa veliko željo po še kakšni 
ponovitvi romanja v Santiago. Skozi več 
kot enourno predavanje je s pomočjo 
fotografij doživeto opisala svoje vtise. 
Kot je povedala, se človek, ko izstopi iz 
kolesja vsakodnevne potrošniške rutine 
ter dneve in tedne hodi peš po zanimivih 
pokrajinah v stiku z naravo, kulturno 
dediščino in različnimi ljudmi, zave, kako 
malo pravzaprav potrebuje za srečo. 
Odkar je pred nekaj leti odkrila Camino, 
ne potrebuje več klasičnega oddiha na 
morju, saj se na romanju veliko bolj sprosti 
in najde notranji mir. 

Pripravlja knjigo o svojih romarskih 
doživetjih, vzpostavila pa je tudi spletno 
stran camino.si, s pomočjo katere želi 
navdušiti še druge, da se odločijo za pot.

Jure Ferlan

Četrtkov večer s knjižnico

Mojca s predstavitvijo prehojenih poti poslušalcev ni pustila 
ravnodušnih.
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Že 10. Jerbas domačih v Poljanah

Spomnili so se tudi jubileja Cvetja v jeseni
Tretjo decembrsko nedeljo je bilo v Poljanah še posebej veselo. V tamkajšnji 
nabito polni telovadnici je bil jubilejni, deseti Jerbas domačih. Za odlično 
vzdušje so poskrbeli glasbeniki od blizu in daleč ter domača igralca Olga Šubic 
kot planinka in Miha Gantar v vlogi Danijela.

Pred uradnim začetkom prireditve, ki jo 
organizira agencija Media butik v sodelovanju 
z Občino Gorenja vas  Poljane, je voditeljica 
Saša Pivk Avsec na kratko poklepetala z 
županom Milanom Čadežem, ki pozdravlja 
tovrstne prireditve, saj podpirajo in skrbijo za 
promocijo domače narodnozabavne glasbe. 
Nekoliko pa je bil kritičen do radijskih postaj, 
češ da je ne predvajajo dovolj. »Deset let, de
set uspešnih zgodb Jerbasa domačih! Kolikor 
časa nas boste v takem številu podpirali in 
obiskovali prireditev, se bomo tudi mi trudili, 
da pripravimo lepe zgodbe in na oder telo
vadnice v Poljanah pripeljemo zveneča imena 
slovenske narodnozabavne glasbe,« je povedal 

Boštjan Avsec, direktor agencije Media butik. 
Organizator se je za sodelovanje zahvalil tudi 
Tončki Oblak iz Žirovskega Vrha Sv. Urbana, 
ki že vseh deset let prispeva vezno besedilo med 
nastopi glasbenikov.

Hlapec Danijel,  
postavljen v današnji čas

Rdeča nit jubilejnega Jerbasa domačih je bila 
stoletnica Tavčarjeve povesti Cvetje v jeseni, ki 
je bila tudi sicer rdeča nit vseh občinskih prired
itev preteklo leto. Tončka Oblak je v ospredje in 
današnji čas postavila lik hlapca Danijela, ki je s 
Presečnikove kmetije odšel srečo iskat v Amer
iko, a je ni našel in tako postal berač. Na poti na 
Blegoš sreča planinko, s katero v hudomušnem 
pogovoru premlevata različne vsakdanje teme. 
Danijel je v Ameriki zelo pogrešal domačo 
pesem, hrano, ljudi …, skratka, spoznal je, 
da je življenje, čeprav v obljubljeni Ameriki, 
drugačno kot v Poljanski dolini.

Pomembni sta govorica in kultura ljudi
Planinka in Danijel sta z obiskovalci 

delila kar nekaj življenjskih modrosti in se med 
drugim strinjala, da sta govorica in kultura ljudi 
pomembna. Planinka je s svojo zadnjo mislijo 
in življenjsko resnico marsikoga spodbudila k 
razmišljanju o življenju: »Za vse na svetu je 
vsega dovolj, samo deliti si moramo znati! Kaj 
ti bo bogastvo, ki si ga nakopičiš, saj je življenje 
samo eno? Porabiš samo za eno življenje, drugo 
bogastvo ostane. Za koga? Zdravi ostanimo, 
radi se imejmo, veliko se smejmo pa bo svet 
lep in prijazen. Pa vkop morma držat!« 

Na odru jubilejnega Jerbasa domačih so se 
predstavili citrar Dejan Praprotnik, Donačka, 
Hozentregerji, ansambel Banovšek, Veseli svatje, 
Raubarji in kot zadnji Prifarski muzikanti, ki 
so na odru ostali najdlje in z izborom skladb 
navdušili že tako dobro razpoloženo občinstvo.

Lidija Razložnik

Od leve: Olga Šubic (planinka), Tončka Oblak (avtorica scenarija), Miha Gantar (hlapec Danijel)

Prifarski muzikanti so dodobra ogreli občinstvo.
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Pust je posebno obdobje v pozni zimi, ko ta 
počasi že prehaja v pomlad. Običaji, povezani 
z njim, segajo globoko v davnino in so odmev 
predkrščanskih verovanj in obredij v povezavi 
s prebujanjem narave. V sedanjem času je pust 
vezan na krščanski liturgični koledar. Glavni 
pustni dan je pustni torek, ki mu sledi pepelnična 
sreda, s katero se začne 40dnevni postni čas kot 
priprava na veliko noč. Pepelnica in posledično 
pustni torek sta torej odvisna od datuma velike 
noči, ki je vedno na nedeljo po prvi pomladan
ski polni luni. Na pustni torek se navezujeta 
tudi pustni sobota in nedelja, ki sta pred njim. 
Običajno so organizirana pustovanja prav na 
ta dva dela prosta dneva. Tradicionalen je tudi 
pustni ali debeli četrtek, ko naj bi se vsak moral 

Pust – ali ga poznamo?
do sitega najesti hranljive mastne hrane. Tudi ta 
običaj izhaja iz preteklosti, ko so si ljudje v pustnih 
dneh privoščili dobro hrano (meso in slaščice) 
in zabavo, saj so od pepelnice naprej upoštevali 
post in do velike noči niso jedli mesa. Nekoč so 
se  opolnoči med pustnim torkom in sredo oglasili 
zvonovi in naznanili postni čas. Takrat naj bi 
zaključili tudi pustne zabave. Zaradi navedenih 
razlogov v postu praviloma ni bilo porok in z njimi 
povezanih ohceti. Na pustno sredo marsikje orga
nizirajo pogreb Pusta, lutke, ki pooseblja mitično 
figuro, krivo za slabe stvari v preteklem letu, zato 
jo sežgejo. Poimenovanje pust izhaja iz povezave 
s postom, saj se je še v Trubarjevih časih imenoval 
mesopust – ta izraz še danes poznajo nekateri 
slovanski narodi. Italijanska beseda carnevale, od 

koder smo prevzeli izraz karneval, ki ravno tako 
pomeni pust, izhaja iz latinščine in tudi dobesedno 
v prevodu pomeni opustitev mesa. Za pusta so 
najbolj značilne maske, ko se ljudje prelevijo v 
določene like. Obhodi maškar po hišah so prvotno 
bili obredni, saj so prinašali blagoslov hiši, zato jih 
je bilo potrebno obdariti. Če niso prišle ali pa jih 
je gospodar ob obisku zavrnil, je veljalo za slabo 
znamenje. Zanimivo je, da v Poljanski dolini 
niso znane stare tradicionalne maske, tako kot so 
Laufarji v bližnjem Cerknem. Če je v preteklosti 
pust bil povezan z različnimi obredji, pa je danes 
predvsem sinonim za zabavo, ki so je še posebej 
veseli otroci, ki si lahko kot maškare prislužijo 
kak priboljšek ali evro.

Jure Ferlan

Turnirja v Športni dvorani Trata se je 
udeležilo rekordnih 47 igralcev iz celotne 
Slovenije z zelo različnim šahovskim znan
jem – več mojstrskih kandidatov ter prvo in 
drugokategornikov, ki so jim dobro parirali 
številni igralci brez formalnih kategorij. Na 
finalnem turnirju je ponovno zmagal Dušan 
Zorko iz Kranja, ki je s sedmimi zmagami 
od osmih osvojil tudi lanskoletni ciklus, pred 
Matejem Keršičem iz Kranja ter Zlatkom Jera
jem z Jesenic. Pokale in medalje najboljšim sta 
podelila direktor Zavoda za Šport Škofja Loka 
Igor Draksler ter velemojstrica Darja Kapš.

Šah

Uspešen Pokal Poljanske doline
Šahovski ciklus Pokal Poljanske doline Simplygood 2017, ki je lansko leto potekal 
že četrtič, se je uspešno zaključil z množično obiskanim finalnim turnirjem v 
Škofji Loki.

Lanskoletni ciklus je povezal osem različnih 
krajev Poljanske in Selške doline z Idrijo in 
Škofjo Loko. Skupno število igralcev, ki so 
prihajali na turnirje iz vse Slovenije, je bilo 85, s 
čimer je ciklus postal eden od najbolj množičnih 
šahovskih tekmovanj na Gorenjskem. Med ig
ralci so bili tudi nekateri s Hrvaške ter iz Rusije, 
enega od turnirjev pa se je udeležil tudi predsed
nik slovenskega parlamenta Milan Brglez.

V skupni uvrstitvi so se za Zorkom uvrstili 
Matej Ušeničnik iz Žirov, ki se je okitil tudi 
z naslovom najboljšega igralca UE Škofja 
Loka, za njim starosta slovenskega šaha Silvo 

Šahovsko dogajanje v letu 2017 je bilo 
zelo pestro, saj se je v novembru v utrdbi 

na Golem vrhu odvila tudi šahovska 
simultanka med FIDE mojstrom Srečkom 

Kolarjem in različnimi igralci Poljanske 
doline. Premočno je zmagal mojster Kolar, 
ki je prepustil samo en remi, in sicer mu je 

pol točke odvzel Andrej Strel iz Poljan.

Vseh udeležencev turnirja je bilo kar 85.

Kovač iz Idrije, Matevž Lotrič iz Železnikov 
in najboljši iz Občine Gorenja vas  Poljane, 
Goran Šušnjar iz Hotovlje.  Zelo solidni so bili 
v skupni uvrstitvi tudi Jože Čadež iz Srednje 
vasi na desetem, Vojko Reven iz Gorenje vasi 
na trinajstem ter Pavle Rant iz Hotovlje na 
šestnajstem mestu. V seniorski kategoriji je 
zmagal Silvo Kovač pred Goranom Šušnjarjem 
in Jožetom Čadežem, v mladinski pa Katarina 
Mazzini pred Samom Bobnarjem iz Škofje 
Loke ter Marcusom Zlatanovičem iz Tolmina. 

Šahovski ciklus se bo pod novim imenom 
in v nekoliko drugačni obliki nadaljeval tudi 
v letu 2018.

Kristina Zajc Božič 

Goran Šušnjar iz Hotovlje je bil najboljši med 
igralci naše občine.
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Prižig lučk v Gorenji vasi 
16. decembra se je na Trgu 

Ivana Regna v Gorenji vasi 
pod okriljem TD Gorenja vas 
odvila prireditev, ki je v Slo
veniji nima niti vsako mesto. 
Ob 21. uri so na veliki sm
reki na trgu prižgali lučke za 
uvod v praznovanje. Pred tem 
so večerni program z nasto
pom popestrile mažoretke iz 
gorenjevaške šole in Plesna 
skupina Step. Za dobro voljo  
je skrbel ansambel Dveh do
lin. Obiskovalci so si lahko 
privoščili kuhano vino, čaj in 
palačinke. 

Nočni pohod na Mrzli Vrh
Tako kot včasih kontrabantarjem je tudi pohodnikom ob zadnji polni 

luni v decembru pot osvetljevala naravna nočna svetloba.
Na 6. pohod ob nekdanji rapalski meji se je s Sovodnja podalo 

približno osemdeset ljudi, med njimi več domačinov kot običajno. Or
ganizatorji iz Turističnega društva Sovodenj so jih vodili preko Laniš 
in Jazen do mejnika 38 na Mrzlem Vrhu in do domačije na Vodicah. 
Vračali so se čez hrib, lokalno imenovan Marušnik, ki je bil pred pol 
stoletja bogato rastišče divjega petelina. Edino močan in mrzel veter je 
pohodnikom kvaril prijetno vzdušje na pohodu.

Bevkov vrh nad meglenim pokrovom
Novo leto je veliko ljudi začelo pohodniško in se na drugi praznični 

dan podalo na tradicionalni rekreativni pohod na Bevkov vrh.
Nekaj več volje in odločnosti je bilo treba, da smo se iz meglene 

doline povzpeli na dobrih tisoč metrov nad morjem. Komur je to uspelo, 
je bil še toliko bolj zadovoljen na zasneženem vrhu, pri kapelici ali pri 
Slabetovi domačiji. Nekaj ur dneva je bilo videti krog in krog v soncu 
ožarjene vrhove Julijskih Alp, Karavank in Dolomitov. Na pohod so se 
podale tudi številne družine z mlajšimi otroki.

Kako smo vstopili v novo leto? 

Praznovanja, tek, pohodi …
Našo zadnjo številko ste prebirali tik pred božično-
novoletnimi prazniki in v njej prav veliko prazničnih 
utrinkov ni bilo. Zato pa jih nekaj, da ohranimo lepe spo-
mine na vstop v letošnje leto, četudi se nas že oprijemljejo 
dogodki pusta in kulturnega praznika, nizamo na zadnjih 
nekaj straneh tokratne izdaje.

Novoletni pohod na Blegoš
Na novoletni pohod na Blegoš 2. januarja je s parkirišča pred Mar

morjem letos krenilo 18 pohodnikov. Večinoma so bili domačini, štirje iz 
Škofje Loke, dva pa sta bila iz Ljubljane. Vsi pohodniki, razen dveh, so se 
povzpeli na vrh Blegoša po Jezgurcovi senožeti. Pot je bila od izhodišča 
do Čabrač kopna, od Jezgurca naprej pa bila zasnežena, vendar lahko 
prehodna. Od vrha senožeti naprej je bila snežna odeja malce obilnejša, 
a sam pohod ni bil zahteven. 

Več kot 800 obiskovalcev na 2. razstavi jaslic pri sv. Križu 
V cerkvi sv. Križa so letos pripravili drugo razstavo jaslic. Tokrat je bilo 

na ogled postavljenih 47 jaslic, za razliko od lani, ko jih je bilo 24. 
Štefan Inglič, organizator, je povedal, da se razstava počasi poskuša 

uvrstiti na koledar vsakoletnih dogodkov. »Vsako leto bodo na raz
stavi druge jaslice in poskušali bomo tematsko zaokrožiti drugi vidik 
jasličarstva.« 

Odprtje razstave je potekalo 26. decembra 2017. Največje jaslice je 
postavil Marjan Arnolj iz Dobja. Že sedaj vabljeni vsi, ki imate v lasti 
kakšne posebne ali stare jaslice in ste jih pripravljeni posoditi za razstavo, 
da se oglasite do decembra letos. 

Jaslice v Gorenji vasi 
Jaslice v župnijski cerkvi na Trati v Gorenji vasi so bile lani delo Ber

narde Prosen s sodelavci. Ponazarjale so ozemlje gorenjevaške župnije 
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Novoletni Bevkov vrh je pohodnike nagradil z lepim razgledom.
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Blegoš v prvih dneh letošnjega leta
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Udeležba je v zadnjih letih nekoliko upadla. Pred leti je na ta pohod 
prišlo tudi do 70 pohodnikov. S tem pohodom so pred več kot 20 leti pričeli 
domačini iz Čabrač in Suše, da si zbistrijo glave po božičnih in novoletnih 
praznikih. Leta 2000 pa smo se jim pridružili v PD Gorenja vas in idejo 
spremenili v organiziran in s planinskimi vodniki voden pohod.  

Jaslice na Hotavljah že šesto leto zapored 
V vaški štirni na zgornjih Hotavljah že vse od leta 2012 Tone Peternelj 

v sodelovanju s Silvom Pivkom vsako leto postavi jaslice. Postavitev je 
vsako leto drugačna in dopolnjena z različnimi elementi. Decembra lani 
so se razveselili novih figur – pastirja in nekaj ovc, za katere je denar 
prispevala občina.

Hotaveljske jaslice letos z novimi figuricami
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Zahvala 
Še enkrat se je potrdilo, da v Poljanski dolini živijo dobri in pošteni 

ljudje. Gospa Mojca je namreč večjo vsoto denarja, ki sem ga 
pozabila vzeti po dvigu iz bankomata, odnesla na pošto. Poštna 

uslužbenka pa ga je nato naslednji dan odnesla na banko, kjer sem 
ga, presenečena, dobila nazaj. Vsem vpletenim najlepša hvala za 
prijaznost in upam, da imajo tudi drugi tako srečo, da naletijo na 

poštene ljudi.
Tina Dolenc

z domiselno oblikovano pokrajino in natančno izdelanimi replikami 
župnijske in treh podružničnih cerkva. 

Javorci romali v Ljubljano 
Med božičnonovoletnimi počitnicami so javorski otroci z nekaj 

odraslimi spremljevalci odšli v Ljubljano na ogled jaslic. Ogledali so si jih 
v cerkvi sv. Jakoba na Mestnem trgu v Škofji Loki, navdušila jih je cerkev 
na Rakovniku v Ljubljani. Jaslice so si ogledali še v ljubljanski stolnici 
ter v frančiškanski cerkvi. Obiskali so tudi praznični živalski vrt.  

Štefanovanje na Hotavljah 
Približno 30 tekačev in pohodnikov s Hotavelj in iz širše okolice se 

je udeležilo Štefanovega teka in preteklo oziroma prehodilo osmico po 
cestah in poteh skozi Hotavlje. Po športnem delu je sledilo predpraznično 
druženje v prostorih gasilskega doma – štefanovanje, tradicionalno ob 
kuhanem vinu in ocvirkovki.

13. Rock’n nov lit 
13. Rock’n nov lit, ki je bil 6. januarja na Sovodnju, je privabil množico 

ljubiteljev rocka iz širše okolice, tako z idrijskocerkljanskega kot s 
škofjeloškega konca. Jernej Kokelj, predsednik Kulturnoumetniškega 
društva Sovodenj, ki je dogodek organiziralo, je povedal, da je bil obisk 
odličen, nad publiko pa so bili navdušeni tudi nastopajoči. Nastopile so 
rock skupine Nemesis, 100g’s in Elvis Jackson (na fotografiji). 
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Štefanovanje na Hotavljah – s tekom ter ob kuhanem vinu in ocvirkovci

Fo
to

: A
rn

e 
Ist

en
ič

Milka Burnik, Mihela Kokelj, Lidija Razložnik, 
Jure Ferlan, Drago Trček, Kristina Z. Božič
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Nudimo prosta delovna mesta:       
1. Voznik v domačem in mednarodnem transportu (CH-DE-AT)

2. Adminitrator/ka ali disponent/ka s tekočim znanjem 
nemškega jezika         

Kontakt : info@transport-bogataj.si • 04/5107 290

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


