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Iz županovega
dnevnika
• 4. 12 – Obisk ministra za gospodarstvo
na škofjeloškem in srečanje z gospodarstveniki
in župani.
• 7. 12. – Na koncertu skupine Sidartha v
novi Športni dvorani v Gorenji vasi. Akustika
je odlična, glede prireditev s ponudbo pijače v
dvorani bomo še razmislili, dejstvo pa je, da
manjka večji prireditveni prostor predvsem za
mlade.
• 11. 12. – Na Svetu gorenjske regije smo
župani potrdili projekte Dogovora za razvoj
gorenjske regije, se seznanili z osnutkom
strateškega dela Regionalnega razvojnega
programa Gorenjske 2021–2027 in podprli
kandidaturo Kranja in Gorenjske za Evropsko
prestolnico kulture 2025.
• 16. 12. – Z odgovornim gradbenim
inženirjem smo se dobili na lokaciji izvoza
Žun, kjer smo skupaj ugotovili, da je izvoz
predstavljenega projekta možno izboljšati in
to tudi že sporočili projektantu.
• 26. 12. – Na lepi prireditvi ob dnevu
samostojnosti in enotnosti nad Podčrtarjem v
Podjelovem Brdu. Domačini in KS Sovodenj
so postavili drog s slovensko zastavo na mestu,
kjer jih je nekoč ločevala rapalska meja, danes
pa združuje in mimo pelje tudi pohodna pot
okrog naše občine. Hvala tudi župniku za
blagoslov!
• 28. 12. – Na zaključnem srečanju sponzorjev in partnerjev Gorsko-hitrostne dirke
Lučine. Prepričan sem, da bomo ob taki podpori domačinov in sponzorjev ter prizadevnih
organizatorjev AMD Zvezda še imeli pestre
vikende v avgustu.
• 13. 1. – Ogled plazu na Lazah. Ugotovili
smo, da bo potrebno še izboljšati odvodnjavanje. Vmesno strokovno geološko poročilo
bom predstavil na pristojnem ministrstvu.
• 15. 1. – Obisk sosednjega župana Gašperja
Uršiča iz Cerknega. Beseda je tekla o skupnem
sodelovanju na področju šolskih prevozov in
ukvarjanja z zvermi ter o cestni povezavi med
Cerknim in Hotavljami.
• 16. 1. – Na redni seji KS Trebija. Veseli
me zavzeto delo vseh članov sveta.
• 21. 1. – Na sestanku z Evropsko komisijo na
temo upravljanja z zvermi v Sloveniji. Predstavil
sem tudi problematiko sofinanciranja šolskih
prevozov na področjih, kjer se pri nas zadržujejo
volkovi in da občine Cerkno, Železniki in Gorenja
vas - Poljane kljub danim obljubam še vedno
nimamo potrebne odločbe.
• 22. 1. – Na novoletnem kosilu sem gostil
župnike, ravnatelja in zdravnike, ki delajo v
našem zdravstvenem domu. Veseli me lep odziv,
temu primerna je bila tudi zelo sproščena debata
in izmenjava izkušenj pri delu.
• 27. 1. – Na delovišču Dvorca Visoko nas je
obiskal direktor Restavratorskega centra Ljubljana
Jernej Hudolin. Dogovorili smo se, da bi tudi letos
lahko dela na objektu opravili iz rednih dejavnosti,
za naslednje leto pa bomo podali novo vlogo.
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Stik z županom

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

Naslednja številka:
26. marca 2020
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 12. marca 2020 po elektronski
pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na
naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova
lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!
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Foto: arhiva Benjamina Jerama

Uvodnik
morajo biti društva aktivna pri privabljanju
novih članov. Odnosi v društvih so največkrat
urejeni, zgrajeni na spoštovanju in sodelovanju,
člani so združeni v ideji, da delajo dobro zase in
za druge. Možnosti za učenje takšnih veščin je
danes vedno manj in društva so idealna učilnica
življenja. Od najmlajših, ki še vedno sedijo v
šolskih učilnicah, do najstarejših, ki se jim je
življenje že umirilo – vsak ima lahko vlogo v
kakšnem izmed društev. Strast do ustvarjanja
in organiziranja prinaša izkušnje za prve in
izpolnjenost za druge. Uči sodelovanja v svetu
egoizma in slepega zaganjanja za uspehom, ki
nikoli ni dovolj velik. In svetu iskanja sreče, ki
nikoli ni dovolj srečna.
Društvo medtem ponuja majhne nagrade,
skupno veselje ob končanih projektih, uspeli zabavi, nasmejani publiki v dvorani … Na koncu
lahko govorim samo iz lastnih izkušenj v našem
društvu. Po mesecih dela društvene skupnosti,
neštetih težavah in rešitvah, sanjah in skrbeh ter
množici utrujenih oči na vajah v hladni dvorani

je nagrada samo ena: aplavz po premierni
izvedbi predstave in zadovoljni obiskovalci.
Skromno, a čudovito darilo. In tudi gledalci
jemljite naše predstave kot darilo vam. Ker so
narejene zgolj iz strasti in veselja, pogovarjanja
in sodelovanja. In vedno večjega znanja, ki smo
ga z delom pridobili. Društva smo zato, da kraj
ohranjamo pri življenju in da mu dajemo lesk,
dodano vrednost. In življenju vračamo strast.
Kajti vse se da, če se le odločimo za to. Kaj
vse bi lahko dobrega storili, če bi bila različna
društva povezana še med sabo! Ponosen in
srečen praznik kulture vam želim!
Benjamin Jeram,
Kulturno-umetniško društvo Sovodenj

Kulturno-umetniško društvo Sovodenj, dramska
sekcija Neč bat teater, je 18. januarja premierno
predstavila igro Skrivnost na kmetiji, 1. februarja
pa so na oder postavili avtorsko komedijo
Kravatarji. Obe predstavi bomo predstavili v
naslednji številki.

Benjamin Jeram
Februar bi hitro lahko označili kot siv,
prazen mesec, ki ni ne na začetku ne na koncu.
Pa vendar ponuja veliko. Zaljubljenci slavijo
valentinovo, pust se pokaže v vsej svoji igrivosti, 21. dan v mesecu je mednarodni dan
maternega jezika – jezika, s katerim je pred več
kot 170 leti France Prešeren na papir izlil svoje
srce, žalost in veselje. Pri tem je bil neverjetno
spreten. In strasten. Ljubil je mnogo stvari in
ljubil bi tudi dan, ko bi lahko slovensko kulturo
praznoval na glas. Na dan, ki ga upravičeno
imenujemo Prešernov dan, slovenski kulturni
praznik. Če februar ni ne na začetku ne na
koncu, je kultura povsod. Vsaj morala bi biti.
Kultura je rezultat človekovega ustvarjanja. V
njeni biti so vezi, ki ljudi združujejo v celote.
Te vezi so nenadomestljive in vtkane v vse
oblike druženja. Predstavljajte si zabavo brez
glasbe ali cerkev brez fresk in oltarjev. Velik del
kulture je samoumeven, še večji pa je prezrt.
Ne govorim o tem, da ljudje ne uživajo sadov
kulturnega ustvarjanja. Govorim pa o ljudeh, ki
s strastjo kulturo gradijo in ustvarjajo. Pogosto
so umaknjeni v ozadje, njihovo delo pa je skrito
za bleščečimi premierami in belimi stenami
galerij. Strast do druženja, ustvarjanja in pove
zovanja je bistvo vsakega društva. In tudi naš
France je imel strast do pisanja.
Sovodenj, kjer deluje naše kulturnoumetniško društvo, je društveno presenetljivo
zelo bogat kraj. Slabih 600 prebivalcev krajevne
skupnosti premore dovolj strasti, želje in tudi
navade iz preteklosti, da poganjajo delovanje
kar devetih društev. Povedano drugače: skoraj
vsak ima lahko svoj hobi in delovanje teh
društev ima vpliv na vse pore življenja v kraju.
Mladi smo danes težko navdušeni nad čim,
življenjske skrivnosti se nam s pretirano lahkoto
odkrivajo pod palcem, ki drsi po ekranu. Načini
druženja in komunikacije se spreminjajo,
želja po vključitvi v različna društva je vedno
manjša. Nikoli nam pač ni več dolgčas. Zato
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Občina Gorenja vas - Poljane

Po kakovosti življenja
na drugem mestu med slovenskimi občinami
Revija Moje finance je tudi letos pripravila lestvico 212 slovenskih občin, kjer
se najbolje živi. Prvo mesto je že tretje leto zapored pripadlo Občini Cerklje na
Gorenjskem, drugo mesto je zasedla Občina Gorenja vas - Poljane, sledita ji
prav tako gorenjski občini – Komenda in Žiri. Med prvimi desetimi občinami
na lestvici je tako pet gorenjskih in pet osrednjeslovenskih občin.
Revija lestvico pripravi glede na obdelane
statistične podatke – različnih podatkov je več
kot 50 tisoč. Te analizirajo na podlagi petih
glavnih kazalnikov, in sicer gospodarstva,
prebivalstva, infrastrukture, zdravja in kriminalitete. Vsakega od teh sestavlja več podkazalnikov, ki jih je skupaj 48.
In kje je po analiziranih podatkih Občina
Gorenja vas - Poljane? Po življenjski moči prebivalstva jo na lestvici najdemo na drugem mestu.

Lani je naša občina sicer v tej kategoriji zasedla
prvo mesto. Obenem podatki kažejo, da je naša
občina tudi med najmlajšimi občinami, saj je
povprečna starost občanov dobrih 38 let; mesto
si deli s Komendo. Našo občino najdemo še na
drugem mestu v kategoriji najbolj zdravih občin,
pred njo je le Občina Dobrova - Polhov Gradec,
na tretjem mestu je Občina Žiri. V tej kategoriji
so preverjali predvsem, koliko občanov se zdravi
zaradi bolezni sodobnega časa (npr. depresija, dia-

betes, povišan krvni tlak), kako je s prekomerno
hranjenostjo otrok, pa z umrljivostjo, s kajenjem,
pijančevanjem, kako preventivno skrbimo za
svoje zdravje ter koliko dni so občani v povprečju
bolniško odsotni. Pri drugih glavnih kazalnikih
analize naša občina posebej ne izstopa. Tako
dobimo skupno razvrstitev vseh 212 občin, med
katerimi je na podlagi analize vseh petih glavnih
kazalnikov prva Občina Cerklje na Gorenjskem,
sledi ji Občina Gorenja vas - Poljane, tretja je
Komenda, četrte Žiri, sledita občini Dol pri Ljubljani in Železniki. Med gorenjskimi občinami
na lestvici najdemo še Škofjo Loko na sedmem
mestu, Naklo na 11., Šenčur na 14., Mestno občino
Kranj na 16., Jesenice pa na 98. mestu.
Kristina Zajc Božič

Obnovitvena dela na Dvorcu Visoko

Foto: Občina Gorenja vas - Poljane

Zaradi zamakanja tudi nova streha in kritina

Jana Oblak

Foto: Občina Gorenja vas - Poljane

Foto: Občina Gorenja vas - Poljane

Dvorec Visoko je med zimskim zaprtjem deležen temeljite obnove.

Na Dvorcu Visoko se od novembra lani nadaljujejo obnovitvena dela, s katerimi bo letos
zaključen dveletni projekt obnove. Trenutno
poteka zaključek obnovitvenih del, ki poleg
obnove strehe vključuje tudi trajno obnovo
tlakov, talnih oblog ter ureditev ogrevanja v
glavnini pritličja, ki do zdaj še ni bilo ogrevano. Nadaljujejo se tudi gradbena dela pri
centralnem jašku.
V januarju je bil izveden prvi del obnove
strehe dvorca, nameščena pa bo tudi nova
kritina s cementnim špičakom, saj je bila sedanja več desetletja stara kritina na več mestih
poškodovana, kar je povzročalo zamakanje
podstrehe.
V sklopu projekta so bili lani že prenovljeni
prostori Visoške kavarne ter servisni prostori v
kleti. Vsa dela izvaja podjetje Gib Gradnje iz
Grosupljega, s katerim je bila gradbena pogodba
sklenjena septembra 2018. Za vse navedene
posege je Občina Gorenja vas - Poljane pridobila tudi nepovratna sredstva Ministrstva za
kulturo v višini slabih sto tisoč evrov.

Streha dvorca, pripravljena na novo kritino
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Obnovitvena dela v notranjosti

Ceste

Za gradnjo krožišča v Poljanah prejeli enajst ponudb
Foto: Tina Dolenc

Urejanje državnih cest v občini je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo
(DRSI), kjer smo preverili, kako daleč so posamezni projekti in kdaj si lahko
obetamo začetek del.

Vrednost ponudb za gradnjo krožišča in pripadajočih del je med 460 in 660 tisoč evri.
Z DRSI so nam sporočili, da prav zdaj
pregledujejo prispele ponudbe na javni razpis
za gradnjo krožnega križišča v Poljanah, ki
vključuje tudi izgradnjo pločnikov za pešce,
avtobusno postajališče, cestno razsvetljavo,
ureditev komunalnih vodov ter prometne sig-

nalizacije in opreme. Prejeli so enajst ponudb v
vrednosti med 460 in 660 tisoč evri, gradnja pa
se bo začela po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem. Sočasno z gradnjo krožnega križišča
je predvidena tudi nadomestna gradnja mostu
čez Soro, ki je v pristojnosti občine. Dodali so

še, da sta oba projekta med seboj usklajena.
V načrtu je tudi rekonstrukcija ceste Lučine–
Suhi Dol (od km 8,500 do km 10,060) v dolžini
1.560 m za kar je PZI projektna dokumentacija že izdelana in recenzirana. Sledi ureditev
zemljiškoknjižnih zadev, razpis za gradnjo 1.
faze, to je prvih 700 m (od km 8.500 do km
9.200), pa je predviden konec letošnjega leta.
DRSI predvideva na delu ceste Trebija–
Sovodenj (od km 1,060 do km 2,500) sanacijo
zidov in brežin ter rekonstrukcijo ceste. Trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč,
razpis za izbor izvajalca gradbenih del pa je že
v pripravi in bo predvidoma objavljen v tem
mesecu. Ocenjena vrednost gradbenih del, ki se
bodo predvidoma pričela letošnjo jesen, je 6,4
milijona evrov. Natančen rok za izvedbo del bo
določen z razpisno dokumentacijo, predvidoma
bodo dela zaključena v začetku leta 2023.
V zaključni fazi dopolnitev projektne dokumentacije in usklajevanja projektnih rešitev z
upravljavci vodotoka je tudi 560-metrski odsek
(od km 0,500 do km 1,060) ceste Trebija-Sovoden kjer je predvidena sanacija zidov, brežin
ter rekonstrukcija ceste. Začetek gradnje tega
odseka je predviden v začetku leta 2024.
Tina Dolenc

Divje zveri

Slovenija lahko sama odloči, koliko volkov bo imela
Konec januarja se je iztekel rok odločbe, izdane 4. decembra, za izredni odstrel
petih volkov na lovnem območju občin Gorenja vas - Poljane, Cerkno, Železniki
in Bohinj. Odstreljena sta bila le dva volkova na območju LD Železniki in LD
Selca. Za lovno območje štirih občin je zadolženih deset lovskih družin, ki so
januarja organizirale skupni lov na volka.
Kratek rok odločbe in odstrel le dveh volkov
sta bila razlog, da je občina v začetku januarja
vložila vlogo za podaljšanje roka za odstrel
preostalih treh volkov. Vloga je bila zavrnjena,
saj tovrstnih dovoljenj iz pravnih razlogov naj
ne bi podaljševali. Na občini tako pripravljajo
vse potrebno za vložitev nove medobčinske
vloge za izredni odstrel volka.
Občina si med drugim že nekaj mesecev
prizadeva urediti tudi financiranje šolskih prevozov na ogroženih šolskih poteh zaradi nevarnih
zveri. Septembra 2019 je na poziv Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredovala seznam ogroženih šolskih poti, ki mu je
priložila posebej pridobljeno strokovno mnenje
Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), v katerem
navaja, da se območje občine sooča s stalno
naselitvijo večjih skupin volkov na neavtohtonem
območju. Občani jih zaradi številčnosti srečujejo
dnevno, tudi podnevi, na poti iz službe ter v nepo
sredni bližini naselij, celo na dvoriščih domačij.
Najbolj zaskrbljujoča ugotovitev ZGS je, da je
prisotnost volka lahko nevarna tudi za človeka.

Verjetnost napada volka na otroka je
majhna

Konec decembra je Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) občini poslalo oceno ogroženosti

otrok na poti v šolo, katere del je bilo mnenje
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete: »Verjetnost, da bi se zgodil
napad volka na otroka v Sloveniji, je torej izjemno
majhna – praktično blizu nič. Zato izvedba in financiranje predlaganih zaščitnih ukrepov v obliki
urejenega prevoza otrok v šolo in nazaj vsaj zaradi
varstva pred napadi volkov po naši oceni nikakor
nista potrebna in upravičena ne v navedenih
občinah ne drugod po državi.« Župan je že dan
kasneje ostro zavrnil oceno Biotehniške fakultete:
»Odločno nasprotujemo očitnemu podcenjevanju
oziroma zanikanju nevarnosti konfliktnih situacij
za varnost in zdravje ljudi.« V elektronskem pismu
je še zapisal, da je bila občina s strani osnovnih šol
opozorjena o travmatičnih izkušnjah otrok, ko so
v neposredni bližini na lastne oči videli posledice
napada volka. Šole so tudi same MIZŠ posredovale opozorilo glede ogroženosti otrok na poti
v šolo. Soočajo se z velikim pritiskom staršev, ki
opozarjajo na strah otrok, ter se sprašujejo, kdo bo
odgovarjal v primeru napada volka na otroka.

Območje občine je specifično območje

Po besedah župana gre za skrajno neodgovorno
mnenje, ki je v ostrem neskladju s socialnimi koristmi, javnim interesom in ustavnimi pravicami
državljanov prizadetih lokalnih skupnosti. Izrazil je

dvom o strokovnosti Biotehniške fakultete pri izdaji
ocene, saj iz njihovega mnenja izhaja očitno nepoznavanje dejanske situacije. Občina je nato v vednost
prejela dopis MOP Simona Zajca, v katerem je
zapisal, da »gre za specifično območje, ki je pretežno
hribovito in avtohtono razpršeno naseljeno, kjer se
volk pogosto pojavlja v neposredni bližini naselij, kar
povzroča strah prebivalcev«. V nadaljevanju še navaja, da ocena Biotehniške fakultete sicer izključuje
napad volka na otroka, a ne zagotavlja stoodstotnega
zagotovila, da do takega dogodka ne bi prišlo. MOP
je predlagal, da se na podlagi Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovijo
sredstva za prevoze učencev, katerih pot v šolo je
zaradi velikih zveri ogrožena.

Občina čaka na rešitev vloge

Občina je tako na osnovi predloga MOP na
MIZŠ poslala »urgenco po čimprejšnji rešitvi
vloge«. Na nedopustnost počasnega odločanja na
ministrstvih je župan opozoril tudi na nedavnem
srečanju s predstavniki Evropske komisije, ki je
v zvezi s problematiko porasta populacije volkov
potekalo v Ljubljani. »Občina še vedno nima
obljubljene odločbe o regresiranju prevozov, ki jo je
minister obljubil že pretekli avgust,« je bil kritičen
Čadež ter nadaljeval:« Število volkov v Sloveniji
hitro narašča. Ob vstopu Slovenije v EU jih je bilo
med 25 in 30, danes jih je že več kot 130!« Po
mnenju predstavnikov komisije lahko slovenska
država sama določi, kakšno število volkov je za
nas sprejemljivo. Kot so še pojasnili na občini, je
bila EU s stanjem populacije volkov v Sloveniji
zadovoljna, še preden je bilo doseženo število 50.
Lidija Razložnik
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Poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz javnih vodovodov za leto 2019

Odvzeli 107 vzorcev pitne vode – 18 je bilo neustreznih

Foto: Tina Dolenc

V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih, ki jih upravlja Občina Gorenja
vas - Poljane, vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP sistema za vodovode. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v Kranju je
po naročilu občine pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode iz
javnih vodovodov za leto 2019.

Poročilo, ki uporabnike o skladnosti pitne
vode obvešča enkrat letno, zajema vodovode
Delnice–Podpreval, Fužine, Lučine, Podvrh–
Zapreval, Poljane, Stara Oselica–Slajka,
Trebija–Gorenja vas–Todraž in Zarobar–Hlavče
Njive–Brda. V letu 2019 je bilo v okviru notranjega nadzora odvzetih in laboratorijsko preiskanih 107 vzorcev pitne vode iz vodnih virov in
omrežij javnih vodovodov v občini Gorenja vas
- Poljane. Od tega je bilo 78 vzorcev odvzetih za
mikrobiološke preiskave, od katerih jih je bilo
15 neskladnih s pravilnikom, in 29 vzorcev za
fizikalno-kemijske analize. Od teh so bili trije
vzorci neskladni s Pravilnikom o pitni vodi. V
primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih
nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih se takoj telefonsko ali po elektronski pošti obvesti
odgovorno osebo na občini.
Vsi odvzeti vzorci pitne vode za
mikrobiološke preiskave, ki so bili odvzeti
po obdelavi z UV dezinfekcijo ali natrijevim
hipokloritom, so bili v letu 2019 v omenjenih
vodovodih skladni z zahtevami Pravilnika o
pitni vodi.
Vodooskrbni sistem Delnice–Podpreval
oskrbuje s pitno vodo 115 prebivalcev na
območju Delnic. Iz zajetja se voda steka v
vodohran, kjer se pred distribucijo v omrežje
obdela z UV dezinfekcijo. V letu 2019 se je
v omrežje distribuiralo 6.500 m3 pitne vode.
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo
šest vzorcev pitne vode, od katerih je bil en
vzorec neskladen s pravilnikom. Najdene so
bile Escherichia coli in koliformne bakterije.
Ta vzorec je bil odvzet pred UV obdelavo, vsi
vzorci, ki so bili odvzeti po UV dezinfekciji, pa
so bili skladni s pravilnikom.
Vodooskrbni sistem Fužine oskrbuje s
pitno vodo naselje Fužine in del Trebije, skupaj
66 prebivalcev. Vir pitne vode je zajetje Fužine.
V vodohranu Fužine se voda zbira iz zajetja
(surova, neobdelana voda) in iz vodooskrbnega
sistema Trebija–Gorenja vas–Todraž (dezin-
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fekcija z natrijevim hipokloritom). V letu 2019
se je v omrežje distribuiralo 4.000 m3 pitne
vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je
bilo sedem vzorcev pitne vode, od katerih je bil
en vzorec neskladen s pravilnikom, saj so bile
najdene koliformne bakterije. Mikrobiološko
neskladen vzorec je bil odvzet na zajetju, tj.
surova voda pred dezinfekcijo. Vsi vzorci, ki
so bili odvzeti po dezinfekciji, so bili skladni s
pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize sta
bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila
skladna s pravilnikom.
Vodooskrbni sistem Lučine oskrbuje s
pitno vodo 250 prebivalcev na območju Lučin,
Dolgih Njiv in delu naselja Prelesje. Iz obeh
zajetij se voda steka v objekt, kjer se pred distribucijo v omrežje obdela z UV dezinfekcijo.
V letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 12.000
m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko
preiskanih je bilo deset vzorcev pitne vode, od
katerih jih je bilo pet neskladnih s pravilnikom.
Mikrobiološko neskladni vzorci so bili odvzeti
pred UV obdelavo in so vsebovali Escherichia
coli in koliformne bakterije. Vsi vzorci, ki so
bili odvzeti po UV dezinfekciji, so bili skladni
s pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize sta
bila odvzeta dva vzorca pitne vode, ki sta bila
skladna s pravilnikom.
Vodooskrbni sistem Podvrh–Zapreval
oskrbuje s pitno vodo 138 prebivalcev na
območjih Podvrh, Četena Ravan in Zapreval.
Vir pitne vode je zajetje Javorje, višek vode. V
letu 2019 se je v omrežje distribuiralo 8.500
m3 pitne vode. Odvzetih in mikrobiološko
preiskanih je bilo 12 vzorcev pitne vode, od
katerih jih je bilo pet neskladnih s pravilnikom
zaradi prisotnosti koliformne bakterije. Tudi
tu so bili vsi vzorci, odvzeti istega dne po UV
dezinfekciji, skladni s pravilnikom.
Vodooskrbni sistem Poljane oskrbuje s
pitno vodo 960 prebivalcev na območju Poljan,
Dobja, Predmosta ter dela Hotovlje. Vir pitne
vode je zajetje Milostovka. Pitna voda se iz
zajetja steka v vodohran. Pred tem se v za to
namenjenem objektu – klorinatorski postaji
obdela z natrijevim hipokloritom. V letu 2019
se je v omrežje distribuiralo 65.000 m3 pitne
vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih
je bilo devet vzorcev pitne vode, od katerih je
bil en neskladen s pravilnikom zaradi najdene
koliformne bakterije. Mikrobiološko neskladen
vzorec je bil odvzet na zajetju tj. surova voda
pred dezinfekcijo. Vsi vzorci, ki so bili odvzeti
po dezinfekciji, so bili skladni s pravilnikom.
Na vodooskrbni sistem Stara Oselica–Slaj
ka je priključen del Stare Oselice, del Hotavelj
in del Trebije, skupaj 43 prebivalcev. Vir pitne
vode je zajetje Stara Oselica. Pitna voda se pred
distribucijo v omrežje ne obdeluje. V letu 2019
se je v omrežje distribuiralo 3.500 m3 pitne

vode. Odvzetih in mikrobiološko preiskanih
je bilo osem vzorcev pitne vode, od katerih sta
bila dva neskladna s pravilnikom. Za fizikalnokemijske analize je bil odvzet en vzorec pitne
vode, ki je bil skladen s pravilnikom.
Vodooskrbni sistem Trebija–Gorenja
vas–Todraž oskrbuje s pitno vodo 2.274 prebivalcev na naslednjih območjih: del Trebije,
Podgore, del Hotavelj, Gorenja vas, Dolenja
Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Dobravšce,
del Bačen. Vir pitne vode je zajetje Trebija spodaj. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje
obdela z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija
poteka na viru – zajetju Trebija ter v vodohranih
Trebija, Gorenja vas in Todraž. V letu 2019 se je
v omrežje distribuiralo 126.000 m3 pitne vode.
Odvzetih in mikrobiološko preiskanih je bilo
20 vzorcev pitne vode, ki so bili vsi skladni s
pravilnikom. Za fizikalno-kemijske analize je
bilo odvzetih 13 vzorcev pitne vode, od katerih
so bili trije neskladni s pravilnikom zaradi
motnosti, ki je bila v treh primerih izmerjena
nad 1,0 NTU.
Vodooskrbni sistem Zarobar–Hlavče
Njive–Brda oskrbuje s pitno vodo naselja
Hlavče Njive, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo,
del Malenskega Vrha, del Suše in del Srednje
vasi, skupaj 313 prebivalcev. Vir pitne vode
so zajetja Zarobar 1, 2 in 3. Pitna voda iz vseh
treh zajetij se steka v vodohran Petelinji Grič,
kjer je od novembra vzpostavljena UV dezinfekcija pitne vode. V letu 2019 se je v omrežje
distribuiralo 20.000 m3 pitne vode. Odvzetih in
mikrobiološko preiskanih je bilo šest vzorcev
pitne vode, ki so bili vsi skladni s pravilnikom.
Za fizikalno-kemijske analize sta bila odvzeta
dva vzorca pitne vode, ki sta bila prav tako
skladna s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa pitne
vode je bilo v letu 2019 iz javnih vodovodov
v občini Gorenja vas - Poljane odvzetih ter
mikrobiološko in kemijsko preiskanih skupaj
28 vzorcev pitne vode, ki so bili vsi skladni s
pravilniki.
Povzeto po poročilu NLZOH Kranj

Zaradi možnih akutnih posledic je obvla
dovanje mikroorganizmov v pitni vodi na
prvem mestu po pomenu za zdravje ljudi.
Mikroorganizmi, katerih prisotnost običajno
ugotavljamo v pitni vodi, nam pokažejo
obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge
onesnaženosti.
• Escherichia coli je bakterija, ki je vedno
prisotna v človeškem in živalskem blatu v
velikem številu ter posledično v odplakah
in vodah, ki so onesnažene s fekalijami.
Rezultat dokazuje, da je bila voda fekalno
onesnažena.
• Koliformne bakterije zajemajo skupino
bakterij, ki jih najdemo ne samo v blatu,
ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na
onesnaženje z večjimi količinami organskih
in anorganskih snovi iz okolja.

Stroški

Spremljanje rabe energije v gospodinjstvih
Viri energije, ki so potrebni za delovanje stavbe, lahko predstavljajo znaten
delež stroškov gospodinjstva.
Vsako gospodinjstvo se sicer zaveda stroškov
za ogrevanje, osebni prevoz in električno energijo, velikokrat pa spregleda stroške energije
za manjše porabnike, kot so štedilniki, naprave
za pripravo sanitarne tople vode, pralne in
pomivalne stroje … Zato je pomembno najprej
ugotoviti, katere vire energije v gospodinjstvu
sploh uporabljamo.
Spremljanje rabe energije nam omogoča, da
opredelimo, katere vire doma uporabljamo in
kolikšen je delež posameznega vira energije v
celotnem gospodinjstvu. Na podlagi tega lahko
sklepamo, kateri viri so nujni in katere lahko
nadomestimo z drugimi ter tako zmanjšamo
potrebe po virih energentov, od katerih smo
odvisni. Velikokrat so kljub morebitni cenejši
uporabi plinskega štedilnika za kuhanje lahko
fiksni stroški računa za plinski priključek višji,
kot bi bili, če bi uporabljali električni štedilnik.
To velja predvsem takrat, ko uporabljamo plin
samo za kuhanje. Spremljanje rabe energije
je preprost postopek, ki ga lahko doma izvajamo že z beleženjem na listu papirja ali pa z
uporabo računalniških programov, kot npr. MS
Excel. Obstajajo tudi aplikacije, dosegljive na
internetu, ki so posebej namenjene spremljanju
rabe energije. Uporaba računalniških programov nam omogoča, da poleg tabelaričnega
spremljanja podatkov le-te predstavimo tudi
v grafični obliki. Za bolj vešče uporabnike
računalnika pa je mogoča izdelava različnih
kazalnikov ali analiz, kot so na primer raba
energije na m2, m3 uporabne površine, število
članov gospodinjstva, letni čas ... Skratka dobro
zastavljeno spremljanje energije nam omogoča
številne analize, katerih rezultati so nam lahko
v pomoč pri morebitni zamenjavi vira energije,

prenovah ali optimizaciji sistemov.
Kazalnik, ki ga lahko spremljamo, je na
primer raba energije na kvadratni meter na leto,
saj je to kazalnik naše energijske učinkovitosti.
Razdelitev v razrede je podana v tabeli.
Spremljanje rabe energije nam omogoča
ovrednotenje odstopanj od ustaljenih trendov
rabe energije in ugotavljanje morebitnih napak
na računih, ki jih mesečno prejemamo. Prav
tako pa lahko spremljamo dejanske učinke
sanacij v obliki prihrankov. Zavedanje o porab

ljeni energiji pa vpliva tudi na naš odnos do
varčnejše rabe energije in posledično skrb za
naše lastno okolje.

Kazalnik razreda učinkovitosti

Anton Marc, univ. dipl. inž. str., LEAG

Občina
Gorenja vas - Poljane
Delavnica

Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije
za občane občine Gorenja vas - Poljane
KRAJ: Sokolski dom Gorenja vas – mala dvorana, Poljanska cesta 87, Gorenja vas
DATUM IN URA: 11. februar 2020 ob 17.00
PROGRAM:
17.00 Ogrevanje na lesno biomaso
Andrej Svetina, energetski svetovalec mreže ENSVET
17.20 Toplotne črpalke
mag. Samo Cotelj, energetski svetovalec mreže ENSVET
17.40 Finančne spodbude EKO sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada
Jožef Pogačnik, energetski svetovalec mreže ENSVET
18.00 Razprava
Udeležba na delavnici je brezplačna.

Primerjave cen energentov za ogrevanje
Cene energentov se spreminjajo, po večini
naraščajo, le redko pa padejo. Cena energenta
je tisti faktor, ki najbolj vpliva na odločitev o
uporabi energenta. Ker z namestitvijo ogrevalne naprave za daljše obdobje izberemo tudi
energent, je pomembno, da dobro premislimo,
katerega bomo izbrali. Spreminjanje kurilne
naprave v času življenjske dobe obstoječe
naprave je povezano z dodatnimi investicijskimi
stroški, ki jih moramo tudi upoštevati in niso
zanemarljivi pri izbiri energenta.
Poleg cene energenta je zelo pomemben tudi
njegov okoljski vpliv. In sicer ali gre za obnovljivi vir energije ali fosilni vir. Pomembni so
tudi izpusti energenta, ki nastajajo pri gorenju,
predvsem izpusti CO2 in prašnih delcev.
Cene energentov so odvisne od dogajanja na
svetovnih trgih in na večino njih nimamo prav
velikega vpliva. Edini energent, ki je lokalno
prisoten in nam zagotavlja neke vrste neodvisnost, je lesna biomasa. Tudi električna energija
se sicer proizvaja pri nas, ampak je njena cena še

vedno precej odvisna od dogajanja na trgih.
Cene posameznih energentov, ki so aktualni
za lokalno območje, so trenutno sledeče:
ENERGENT ENOTA
		
		
Kurilno olje
l
UNP
l
Drva
prm
Peleti
Kg
Elektrika
kWh
(gospodinjstva)

CENA
ENOTE
[EUR]
0,998
1,029
65
4,73
0,1417

CENA
ENERGIJE
[EUR/kWh]
0,0973
0,1423
0,027
0,0634
0,1417

Iz zbranih podatkov lahko ugotovimo, da so
najcenejši energent drva, med najdražjimi pa sta
UNP in električna energija. Če uporabljamo toplotno črpalko, lahko pri COP-vrednosti toplotne
črpalke 3 dobimo približno dve tretjini energije
iz okolja in za to porabimo le okrog tretjino
električne energije. To pomeni, da je pri toplotni
črpalki strošek električne energije za enako
količino toplote za približno dve tretjini nižji.

V tem primeru je izbira toplotne črpalke zelo
ugodna, vendar še vedno dražja od drv.

Prikaz cen energentov v jeseni 2019

Dejstvo je, da se cene energentov spreminjajo. V večini naraščajo. Kako bo v prihodnje,
je nesmiselno napovedovati. Najbolje je, da se
izbere take energente, ki so lokalno prisotni.
To sta predvsem les in električna energija za
pogon toplotnih črpalk. Obe predlagani izbiri
sta tudi okoljsko sprejemljivi. Pametno je, da
znižujemo porabo energentov, ker bo s tem
strošek za ogrevanje lahko nižji.
Anton Marc,
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
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Popis hišnih imen v letu 2019

V preteklih štirih letih smo na Razvojni agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske popisali stara hišna imena v skupno 41 vaseh občine
Gorenja vas - Poljane in pri tem zabeležili 617 imen, ki jih navajajo zgodovinski
viri. Od vseh jih je 561 takih, ki jih domačini še poznajo oz. jih v svojem narečnem
govoru tudi uporabljajo.

dediščino in značilnosti narečnega govora,
ki jih je zaznati pri izražanju hišnih imen, da
preprečimo izginotje starih hišnih imen in da
razširimo njihovo uporabo.

Foto: arhiv RA Sora

Popisali Gorenjo vas, Gorenjo in Dolenjo
Dobravo, Dobravšce in Todraž

Za lažji popis na terenu smo po vzoru Razvojne agencije Zgornje Gorenjske najprej preverili, kakšna imena so za posamezne domačije
zabeležena v zgodovinskih virih, in sicer v franciscejskem katastru iz leta 1826 in župnijskih knjigah
(Status animarum) župnije Trata - Gorenja vas iz
obdobja 1900–1970. Sledilo je pridobivanje geodetskih podatkov, uskladitev starih hišnih številk
z novimi in pridobivanje podatkov o trenutnih
lastnikih na zemljiški knjigi.
Po pridobljenih arhivskih podatkih in podatkih o lastništvu hiš je sledil terenski popis
imen oz. poznavanje hišnih imen med krajani,
ki imena izgovarjajo v pristnem krajevnem
narečju in nenazadnje poznajo določene zgodbe
o kraju, domačijah, ljudeh oz. dejavnostih, ki so
zaznamovali določeno območje in po katerih so
nekatere hiše tudi dobile ime.
Rezultate terenskega popisa smo pregledali
oz. dopolnili na skupnem srečanju s krajani,
kjer je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
za udeležence pripravila tudi predavanje o
pomenu, vlogi, izvoru hišnih imen ter pravilnem
zapisu imen v narečju.
Zapise hišnih imen v narečju in tonske
posnetke smo posredovali tudi jezikoslovcem,
poznavalcem narečij na Inštitutu za slovenski
jezik, ki so strokovno potrdili narečne zapise
imen in njihove poknjižitve.

Na srečanju s krajani v Sokolskem domu v Gorenji vasi
Imena, ki so bila popisana, morajo izpolnje- zaradi lažjega ločevanja ljudi med seboj in
vati starostni kriterij, kar pomeni, da so nastala so se na domačijah obdržala kljub menjavi
do leta 1940, in tako predstavljajo del nesnovne lastnikov hiš in njihovih priimkov. Ponekod z
opuščanjem kmetovanja in podiranjem starih
kulturne dediščine slovenskega podeželja.
Na območju Gorenje vasi in Dobrave z okolico poslopij izginjajo iz vsakdanjega govora, zanimivo pa je, da se ljudje pogosto bolje poznajo
pa smo dodatno evidentirali 169 hišnih imen.
Hišna imena označujejo domačije, po hišnih imenih kot po priimkih. Vodilo pri
pripadajoče kmetijske površine, predvsem pa izvedbi projekta Stara hišna imena – obraz
ljudi, ki živijo na teh domačijah. Nastala so dediščine naših krajev nam je bilo, da ohranimo

Razvojna agencija Sora, d.o.o. vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska

vabi na delavnico z naslovom

PRODUKTNA FOTOGRAFIJA – VEŠČINE FOTOGRAFIJE IZDELKOV,

ki bo v sredo, 26. februarja 2020, od 17.00 do 19.15 v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
IZ VSEBINE DELAVNICE
1. Priprava na fotografiranje izdelkov
– določitev idejne zasnove fotografiranja in namena, za katerega se bodo fotografije uporabljale
– določitev nabora izdelkov za fotografiranje
2. Fotografiranje izdelkov – prikaz v praksi
– izbor snemalne opreme in pripomočkov za fotografiranje
– postavitev scene za fotografiranje
– izvedba fotografiranja po izbranem konceptu – snemalni knjigi
3. Cenovna strategija in marketing produktne fotografije
– Koliko je vredna produktna fotografija?
– Kako določimo ceno kreativnemu delu in slikovnim materialom?
Delavnica bo podkrepljena s teoretičnim in praktičnim delom.
PREDAVATELJ: Franc Demšar, DESIGN DEMŠAR, Škofja Loka, d. o. o.
DELAVNICA JE NAMENJENA mikro- in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 20. februarja 2020, na tel. št. 04/50-60-220
(Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Kakšen je bil postopek lanskoletnega
oz. zadnjega popisa hišnih imen?

Gorenja vas in Dobrava z okolico že
marca z novimi tablicami

Vsaka hiša, katere lastnik je soglašal z izdelavo
glinene tablice ovalne oblike z napisom hišnega
imena v narečju, bo predvidoma do konca marca
2020 prejela to tablico brezplačno. Izvedene
projektne aktivnosti bomo obeležili tudi z vpisom zbranih podatkov (hišna imena v narečni in
poknjiženi obliki, navedbe iz zgodovinskih virov,
narečne oblike za gospodinjo, gospodarja in
pridevnik) v spletni leksikon www.hisnaimena.si
ter izdajo brošure v e-obliki, ki obsega sezname
zbranih imen v narečju z izpisi iz zgodovinskih
virov ter poknjiženimi oblikami, zanimive zgodbe
o nekaterih domačijah ter fotografije. Brošura, ki
bo na voljo na spletnih straneh Razvojne agencije
Sora www.ra-sora.si, bo v prihodnjih letih izdana
v tiskani obliki, ko bomo v popis zajeli še dodatna
območja Poljanske doline.
Vsem vključenim v dosedanje popise hišnih
imen se zahvaljujemo za sodelovanje, veseli
pa bomo pozitivnih odzivov domačinov tudi v
prihodnje.
Kristina Miklavčič,
Razvojna agencija Sora, vodja projekta

STC Stari vrh

Letošnja zima žičničarjem ni naklonjena
Foto: arhiv STC Stari vrh

Po nižinah je to zimo padlo le toliko snega, da smo se lahko prepričali, da je še
bel. A zelena zima povzroča veliko preglavic in stroškov predvsem žičničarjem.
Kljub temu so na STC Stari vrh z novim letom uspeli umetno zasnežiti proge in
odpreti smučišče.

dviguje obratovalne stroške predvsem v času
pred odprtjem smučišča. Ob dejstvu, da je večji
obisk smučišč šele z zasneženimi dolinami, smo
žičničarji veseli vsakega smučarja. Proge, ki
obratujejo na STC Stari vrh, so odlično pripravljene, kar nam pritrjujejo tudi zvesti obiskovalci,
ki so nas že obiskali v prvih 24 dneh obratovanja,«
je dejal Trobiš.
Ker je velik del sezone že mimo, Združenje
žičničarjev, katerega član je tudi smučišče Stari vrh,
išče možne sistemske rešitve za dolgoročno rešitev
smučarske dejavnosti v Sloveniji. Tako potekajo
razgovori z različnimi ministrstvi o možnostih
spodbud in pomoči. Ob tem je Trobiš poudaril, da
so smučišča rekreacijski objekti na prostem in da
je Slovenijo treba ohranjati kot smučarsko državo,
saj se bodo sicer gosti preusmerili na tuja smučišča,
od teh gostov pa ne živijo in delajo samo žičničarji,
temveč širši krog turističnih delavcev.

Naj bo vsaj vreme, če že snega ni

Smučanje je na smučišču Stari vrh omogočajo z izdelavo tehničnega snega.
Direktor STC Stari vrh Tomaž Trobiš je pojasnil, da so v decembru tehnični sneg izdelovali kar
dvakrat: »Zaradi strojeloma črpališča ob zaključku
sezone 2018/19 smo bili prisiljeni obnoviti
črpališče Kopa, s katerim zasnežujemo večino
smučišča. Tako smo imeli srečo v »nesreči«, da
smo s sanacijskimi deli zaključili pravočasno
ter da je sistem, za katerega smo se odločili, dal
izredno dobre rezultate, ki se kažejo predvsem v
nižjih stroških priprave tehničnega snega kot tudi
v njegovi boljši kakovosti. Tako smo zahvaljujoč
trdemu in kakovostnemu delu sodelavcev uspeli
pripraviti glavno progo smučišča, da so se 2.
januarja po naših strminah spustili prvi smučarji.«
V prvih treh tednih je obratovala šestsedežnica in
krajša otroška proga Zapreval.

Žičničarji že v razgovorih
za spodbudo in pomoč

V Sloveniji je le malo smučišč, kjer za zagotavljanje zadostne snežne odeje ni potrebno dodatno
umetno zasneževanje. »Tovrstno zasneževanje

Prodaja nepremičnin
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča,
da prodaja trosobno stanovanje na naslovu
Sestranska vas 54, Gorenja vas.
Celotno besedilo javnega razpisa za
prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem
ponudb je objavljeno na spletni strani
občine, zavihek Razpisi in objave.

V nadaljevanju sezone si Trobiš želi predvsem,
da bi vremenski pogoji omogočali vsaj izdelavo
tehničnega snega, če že narava ne bo postregla
z naravnim, ter da bodo sezono lahko uspešno
zaključili. »V primeru, da ne dosežemo garantiranih
smučarskih dni za kupce sezonskih vozovnic, jim
bomo v naslednji sezoni vozovnice nadomestili. A
menim, da to ne bo potrebno, saj sta pred nami še
ves februar in del marca,« je dodal Trobiš.
Tina Dolenc

Razvojna agencija Sora in LAS loškega pogorja vabita ob zaključku projekta
Odprta vrata kmetij na

OKROGLO MIZO
z naslovom

KRATKE PREHRANSKE VERIGE ZA VEČ ZDRAVJA NA NAŠIH KROŽNIKIH,
ki bo

9. MARCA OB 11. URI
v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka.
Sodelovali bodo:
prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta,
Bine Volčič, eden najbolj znanih slovenskih TV-chefov,
Boštjan Kosec, pobudnik in ustanovitelj Eko Prlekije,
dr. Janez Benedičič, inovativni mladi kmet 2013, Ekološka kmetija Pr’ Demšari,
Maja Zakotnik, Drevesnica Zakotnik.
Vabljeni tako predstavniki vrtcev, šol in drugih ustanov z organizirano prehrano, pridelovalci in
predelovalci lokalne hrane, strokovni kader in drugi zainteresirani, ki želite izvedeti več o lokalni ponudbi
sadja in mleka senene prireje ter o možnostih sodelovanja, povezovanja in vključevanja v kratke
prehranske oskrbovalne verige.

Dodatne informacije: E: odprtavratakmetij@razvoj.si, T: 04/50-60-222, M: 041/456-469.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja
podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna
Razvojna agencija Sora Škofja Loka.
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Okrogla miza

Ošpice – bolezen preteklosti ali sedanjosti
Foto: Jure Ferlan

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane je v večnamenskem prostoru Šubičeve
hiše organiziralo okroglo mizo z naslovom Ošpice – bolezen preteklosti ali sedanjosti. Virus ošpic se je konec lanskega leta začel širiti na Škofjeloškem, zato
je bila tematika še kako aktualna.

Gostje okrogle mize so posredovali informacije o ošpicah in izkušnje iz svoje zdravniške prakse.
Na okrogli mizi so sodelovali Kristina Orožen,
specialistka za javno zdravje z Nacionalnega
inštituta za javno zdravje, mag. Gorazd Kalan,
specialist pediatrije, in upokojena dolgoletna
gorenjevaška zdravnica Anda Perdan. Pogovor je
vodila Martina Kolenc Novak. Zdravniki so sicer
maloštevilnim obiskovalcem okrogle mize pojasnili, kaj so ošpice, kakšen je potek bolezni, kako se jo
zdravi in kako se pred njo obvarujemo, odgovarjali
pa so tudi na vprašanja prisotnih. Predvsem so poudarili pomen cepljenja proti ošpicam, ki zagotavlja
visoko raven zaščite. Tveganje za stranske učinke
cepiva je po mnenju medicinske stroke manjše kot
tveganje za zaplete pri bolezni. Kot zanimivost je
dr. Kalan omenil, da zdravniki skrbno pazijo na

primerno shranjevanje cepiv v svojih ambulantah
in da ima celo povezavo s hladilnikom na svojem
mobilnem telefonu, ki ga opozori, če je kaj narobe
s temperaturo v hladilniku. Le majhen del ljudi,
od enega do treh odstotkov dvakrat cepljenih, ne
razvije odpornosti in lahko zbolijo.

Cepljenje uvedeno 1968

Cepljenje proti ošpicam je bilo v Sloveniji
uvedeno leta 1968. Pred tem je bila to ena
najpogostejših otroških nalezljivih bolezni. Sprva
so cepili z enim odmerkom otroke, stare od osem
mesecev do dve leti, sredi sedemdesetih pa so uvedli revakcinacijo z drugim odmerkom cepiva za
otroke med četrtim in petim letom starosti. Od leta

Razvojna ambulanta

V Gorenji vasi enkrat tedensko
deluje razvojna ambulanta
Z novim letom je v Zdravstvenem domu Gorenja vas z delom začela razvojna
ambulanta. V ambulanti trenutno enkrat tedensko potekajo dejavnosti nevrofizioterapije, dva- do trikrat na teden pa tudi individualno učenje mamic ustreznega
rokovanja pri oblačenju, slačenju, spodbujanju igre in nošenju dojenčka.
Kot je povedala vodja razvojne ambulante v
Zdravstvenem domu Škofja Loka Petra Mohar
Bregar, spec. pediatrinja, v njihovem domu deluje
razvojna ambulanta v okviru Zdravstvenega doma
Kranj. Ta omogoča lažjo dostopnost in enakomerno porazdelitev razvojnih ambulant po gorenjski
regiji. »Trenutno je v razvojni ambulanti Škofja
Loka zdravnik – razvojni pediater prisoten štiri
dni v tednu, program terapij pa vsak dan vodijo
različni strokovnjaki. Tako pokrivamo področje
občine Škofja Loka s sosednjimi občinami, kamor
spada tudi občina Gorenja vas - Poljane.«
Otroci, ki potrebujejo program terapij redno,
enkrat tedensko, prihajajo v Zdravstveni dom
Škofja Loka tudi iz bolj oddaljenih krajev, kar
za najmlajše dojenčke in njihove starše pred-
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stavlja precejšen časovni zalogaj, saj individualna terapija poteka 45 minut. Tudi zaradi tega
so dali pobudo, da za otroke, ki jih spremljajo v
ambulanti s področja naše občine, organizirajo
del obravnav, zlasti redne terapije v Gorenji
vasi. Otroci, ki jih izbrani pediater prvič napoti
v razvojno ambulanto, tako najprej opravijo
pregled pri zdravniku v razvojni ambulanti v
Zdravstvenem domu Škofja Loka, kamor jih
morajo starši naročiti. Kasneje lahko po dogovoru z zdravnikom in terapevtom opravljajo
terapije v enoti v Gorenji vasi. V bodoče bodo s
širitvijo dejavnosti in z dodatnimi strokovnjaki
verjetno še razširili program različnih terapij
tudi v Zdravstvenem domu Gorenja vas.
Kristina Z. Božič

1990 se otroke cepi s trivalentnim (kombiniranim)
cepivom prosti ošpicam, mumpsu in rdečkam,
pri čemer prvi odmerek dobijo v starosti od 12
do 18 mesecev, drugega pa pred vstopom v šolo.
Nosečnice, dojenčki, mlajši od šestih mesecev ali
osebe z okrnjeno imunostjo, ki se ne smejo cepiti,
se v primeru stika z ošpicami zdravijo z intravenskimi imunoglobulini najkasneje šest dni po stiku.
Osebe, ki se ne smejo cepiti zaradi alergije na
cepiva, imajo pa sicer normalen imunski sistem,
morajo ostati doma od 5. do 21. dneva po stiku
z bolnikom z ošpicami, da ne ogrožajo drugih.
Bolniki postanejo kužni štiri dni pred pojavom
izpuščaja in ostanejo kužni do štiri dni po pojavu
izpuščaja. Ošpice se prenašajo kapljično, po zraku,
z neposrednim stikom z izločki dihal okužene
osebe, redkeje s posrednim prenosom s sveže
onesnaženih predmetov.

Ena najbolj kužnih in nalezljivih bolezni

Ošpice so ena najbolj kužnih nalezljivih bolezni,
posebnega zdravila zanjo ni, zdravi se simptomat
sko. Osebe, pri katerih se pojavijo bolezenski
znaki, podobni ošpicam, morajo ostati doma in
se po telefonu posvetovati s svojim zdravnikom
o nadaljnjih ukrepih. Za odporne proti ošpicam
veljajo tisti, ki izpolnjujejo enega izmed štirih kriterijev: imajo pisno dokazilo o cepljenju z dvema
odmerkoma, imajo zdravstveno dokumentacijo o
prebolelih ošpicah, imajo laboratorijski dokaz o
prisotnosti specifičnih IgG protiteles proti virusu
ošpic, so rojeni pred letom 1960 (zanje na splošno
velja, da so preboleli virus ošpic in so nanje zato
odporni).
Jure Ferlan

Oh, ti odnosi!

Krajevna organizacija Rdečega križa Gorenja vas je konec januarja organizirala predavanje z naslovom Oh, ti odnosi in gostila Sanelo
Banović, dr. med., ki po Sloveniji predava o
odnosih. Velika dvorana Sokolskega doma je
bila nabito polna in kar precej obiskovalcev je
ostalo brez stolov. Postregli smo jim s krofi in
sokom, nato pa je sledilo poučno uro in pol
dolgo druženje, kjer ni manjkalo smeha, pa tudi
kakšna solzica se je zableščala v očeh.
Predavateljica nas je skozi svoje izkušnje
prepričala, da preveč garamo, smo preveč pod
stresom, preveč kuhamo zamere, preveč poudarka dajemo negativnim stvarem. Bolj naj bi se
potrudili in bili bolj razumevajoči, znali reči rad te
imam, znali pohvaliti, se zahvaliti, pobožati, spregovoriti ljubeče. Svetovala je, naj očistimo kleti v
svoji glavi vse nepotrebne navlake, vseh zamer,
jeze, užaljenosti, neiskrenosti in počnemo same
prijazne stvari. Pravi, da so zamere, ki trajajo
desetletja in več, hujše kot bolezen.
Toliko dobrega in uporabnega smo izvedeli,
da jo bomo prav gotovo še povabili v našo sredo.
So stvari, ki jih je priporočljivo slišati pogosto, saj
potem obstaja veliko večja verjetnost, da se nas
bo tudi kaj prijelo. Moramo se »resetirati« in poenostaviti svoja življenja. Toplo se ji priporočamo
še za kdaj, saj se nas je res dotaknila.
Marija Knafelj

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

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

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2020.
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 94.500 evrov za
ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodelijo za:
- državne pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
- pomoči de minimis skladno 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 skladno 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 skladno 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 zadnjih treh proračunskih letih,
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
14. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 16. člena pravilnika ter je poleg
tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč,
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot
je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki
so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
15. Prejemnik pomoči de minimis mora k vlogi predložiti:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupni znesek
že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja,
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo 8. odstavka 14. člena
pravilnika.
16. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika pomoči:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013,
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.
17. Za vsa druga določila se upoštevajo določila pravilnika.
IV. UKREPI
UKREPI SKLADNO 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 Evropske unije (v nadaljevanju EU)
- 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 EU, 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.
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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 skladna z določili Uredbe Komisije EU št. 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,
- s pomočjo pridobljeni stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še pet let
po pridobitvi sredstev oz. v petih letih po pridobitvi sredstev ne sme kandidirati za
sofinanciranje iste opreme oz. stroja.
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 njene izdelave
(kopije računov in potrdil o plačilu računov);
3. presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
4. kopija oddane zbirne vloge (1. 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).

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (velja v primeru izgradnje nezahtevne agromelioracije),
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha
kmetijskih površin
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1B z obveznimi prilogami:
1. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je potrebno (kopija lokacijske informacije …);
2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (če obstaja; na posebno zahtevo
občine na vpogled) ter dokazila o stroških njene 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 stanja pred izvedenimi agromelioracijskimi deli in po njih.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Znesek pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma največ 2.500
evrov na kmetijsko gospodarstvo/pašno skupnost/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.
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 skladno 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 dan pred
dnevom oddaje vloge,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

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

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-a.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži čebelar.
Okvirna višina razpisanih sredstev:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 61.000 evrov
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 4.000 evrov
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva: 1.000 evrov

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

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

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki),
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (do 1 ha),
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v
skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…), ki imajo sedež v občini in
katerih naložba se izvaja na območju občine,
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč,
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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.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava, da bo
registracija dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2020,
- 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,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj pet let po zaključeni naložbi.
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. 2020;
2. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov
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 njene 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 Škofja Loka o upravičenosti naložbe;
6. fotografija izvedene naložbe.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Znesek pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 evrov na kmetijsko
gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči
de minimis iz 7. odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 evrov
Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva (17. člen pravilnika)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov
in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezana z dopolnilnimi
dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi
dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano
z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi in
gozdarstvom.
Upravičenci do pomoči:
- nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev,
ki imajo sedež v občini in se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oziroma imajo v lasti
gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- program izobraževanja/usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi dejavnostmi/
gozdarstvom.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
1. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (velja za
tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo) ali izjavo, da bo registracija dopolnilne
dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2020 (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 odstotkov upravičenih stroškov.
Znesek pomoči:
- do 100 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 100 evrov na kmetijsko
gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči
de minimis iz 7. odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 500 evrov.

Ukrep št. 4: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Nove investicije za delo v gozdu (18. člen pravilnika)
Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter 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 (čelada, hlače, jakna, čevlji, rokavice, vse po en
par oz. en kos), razen motornih žag.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež
v občini in imajo v lasti gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- najmanjši znesek računa za zaščitno opremo mora biti 200 evrov,
- s pomočjo pridobljeni stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še pet let
po pridobitvi sredstev oz. v petih letih po pridobitvi sredstev ne sme kandidirati za
sofinanciranje iste opreme oz. stroja.
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 odstotkov upravičenih stroškov.
Znesek pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 2.500 evrov na kmetijsko
gospodarstvo oziroma najmanj 100 evrov na kmetijsko gospodarstvo
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči
de minimis iz 7. odstavka 14. člena tega pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 15.000 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 skladno z veljavnimi predpisi o graditvi objektov,
urejanju prostora in varstvu okolja.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 5 z obveznimi prilogami:
1. dokazilo o stroških izgradnje ali rekonstrukcije gozdne vlake (kopija računa in potrdilo
o plačilu računa);
2. mnenje pristojnega Zavoda za gozdove – zapisnik o strokovnem pregledu ustreznosti
izvedenih del.
Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.000 evrov.
DRUGI UKREPI
Ukrep št. 6: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja (20. člen pravilnika)
Namen pomoči:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na
podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev/združenj, s čimer se dolgoročno
dviguje kakovost življenja na podeželju.
Upravičenci do pomoči:
- društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in delujejo v občini na področju
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti,
- društvo/združenje mora biti vpisano v register društev,
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- 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 (za društva, ki se prvič prijavljajo na razpis);
2. načrt dela društva/združenja za leto 2020;
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 ipd.) s področja
kmetijstva in gozdarstva (en 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 ipd.) 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 s srečanji članov društva,
- stroške izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe prijave
društva/združenja na razpise,
- vse druge stroške, ki niso našteti kot upravičeni stroški.
Višina pomoči:
- do 100 odstotkov upravičenih stroškov,
- odstotek pomoči se določi glede na število članov iz Občine Gorenja vas - Poljane
v društvu/združenju.
Za društva/združenja se upoštevajo računi od 1. 10. 2019 do datuma oddaje vloge
na javni razpis.
Znesek pomoči:
- do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 8.000 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.

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 ločeni kuverti.
VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog bo 5. 3. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.
Pravočasno prispele vloge bo pregledala Strokovna komisija za kmetijstvo in podeželje
(v nadaljevanju: komisija).
Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene
upravičencem.
Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od dneva
odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo osem (8)
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če
pozvani upravičenci v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili oziroma ne bodo
odpravili pomanjkljivosti, bo komisija predlagala, da se vloge zavržejo kot nepopolne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, bo komisija zavrnila.
Za vse popolne vloge bo komisija na podlagi pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu,
pripravila predlog razdelitve sredstev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, razpisane
za posamezni ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja
oziroma pomoči sorazmerno znižal.
Če za posamezni ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi največje dovoljene
pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo ta sredstva prerazporedila na druge
ukrepe znotraj javnega razpisa.
Na podlagi predloga komisije bo direktorica občinske uprave izdala sklepe o dodelitvi
sredstev, v katerih bodo opredeljeni namen, višina odobrenih sredstev in upravičeni
stroški za posamezen ukrep, oziroma bo skladno z odločitvami komisije izdala sklepe
o zavrnitvi ali zavrženju.
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 pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo
naložbe, nabavo blago ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena.
Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani po
pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev, ter do 15. 10. 2020. Računi, izdani pred
pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev ter računi, izdani po 15. 10. 2020, se ne
bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev in najkasneje do
15. 10. 2020. 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 2. 4. 2019 in do datuma oddaje vloge na javni razpis!

VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun, in sicer na podlagi zahtevka
za izplačilo sredstev (velja za ukrep št. 1 ter podukrepe št. 1, 2 in 3) oz. na podlagi
podpisane pogodbe (velja za ukrepe št. 2, 3, 4, 5 in 6).

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Upravičenci lahko vloge oddajo najpozneje 2. 3. 2020.

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.

Rok za oddajo vlog za ukrep št. 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja je 30. 9. 2020.
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. 2020 (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 2020, 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).

14

Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja vas - Poljane
najkasneje do 15. 10. 2020.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020.
IX. ČAS IN KRAJ, 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, 6. 2. 2020

Milan Čadež, župan

Martin Ramoveš

Uglasbil pesmi, katerih sporočila
so aktualna še danes
Foto: Kaja Brezočnik/Kino Šiška

Septembra 2019 je izšla četrta zgoščenka Martina Ramovša z naslovom Rob, ki
jo je širši javnosti predstavil v Kinu Šiška. Gre za deset uglasbenih pesmi Ivana
Roba, pronicljivega pesnika in satirika, živečega med obema vojnama. Poleg
uglasbitve njegove poezije je skozi strip predstavil še njegovo življenje.

»Za prvi album sem prispeval le posamezne
ilustracije. Pri naslednjih treh albumih sem
idejo razširil na strip. Tako so vsi izšli kot
glasbeno-stripovski albumi.« Album Nesojeni
kavboji iz leta 2014 je bil posnet v razširjeni
blues-rockovski zasedbi. Tri leta kasneje je izšla
kantavtorska plošča Astronomi. Najnovejši album Rob je spet posnet z bendom. Povezovanje
glasbe in stripa pri nas ni nekaj vsakdanjega, v
svetu pa to ni redkost.

Ima veliko striparskih vzornikov

Pri umetniškem ustvarjanju na prvo mesto
ne postavlja komercialnega uspeha, ampak
vsebino. »To velja tako za glasbo kot strip.
Zanimanje za dobro vsebino je tudi izven Slovenije.« Preteklo leto je sodeloval na pregledni
razstavi stripovske revije Stripburger v Berlinu.
»Stripi so zelo različni: nekatere občuduješ
zaradi zgodbe, druge zaradi risbe.« Ima veliko
vzornikov in v vsakem najde nekaj posebnega.
Velik vtis nanj je napravil Iztok Sitar in tudi
dejstvo, da v Poljanski dolini živi človek, ki se
s stripom ukvarja profesionalno.

Igranje kitare in risanje stripov
Povezovanje glasbe in stripa navdušuje 30-letnika iz Suše, ki se z glasbo aktivno ukvarja od leta 2007
Neposrednost Robovih pesmi in življenjska
zgodba sta Martina tako pritegnila, da se je odločil
pesnika in pisatelja »ponovno obuditi od mrtvih«.
Kljub kratkemu, a izjemno burnemu življenju je
bil zelo nadarjen pisec. Kot pojasnjuje Martin, Rob
širši javnosti ni tako poznan, kot bi si zaslužil: »Po
izidu albuma smo imeli kar nekaj koncertov, pogo-

vorov, razstavo, in povsod sem dobil vtis, da ljudi
pritegne. Sporočila njegovih pesmi so danes zelo
aktualna, čeprav so stara več kot osemdeset let!«

Spet snemal z bendom

Ob izidu prve zgoščenke Zvok dežele leta
2012 se je Martin že aktivno ukvarjal s stripom:

Bend ima na zalogi dovolj glasbe, ki čaka,
da jo posnamejo; avtor besedil je Martin.
Kot kitarist sodeluje pri snemanju glasbe z
drugimi glasbeniki. V prihodnje upa, da se bo
lahko predstavil tudi domačemu poslušalstvu.
»Trenutno imam v delu daljši strip,« še pove
Martin, prejemnik delovne štipendije za samozaposlene v kulturi, ki mu je omogočila risanje
stripa Rob.
Lidija Razložnik

Glasbeni večer učenk in učencev Glasbene
šole Škofja Loka v petek, 24. januarja, v Šubičevi
hiši v Poljanah, je obiskovalcem skozi program
pokazal, kaj pomenita nadarjenost in vztrajnost.
Prav ti sta namreč pri učenju različnih glasbil glavni
kvaliteti, ki omogočata usvojitev veščine, in kar
je najbolj pomembno, užitek pri igranju. Koncert
so Glasbena šola Škofja Loka, Kulturno društvo
dr. Ivan Tavčar Poljane in Zavod Poljanska dolina
po lanskoletnem uspehu pripravili že drugo leto
zapored. Predsednik kulturnega društva Goran
Šušnjar je z uvodnim nagovorom obiskovalce
lepo pozdravil in program prepustil izvajalcem ter
glasbilom: klavirju, flavti, violončelu, violini, kljunasti flavti, klarinetu, pozavni, saksofonu in kitari,
piko na i pa je dodal pevski nastop. Prek klasičnih
skladb in ljudskih pesnitev se je pod vodstvom
enajstih mentorjev predstavilo več kot dvajset
nastopajočih, ki obiskujejo glasbeno šolo v Škofji
Loki in v oddelkih v Poljanah in Gorenji vasi. Tudi
zato je bila Šubičeva hiša polna podpore domačim
glasbenikom. Glasba povezuje, bučni aplavzi pa so
lahko vsem motivacija za nadaljnje uspehe.
Maja Čadež Mladi glasbeniki so vnovič navdušili obiskovalce v Šubičevi hiši v Poljanah.

Foto: Maja Čadež

Mladi glasbeniki ponovno gostovali v Šubičevi hiši
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Iz OŠ Poljane

Na obisku Slovenska vojska

Februar je mesec, v katerem se devetošolci odločajo za svoje nadaljnje šolanje.
Kaj si želijo, kam jih bo zaneslo? Kaj bodo postali? Mogoče bo kdo režiser,
pevec, obrtnik? Bo med njimi kakšna učiteljica, slaščičarka, socialna delavka?
Slikar, vojak, pek? Svoja zanimanja in želje učenci lahko prepoznajo tudi v
šolskih dejavnosti.

Proslava

Se še spomnite lanskega decembra? Kar
daleč je že in tudi prazniki ter počitnice so že
nekaj časa za nami. Za zaključek starega leta in
za uvod v praznovanje so decembra poskrbeli
učenke in učenci 1. triletja, pevski zbori in plesne
skupine, ki so nam v počastitev dneva enotnosti in samostojnosti ter za uvod v pričakovanje
božično-novoletnih praznikov pripravili lepo prireditev. Združili smo jo z dobrodelnim sejmom, h
kateremu so prispevali vsi učenci in učenke naše
šole, otroci iz vrtca in vsi zaposleni.
Stojnice smo postavili tudi v mali telovadnici, kjer so bili na voljo menjalnica igrač in
knjig ter dobitki za srečelov.

Razstava »vonj po kruhu«

Sredi januarja smo v šoli odprli razstavo
najboljših del likovnega natečaja »Vonj po
kruhu«, na kateri smo podelili nagrade in
priznanja za najlepša dela. Dogajanje na razstavi so z glasbeno točko popestrile učenke Anamarija Jurčič, Janja Bonča in Veronika Pisk.
Nagrade so bile podeljene v treh kategorijah,
in sicer za najboljša dela odraslih, učenk in

učencev od 6. do 9. razreda ter učenk in učencev
od 1. do 5. razreda. Med najmlajšimi učenci
so bili nagrajeni Dominik Demšar (4. razred),
Jernej Prijatelj (5. razred) ter Nika Justin (2.
razred), med starejšimi pa Lejla Vita Rihtaršič
(8. razred), Tina Dolinar (7. razred) in Blaž
Šubic (7. razred). V kategoriji odraslih so žirijo
najbolj prepričali Mojca Marolt, Janko Jesenko
in Drago Mrdjenovič.
Vabimo vas, da si razstavo pridete ogledat na
srednji hodnik naše šole. Poleg nagrajenih del so
razstavljena tudi dela nekaterih drugih avtorjev.
Razstava bo na ogled do 16. februarja 2020.

Slovenska vojska

Konec januarja so naši učenci imeli kaj videti! Pred šolo se je na ogled postavila Slovenska
vojska ter otrokom predstavila svoje orodje
in orožje, nekatera vozila, uniforme in drugo
opremo. Zanimanje in navdušenje otrok sta
spremljali sedmošolki Iris in Špela. Val jima
je zaupal, da so mu bila najbolj všeč vozila pa
tudi orožje. Starejšim učencem so vojaki pove
dali, da se lahko bodoči vojak šola na kateri
koli srednji šoli, vendar mora pridobiti vsaj 4.

stopnjo izobrazbe. V vojski so tudi ženske, ki
opravljajo enake naloge kot moški.

Poklici

Tudi popoldne je bilo zanimivo in zelo
koristno za devetošolce, saj je na šoli potekala
predstavitev srednjih šol, vabljeni pa so bili
tudi osmošolci. Iris in Špela sta povedali: »Svoj
program so predstavili profesorji različnih šol
iz Škofje Loke, Kranja, Naklega, Radovljice
in Ljubljane. Večina učencev je našla koristne
informacije, še več pa jih bodo dobili na februarskih informativnih dnevih.
Nekateri že vedo, kje bodo nadaljevali
šolanje, mnogo pa je takih, ki še niso odločeni.
Devetošolka Eva nama je povedala, da bo
srednjo šolo izbrala tako, da bo sledila svojim
občutkom. Na BIC Ljubljana bi odšla zaradi
živali, a jo je navdušenje minilo, ker misli, da je
tam premalo družboslovnih predmetov.«
Bernarda Pintar

E-mail: info@obcina-gvp.si

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA VAS, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/ 51-83-101,
E-mail: info@obcina-gvp.si

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št.18/2016, 11/2018)

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št.18/2016, 11/2018)

ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 GORENJA VAS, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/ 51-83-101,

RAZPISUJE PROSTA MESTA ZA OTROKE
V REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE,
V REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v
enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni strani vrtca
www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 2. 3. 2020–6. 3. 2020.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00,
• torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v maju 2020.
Metka Debeljak, ravnateljica
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Slovenska vojska je predstavila svojo opremo.

OBJAVLJA RAZPIS
ZA VPIS OTROK V POTUJOČI VRTEC
V VRTCU AGATA POLJANE
za otroke iz OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, starejše od 4 let.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah vrtca, na spletni strani
vrtca www.vrtec-poljane.si/ ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 2. 3. 2020–6. 3. 2020.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00,
• torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v septembru 2020.
Metka Debeljak, ravnateljica

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Decembrsko dogajanje na OŠ Ivana Tavčarja dokazuje, da je zadnji mesec v letu
precej vesel, kratek in zaradi pričakovanj božično-novoletnih počitnic razposajen
ter malce lenoben za učenje. Januarski kratki dnevi še dišijo po praznikih in kličejo
po zimskem počitku. Posledično se je manj dogajalo kot v drugih mesecih.
Zadnji šolski dan v letu 2019 so devetošolci
organizirali tradicionalni božični srečelov,
ki je podrl vse rekorde po številu dobitkov
in izkupičku. S pomočjo učiteljev, staršev in
podjetnikov so namreč zbrali približno 500
privlačnih dobitkov, skoraj vse srečke pa so bile
prodane v pol ure! Izkupiček bo namenjen kritju
stroškov devetošolcev ob zaključku osnovnega
šolanja, kot so nakup majic, fotografiranje na
valeti in zaključni izlet na avstrijsko Koroško.
Vsem se lepo zahvaljujejo za pomoč.

Medgeneracijsko sodelovanje

Leto 2019 so na šoli zaključili s kulturnim
dnevom, ki so ga poimenovali Branje nas povezuje. Starejši učenci so brali slovenske ljudske
pravljice mlajšim otrokom in z njimi izrazili
sporočilo in druge ugotovitve s skupno risbo.
Poudarek je bil na medgeneracijskem sodelovanju in utrjevanju prijateljstva med naključno
izbranimi oddelki.

Tek na smučeh

11. januarja letos sta bila na Pokljuki organizirana maraton in državno prvenstvo v teku
na smučeh za osnovne šole. Državnega tekmo-

vanja se je udeležilo 14 naših učencev. Ekipno
so dosegli 4. mesto, najboljša pa je bila Rebeka
Čadež, ki je osvojila 2. mesto.

Plesni športni dan

13. januarja je bil za 7. in 9. razred organiziran
plesni športni dan. Delavnice je pripravila plesna
šola Studio Ritem. Od 8.20 do 11.30 so potekale
vaje za posamezne oddelke po učilnicah in v
telovadnici, nato pa so v dobri uri v telovadnici
predstavili plese, ki so jih usvojili v tem dopoldnevu. Učiteljice so pripravile koreografije za
sedmošolce: Familiar – Liam Payne, Sucker –
Jonas brothers, Gibberish – Max. Devetošolci
pa so vadili Hola Senorita – Maluma, Dance
Monkey – Tones and I, Con calma – Daddy Yankee. V telovadnici so plesali skupinske plese: 9.
razred Migi – Trkaj in 7. razred Goodbye – David
Guetta. Vsi skupaj pa so zaplesali Toy – Neta.
V nekaj urah so se učenci naučili veliko plesov
in razgibali celo telo, saj so bili gibi zelo raznoliki.
Ali veste, da je ples ena od dejavnosti, ki zelo pripomore k boljšemu spominu in koordinaciji misli z
gibom? Za zaključek se spomnimo še misli Marthe
Graham: Ples je skrivnostni jezik duše. Torej – čim
več plesa za srečno in aktivno življenje.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

OBJAVLJAMO RAZPIS

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

Izpolnjeno vlogo oddajte

od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020

Foto: Fotografski krožek

Veseli december in umirjeni januar

Plesni športni dan.

Veseloigra o žalostni deklici

17. januarja je bila na ogled gledališka predstava Vesela igra o žalostni princesinji. Na oder
so jo postavili učenci treh gorenjskih osnovnih
šol: iz Mojstrane, Koroške Bele in Gorenje vasi.
Nastala je pod okriljem DPD Svoboda Javornik.
Režiral jo je Franci Tršar, pred približno sedemdesetimi leti pa jo je napisal Fran Milčinski.

Tekmovanja iz znanja

Decembra lani so se naši učenci pomerili
v znanju na različnih področjih: iz zgodovine,
razvedrilne matematike in astronomije. 9.
januarja 2020 pa je na naši šoli potekalo regijsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo
priznanje. V spremstvu mentorjev je prišlo
143 učencev in dijakov iz gorenjskih osnovnih
in srednjih šol. Najboljši se bodo uvrstili na
državno tekmovanje, na katerem bodo pisali
razlagalne eseje o dveh prebranih knjigah.
Novinarski krožek OŠ Ivana Tavčarja

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016, 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE
V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
V ENOTI DOBRAVA,
V ENOTI SOVODENJ
IN ENOTI LUČINE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v enoto ali
drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/
v meniju obrazci ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Izpolnjeno vlogo oddajte

od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020

v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek pa tudi od 12. do 16. ure.

v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek pa tudi od 12. do 16. ure.

O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v septembru 2020.

O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v maju 2020.

Izidor Selak, ravnatelj

Izidor Selak, ravnatelj
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Naša četica koraka … v trgovino
Vsi se strinjamo, da nakupi potekajo naj
pogosteje v Mercatorju in včasih v Kmetijski
zadrugi. Število otrok v trgovinah je zelo
veliko zjutraj, torej pred poukom od 7.30 do
8.00. Takrat gre nakupovat približno trideset
osnovnošolcev, popoldne, torej po pouku, pa
še enkrat več (približno petdeset učencev).
Ugotovitve so pripeljale do tega, da so v
trgovinah vsak dan isti šolarji in le redko kakšen
drug. Največkrat se na blagajni pojavijo ener
gijske pijače in sladkarije (bonboni …) ter
čips. Velikokrat se tam znajdejo štručke in
žvečilni gumiji. Včasih pa se najde kakšen
osnovnošolec, ki zjutraj pije kavo ali kakav,
in sicer v Baru Petka in Kavarni Ajda. Nakupi
znašajo približno pet evrov – denar verjetno
dobijo od staršev ali od svoje žepnine. Nakupo-

vanje se po navadi pojavi pri tistih, ki pridejo
v šolo prezgodaj, dlje časa čakajo na avtobus
in ne gredo v varstvo vozačev ali čakajočih.
Redko imajo nekateri oddelki prosto uro, a se
ne vključujejo v organizirano varstvo.
Menimo, da se tovrstno nakupovanje lahko
ustavi tako, da bi učitelji še bolj kot doslej
opazovali, kaj učenci jedo in pijejo v času,
preživetim v šoli, jih učili o zdravi prehrani,
varčevanju, varstvu okolja itd. Glavno vlogo
pri oblikovanju prehranjevalnih navad otrok
pa imajo starši, ki doma skrbijo za hrano in
ki so prvi in glavni vzgojitelji in zgled svojim
otrokom. Spomnimo se starega ljudskega pregovora ‘Kar se Janezek v šoli nauči, to Janez
zna’. Ne uči se le v šoli, ampak tudi doma.
Zastavlja se nam veliko vprašanj: Ali otroci

Foto: Mojca Krek

Člane novinarskega krožka Osnovne šole Ivana Tavčarja je zanimalo zelo aktualno dogajanje – da učenci naše šole hodijo v večjih skupinah v trgovine pred
poukom in po njem. Problemu smo želeli priti ‘do dna’, zato smo z mentorico
novinarskega krožka Nino Dolenc sestavili raziskovalna vprašanja, na katera
smo mladi novinarji odgovorili, odgovore pa sem povzela Manca Trček.

zajtrkujejo doma? Ali malicajo v šoli? Ali se
zavedajo, da so sladkarije, gazirana, sladka,
umetna pijača, energetski napitki … prvi korak
v odvisnost od nikotina, alkohola, mamil itd.?
Ali ločijo, katera hrana je zdrava in katera
škodljiva? Ali starši sploh vedo, da njihovi
otroci kupujejo v trgovinah in kaj? Ali kdaj
izračunajo, koliko dajo za tovrstne nakupe na
mesec? Kje dobijo denar? Ali se zavedajo, da se
s tem vzgaja otroka v ‘odličnega potrošnika’?
Manca Trček z novinarskim krožkom

Digitalni merilec trdih delcev Polepšane šolske stopnice
Stopnice med šolskimi nadstropji so lahko klasične in služijo
v rokah osnovnošolcev
le prehodom med prostori. Lahko pa jih popestrimo in jim

Foto: OŠ Ivana Tavčarja

Članici Rotary kluba Škofja Loka Katjuša Koprivnikar in Valentina
Novak sta 24. januarja z obiskom ponovno razveselili učence OŠ Ivana
Tavčarja. Vedeli smo namreč, da ne bosta prišli praznih rok. Že lani sta
naši šoli prinesli dragoceno darilo Rotary kluba. To je bil analizator
vode, ki smo ga prvič preizkusili na junijskem taboru leta 2019 v Seči.
Letos pa sta nam prinesli digitalni merilec trdih delcev v zraku, ki ga
bomo začeli uporabljati takoj, ko se bomo seznanili z vsemi navodili za
pravilno uporabo in določili merilno ekipo.

Rotary klub Škofja Loka je OŠ Ivana Tavčarja podaril digitalni merilec
trdnih delcev.
Predaja darila je potekala v učilnici za kemijo in biologijo, kjer
so devetošolke Manca Trček, Nina Frelih in Zala Eržen prisotnim
pokazale nekaj fotografij z lanskega tabora za dodatne dejavnosti
in predstavile uporabnost analizatorja vode. Digitalni merilec trdih
delcev v zraku je iz rok članic Rotary kluba prevzela učiteljica kemije
in biologije Irena Selak.
Obe aparaturi sta dragoceni pridobitvi pri spremljanju kakovosti
vode, ki jo pijemo, in zraka, ki ga dihamo. Učence bomo z uporabo
aparatur pri opazovanju okolja navajali na spremljanje okoljske pro
blematike. Mogoče lahko to našo dejavnost vidimo kot kamenček v
mozaiku »šolske stavke za podnebje«, ki jo je začela švedska okoljska
aktivistka Greta Thunberg.
Irena Selak
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dodamo funkcijo učenja.

Stopnice na OŠ Ivana Tavčarja imajo po novem funkcijo učenja.
Oktobra 2019 so se na stopnicah OŠ Ivana Tavčarja pojavili lični
napisi: pozitivne misli in računi s poštevanko, na enem izmed hodnikov
pa je še narisana pot, po kateri lahko skakljaš. Zamisli so prispevali
učitelji, nalepilo pa jih je podjetje Razvedrilko iz Maribora.
Želeli smo, da bi učenci brali lepe misli, razmišljali in se ravnali po njih, da
bi malo pomigali ob skokih čez ovire in trenirali možgane ob poštevanki. Zavedamo se, da če velikokrat bereš ali slišiš neko misel, jo ponotranjiš in postane
tvoja. Na predmetni stopnji je osem sporočil za srečnejše življenje: spoštujmo
drug drugega; znanje je zaklad; postani dober človek; ne bodi kot drugi; veliko
se smej; podari nasmeh; sreča je imeti rad; spoštuj svoj jezik, narod in državo;
vztrajam in zmorem. Učenci imajo glede teh napisov različna mnenja; enim so
všeč, drugim se zdijo »brez zveze« – ampak s tem ni nič narobe. Kot pravi ena
izmed misli na stopnicah, spoštujmo drug drugega – torej spoštujmo mnenja,
čeprav se z njimi ne strinjamo. Po gibalni poti skačejo prvošolci in drugošolci,
verjetno pa tudi kakšen večji učenec, ki pride po hodniku.
Na razredni stopnji so nalepljene nalepke s poštevanko, da bi učenci
ponavljali in se učili računati. Mogoče bo kdo od mlajših šolarjev hitreje
usvojil poštevanko in bo kasneje boljši matematik.
Mojca Krek

Ljudska univerza Škofja Loka

Zima je čas za ‘nabiranje’ znanja
Foto: arhiv LU Škofja Loka

S temi besedami bi lahko označili svoje preživljanje prostega časa odrasli
udeleženci izobraževanj, ki se srečujejo v prostorih Sokolskega doma in Osnovni
šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi na različnih tečajih in delavnicah. Dolgi večeri
so še posebej primerni za to, da se prijetno združi s koristnim.

Med septembrom in decembrom lani je v LUS
pestra neformalna izobraževanja.
Izobraževanja potekajo v organizaciji
Ljudske univerze Škofja Loka v okviru projekta Centra medgeneracijskega učenja, ki
ga financirata Evropska unija iz Evropskega
regionalnega sklada in Republika Slovenija ob
pomoči Občine Gorenja vas - Poljane.
V Lokalnem učnem središču v Gorenji vasi
potekajo že od septembra 2018 po dva- do
štirikrat na teden v času izobraževalne sezone.
Še posebno dobro so izobraževanja obiskana v
zimskih mesecih.

je priključilo še nekaj udeležencev iz Žirov.
Od novembra je čakala druga skupina ljubiteljev
risanja, ki bo ustvarjala z Majo Šubic v medgeneracijskih likovnih delavnicah od februarja dalje. V
tem mesecu začenjajo z učenjem tudi ‘nemcisti’,
‘španci’ pa nadaljujejo z učenjem ‘lengua española’.

Izkoristimo ‘prejo izobraževanj’

potekalo šest tečajev, tudi začetek leta ponuja
Potem ko se je v Gorenji vasi šest tečajev, ki
so potekali med septembrom in decembrom lani,
zaključilo, se januarja nadaljuje tečaj italijanščine,
začeli smo z nadaljevalno stopnjo angleščine in
sredi januarja s šiviljskim tečajem, ki poteka pod
naslovom Z nitjo povezane generacije. Prav za
tečaj šivanja je zelo veliko zanimanja in zaradi
omejenega števila v skupini (10) smo nekatere
odklonili oz. so v ‘čakalni vrsti’ za morebitno
novo skupino. Konec januarja smo pričeli tudi z
računalniškim tečajem Spoznajmo Excel, kjer se

Za dober odziv občanov je zagotovo več
razlogov. Še posebej pa velja omeniti naslednje:
dobra obveščenost prek Podblegaških novic, dobri
prostorski pogoji, ki jih zagotavljata osnovna šola
in občina, fleksibilnost v dogovarjanju in iskanju
rešitev ob natrpanih urnikih ter predavatelji, ki svoje
znanje na primeren način posredujejo odraslim.
Zato izkoristimo ‘prejo izobraževanj’ v Lokalnem učnem središču Gorenja vas, ki nam popestri
dolge večere, prejo, ki omogoča nova znanstva in
daje nova znanja za potovanja po svetu in spletu
v novih oblačilih, ki jih sešijemo ali nakvačkamo
na preji, spomine pa narišemo ali ohranimo v
fotoknjigi.
Da bo iz tega nastal še film, bomo v marcu
organizirali videodelavnico Fotozgodbe, še nekaj
prostih mest je tudi v začetnem tečaju Učimo se
nemško. Prijave za tečaje in predloge za nova
izobraževanja sprejemamo na e-poštni naslov
jaka.subic@lu-skofjaloka.si ali po telefonu
04/506-13-60.
Jaka Šubic

Medgeneracijsko sodelovanje na OŠ Ivana Tavčarja
starši ali drugi starejši znanci. Tako so k
uspešno izvedenemu dnevu pripomogle
tudi starejše generacije.
Na kulturnem dnevu so učenci partnerskih oddelkov skupaj brali slovenske
ljudske pravljice, se o njih pogovarjali ter
ustvarili skupinske ilustracije, ki so na
ogled na razstavi na spodnjem hodniku
šole. Drugi del dopoldneva je bil namenjen igranju starih iger, ki so se jih v
prostem času igrali naši straši, babice in
dedki. Učenci od 1. do 9. razreda so zelo
uživali ob igranju iger, kot so osliček, kdo
te jaha; barvice prodajat; dinarčke talat;
ubogi črni muc; rdeče češnje rada jem;
gnilo jajce; Ljubljana–Zagreb–Beograd; Na šoli so se povezali oddelki razredne in predmetne
tiha maša; ali je kaj trden most; zemljo stopnje in skupaj uživali v različnih dejavnostih.
krast; volkalca in številne druge.
slava izvedena v novi športni dvorani, na koncu pa
Piko na i je temu dnevu dala še šolska proslava so vsi učenci in zaposleni skupaj zapeli Šifrerjevo
ob državnem prazniku, s katero so počastili dan pesem Za prijatelje, ki je pričarala vzdušje trdne
samostojnosti in enotnosti, ki smo ga praznovali medsebojne povezanosti.
26. decembra. Pripravili so jo učenke in učenci
Kulturni dan je povezal vse generacije na šoli
vseh razredov ob mentorstvu učiteljic od 1. do 5. in obudil bogastvo naših babic ter dedkov. Partrazreda, učiteljice glasbe Neže Erznožnik ter koor- nerski oddelki bodo na šoli sodelovali tudi v drugi
dinatoric proslave Polone Mlinar Biček in Lucije polovici šolskega leta, spomladi pa je v načrtu še
Tomc. Spomnili so se na lepote slovenske dežele sodelovanje šolarjev z vrtcem, ko se bodo oddelki
in občutili hvaležnost ter pripadnost svoji domovini. mlajših učencev povezali z vrtčevskimi skupinami
Vsak razred je zapel eno slovensko ljudsko pesem, in imeli skupne dejavnosti.
torej so nastopili prav vsi učenci. Prvič je bila proAndreja Uršič
Foto: Fotografski krožek OŠ Ivana Tavčarja

Vizija OŠ Ivana Tavčarja je oblikovanje mladih v samostojne osebnosti, ki bodo spoštovale
vrednote širše skupnosti. Vrednote, za katere
se zavzemajo in jih želijo predati učenkam in
učencem, so predvsem spoštovanje, poštenost,
pravičnost, odgovornost, doslednost, strpnost,
dobro počutje, znanje, zaupanje in iskrenost.
Na šoli zato v tem šolskem letu dajejo poudarek
medgeneracijskemu sodelovanju, uvedli so tako
imenovane partnerske oddelke. Aktivnosti, ki jih
izvajajo, pripomorejo k dobrim medosebnim odnosom med (različno starimi) učenci, preprečujejo
medvrstniško nasilje, krepijo bralno pismenost in
omogočajo medpredmetno ter medgeneracijsko
povezovanje.
Vsak razrednik od 1. do 5. razreda se je s
svojim oddelkom povezal z enim razrednikom in
oddelkom od 6. do 9. razreda. Oddelka sta se v
prvih mesecih šolskega leta srečala in spoznala
ter izvedla kakšno skupno dejavnost.
23. decembra 2019 pa je na šoli potekal kulturni dan z naslovom Branje nas povezuje, ki je temeljil na ohranjanju slovenske kulturne dediščine.
Učenci so verjeli, da marsikatera zaprašena knjiga
ljudskih pravljic počiva na domačih knjižnih policah in komaj čaka, da jo ponovno vzamejo v roke.
Otroci so tako ves december pridno zbirali knjige
ljudskih pravljic in ideje za igranje starih iger,
pri čemer so jim bili v veliko pomoč starši, stari
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

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 2020 (Ur. l. RS, št. 77/2019) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev
na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2020.
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 evrov
Jubilej prireditve:
- za 10 let			
50 evrov
- za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico 100 evrov
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako
leto brez vmesnih prekinitev.
1. Število članov v društvu:
- do petdeset članov				
- nad petdeset članov
		
- delovanje turističnega podmladka v okviru društva

25 točk
50 točk
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, ostala 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
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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 spadajo pod 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. ostale 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
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 pospe
ševanja 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
Aktivnosti, ki so namenjene le članom društva, se ne točkujejo.
5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti
društev, je 13.000,00 EUR 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 2020.
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. 11.
2019 do 30. 10. 2020, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• program dela za tekoče leto, potrjen s strani občnega zbora (zapisnik občnega
zbora),
• seznam članov društva, iz 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 16. marca 2020.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 16. marca 2020 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 in biti mora na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
prednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis
TURIZEM 2020«.

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. 3. 2020. 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 pravočasne, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo
v 5-ih 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-ih dneh od
dneva odpiranja prijav.
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo
s pogodbo.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
11. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko
poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 30. 10. 2020, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2020.
				
				

Milan Čadež,
župan

Čebelarska zveza Slovenije je pobudnik
projekta »Pijmo kavo in čaj z medom« in spodbuja Slovence k uživanju kave in čaja z medom
slovenskih čebelarjev. Čebelji pridelki in izdelki
slovenskih čebelarjev so izredno cenjeni. Zaradi
vse hitrejšega in stresnega načina sodobnega
življenja so tako primerna hrana za ljudi.
Zakaj je priporočljivo kavo in čaj sladkati z
medom, je predstavila prehranska strokovnjakinja
Marija Merljak: »Če čaj in kavo sladkamo z navadnim belim sladkorjem, bosta prebava in presnova
sladkorja iz obeh napitkov potekali tako, da bo telo
jemalo obstoječe zaloge mineralov za razgraditev
tega sladkorja. Če pa sladkamo čaj ali kavo z medom, ne bomo osiromašili telesa z odvzemanjem
mineralov, kajti med ima sam dovolj mineralov, ki
so potrebni za njegovo razgradnjo. Pravzaprav ima
dovolj velike količine najrazličnejših mineralov, ki
so vrh vsega v pravilnem medsebojnem razmerju,
da presežek tega mineralnega prepleta lahko telo
uporabi za druge presnovne namene. Vendar pa
sladkanje z medom zahteva več pozornosti kot
preprosto umešanje belega sladkorja v vroč čaj ali
kavo. Vedeti namreč moramo, da izgubimo večino
prednosti medu, če ga vmešamo v vroč čaj in kavo.
To pomeni, da moramo oba napitka ohladiti na
največ 40 stopinj Celzija. V tem primeru bosta
čaj in kava, sladkana z medom, ohranila vse, kar
je v medu, in neprimerno bolj bosta koristna za
telo, saj bomo na tak način poleg mineralov v telo
vnesli tudi vitamine in encime kot biokatalizatorje
prebavnih in presnovnih procesov.«
Slovenci imamo čebelarstvo tako rekoč »zapisano v genih« in je del naše tradicije in zgodovine.
Ponosni smo na bogato znanje, ki smo ga prejeli
od naših prednikov in hkrati vizionarsko gledamo

naprej. S pobudo, razglasitvijo in praznovanjem
Svetovnega dneva čebel smo ponesli prepoznavnost
slovenskega čebelarstva v svet. Na svetovni ravni
smo spodbudili ozaveščanje javnosti o pomenu
čebel in čebelarstva za človeštvo. Ob zavedanju,
da je čebelarstvo pomembna kmetijska in tudi
gospodarska panoga, da je kar 2/3 svetovne hrane
posredno ali neposredno odvisne od opraševanja
čebel, lahko s ponosom ugotovimo, da smo del
zgodbe, ki spreminja svet.
Med lahko namažemo na kos kruha, uporabljamo ga kot naravno sladilo, dodajamo ga pa
tudi mesnim jedem, ribam, omakam, marinadam,
zelenjavi, sadju seveda pa tudi slaščičarsko-

Foto: arhiv ČZS

Ste že sladkali kavo in čaj z medom?

pekovskemu pecivu … Čebelarska zveza Slovenije – Javna svetovalna služba v čebelarstvu je
izdala prvo kuharsko knjižico Jedi z medom od
tu in tam v elektronski obliki. Knjižico najdete
na spletni stani www.czs.si. Recepte smo opremili s priporočilom o tem, kateri med je najbolj
primeren za pripravo posameznih jedi.
Nataša Klemenčič Štrukelj

Razvojna agencija Sora, d. o. o., vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na delavnico z naslovom

»CANVA« – sami oblikujete privlačne grafične rešitve za svoj posel
v sredo, 12. 2. 2020, od 17.00 do 19.15
v Veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

IZ VSEBINE DELAVNICE

Na delavnici se boste spoznali z uporabo brezplačnega spletnega orodja za oblikovanje grafičnih rešitev »Canva«. Z
orodjem »Canva« je preprosto oblikovati vabila, letake, brošure, darilne bone, vizitke, logotipe, enostavne videovsebine,
gradiva za objavo na Facebooku ter Instagramu in še mnogo več. Spletno orodje je primerno tako za posameznike in
občasno domačo uporabo kot tudi za podjetja, ki dnevno potrebujejo nove in lepo oblikovane vizualne materiale.

PREDAVATELJICA: ga. Biserka Kišič (KISIK Komunikacije, Biserka Kišič, s. p.)
DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.
Udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna.
PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE:
Vašo prijavo pričakujemo do četrtka, 6. februarja 2020,
na tel. št. 04/50-60-220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je sofinanciran s
pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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Iz naših knjižnic

Svet brez knjig? Nepredstavljivo!
V mesecu, v katerem Slovenci praznujemo kulturni praznik, bi radi delili z vami
besede, ki jih je zapisala lanskoletna častna pokroviteljica akcije Branju prijazna
občina, Mojca Širok.

»Predstavljajte si svet brez knjig. Življenje
brez knjig. Je takšna misel sploh predstavljiva?
Jaz mislim, da ne. Za televizijo so govorili, da
bo izpodrinila radio, za časopise, da jih bodo
pokopali spletni portali, za knjige, natisnjene
na papirju med dvema platnicama, da jih bo
izpodrinil elektronski bralnik. A ne bi mogli
biti dlje od resnice.
Drži, vsak nov razvoj je staremu prinesel
udarec, tako kot vsaka novost predrugači tisto,
kar je bilo prej. A ne verjamem, da bi kdaj zares
pristala na smetišču zgodovine. Bralna kultura, ki
jo imamo v Sloveniji, čeprav se nam včasih zdi, da
nam statistike govorijo drugače, je zavidljiva.
Dolgo sem živela zunaj Slovenije in le
redke države se lahko ponašajo s tako bogatimi
bralnimi hrami, kot so naše knjižnice, in tako
globoko zakoreninjeno navado, kot je naša, da
jih redno obiskujemo.
Po izidu moje zadnje knjige, kriminalnega
romana Pogodba, sem v letu dni obiskala več
kot 30 knjižnic po vsej Sloveniji. Kar sem

videla, me je ganilo, predvsem pa utrdilo v
prepričanju, da v takšnem okolju knjiga – v
papirnati, elektronski ali zvočni obliki – ne bo
nikoli postala predmet pozabe v zaprašeni škatli
stran od oči. Ker vi ne boste dovolili. Ker mi ne
bomo dovolili. Mi vsi, ki imamo radi knjige.
Želim si, da bi se vsa ta čudovita energija, ki
jo skrbniki in čuvaji knjig poklanjajo ne le knjigam, pač pa predvsem tistim, ki knjige iščejo, ta
topla, zanosna energija, ki jo začutiš v čisto vsaki
knjižnici v še tako majhnem slovenskem kraju,
lahko razlila čez meje bralnih hramov v druge
slovenske ustanove, predvsem gospodarske in
politične. Morda bi lahko naredila čudeže.
Čudeže, kot jih vsak dan, ko nekdo prestopi
vrata knjižnice in se za trenutek izgubi v iskanju
drugega sveta, dela za vse nas.«
Četrtkov večer s knjižnico - potopis
ZAHODNA IN VZHODNA OBALA ZDA
Tine Šubic

Mala dvorana Sokolskega doma
četrtek, 20. februarja 2020, ob 19. uri

(V Bruslju, 25. 11. 2019, Mojca Širok, častna
pokroviteljica projekta Branju prijazna občina,
ki ga izvajajo Združenje splošnih knjižnic,
Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin
Slovenije.)
Zaposleni Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja
Loka vam želimo lep in bogat kulturni (Prešernov)
dan. Odprite knjigo in preberite nekaj vrstic,
morda strani, lahko preberete tudi celo knjigo.
Pojdite na sprehod z družino, prijatelji, na predstavo ali v muzej ter bodite ob tem srečni. V
vsakem primeru boste naredili nekaj zase.
Zavedajmo se pomena kulture, ki ni le ena
prvinskih človeških potreb, temveč tisti univerzalni medij, ki že tisočletja povezuje naše
največje vrednote.
Knjižničarka Bernarda Buh

KRAJEVNA KNJIŽNICA
GORENJA VAS
ponedeljek 11.00–17.00
torek in četrtek 13.00–19.00
04/510 71 00
gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si
KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
sreda 13.00–19.00
petek 11.00–17.00
04/518 33 80
poljane@knjiznica-skofjaloka.si
izposojevalna enota SOVODENJ
petek 14.00–17.00
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si
www.knjiznica-skofaloka.si

Prireditve za otroke in odrasle
Krajevna knjižnica Gorenja vas
FEBRUAR 2020

• ponedeljek, 10. 2. ob 17.10
BEREMO Z NASMEHOM S PSIČKO ITO
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE; 10 mest)
Za otroke od 6. leta dalje
Zala ŠPEGU, Ambasadorji nasmeha
• ponedeljek, 17. 2. ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
MALI PINGVIN
Saša AMBROŽIČ
• torek, 18. 2. od 9.00 do 11.00
Brezplačna delavnica za odrasle
AEROBIKA MOŽGANOV
Petra ČELIK, VGC Gorenjske, Zavod O
• četrtek, 20. 2. ob 19.00
Mala dvorana Sokolskega doma Gorenja vas
Četrtkov večer s knjižnico
POTOPIS: ZAHODNA IN VZHODNA
OBALA ZDA
Tine ŠUBIC
• ponedeljek, 24. 2. ob 17.00
Igralna urica – od 4. leta dalje
IGRE NAŠE PRETEKLOSTI
Bernarda BUH
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MAREC 2020

• ponedeljek, 2. 3. ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Bernarda BUH
• torek, 3. in 17. 3. od 9.00 do 11.00
Brezplačna delavnica za odrasle
AEROBIKA MOŽGANOV
Petra ČELIK, VGC Gorenjske, Zavod O

Krajevna knjižnica Poljane
FEBRUAR 2020

• petek, 7. 2. ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
Z LJUDSKIMI PRAVLJICAMI NA POTEP
PO EVROPSKI UNIJI
Karla B. RIHTARŠIČ
Razvojna agencija Sora
• petek, 14. 2. ob 17.10
BEREMO Z NASMEHOM S PSIČKO
HARO
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE; 10 mest)
Teja HRIBAR, Ambasadorji nasmeha
• petek, 21. 2. ob 17.00
Delavnica za spretne prstke

MALI PINGVIN
Saša AMBROŽIČ

MAREC 2020

• petek, 6. 3. ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
PRAVLJIČNI JUNAKI NA OBISKU
Romana HAFNAR

Izposojevalna enota Sovodenj
FEBRUAR 2020

• petek, 7. 2. ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC
Eva ŠTURM
• petek, 21. 2. ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
MALI PINGVIN
Eva ŠTURM

MAREC 2020

• petek, 6. 3. ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
ZABAVAJMO SE V SVETU PRAVLJIC
Eva ŠTURM

Kam februarja in marca?

• 6. februar od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in hole
sterola, v bivši knjižnici na Blatih. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 7. februar ob 18. uri: Osrednja občinska prireditev ob kulturnem
prazniku z naslovom Naj slovenska knjiga našo kulturo ohranja v
Kulturnem domu Sovodenj. Dod. inf.: Stanko Bajt, 031/541-272.
• 7. februar ob 18.30: Prireditev na predvečer kulturnega praznika v
Kulturnem domu Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Dod.
inf.: Goran Šušnjar, 041/675-293, kdpoljane@gmail.com.
• 8. februar ob 19. uri: Občni zbor PGD Javorje v gasilskem domu v
Javorjah. Dod. inf.: Igor Alič, info@pgd-javorje.si.
• 8. februar ob 19. uri: Kravatarji (avtorska gledališka predstava) v dvorani
na Trebiji. Dod. inf.: Lenart Šifrar, 040/558-373, kudsovodenj@gmail.com.
• 9. februar ob 17. uri: Potopisno predavanje Ide Rus in Eve Rataj: Mada
gaskar – Med Malgaše v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Vabi
Planinsko društvo Gorenja vas. Dod. inf.: www.pdgorenjavas.com.
• 15. februar ob 19. uri: Skrivnost na kmetiji (avtorska gledališka predstava, komedija) v izvedbi KUD Sovodenj v Sokolskem domu v Gorenji
vasi. Dod. inf.: Lenart Šifrar, 040 558 373, kudsovodenj@gmail.com.
• 22. februar ob 9. uri: Zimski pohod od Grebljice na Starem vrhu, čez
Podvrh, do Žetine. Zbirno mesto je na Grebljici. Organizira TD Stari
vrh. Dod. inf.: Janez Šturm, 040/190-701.
• 22. februar ob 20. uri: Pustna veselica s plesom v maskah v
Zadružnem domu na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje. Dod.
inf.: Peter Pogačnik, 040/898-171.
• 23. februar od 14. do 18. ure: Pustno rajanje za otroke na otroškem
igrišču na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje. Dod. inf.: Peter
Pogačnik, 040/898-171.
• 25. februar: Pustni nastop učencev Glasbene šole Škofja Loka v avli
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira Glasbena šola Škofja Loka.
Dod. inf.: Luka Železnik, 031 633 076, pomocnik@gsskofjaloka.si.

• 27. februar ob 18. uri: Predstavitev zadnje številke Loških razgle
dov. Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane. Dod. inf.: Goran Šušnjar,
041/675-293, kdpoljane@gmail.com.
• 29. februar ob 18. uri: Redni občni zbor Planinskega društva Gore
nja vas. V avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Vabljeni vsi člani in
ljubitelji gora. Dod. inf.: www.pdgorenjavas.com.
• 29. februar ob 19. uri: Kravatarji (avtorska gledališka predstava) v
Kulturnem domu Poljane. Dod. inf.: Lenart Šifrar, 040/558-373, kudsovodenj@gmail.com.
• 1. marec ob 15. uri: Občni zbor Društva upokojencev za Poljansko
dolino v Sokolskem domu v Gorenji vasi. Prijave niso potrebne. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
• 5. marec: Planinski pohod Kubed/Gračišče–Lačna–Veliki Gradež–
Hrastovlje. Avtobus bo odpeljal ob 6.45 iz Žirov in bo ustavljal na AP
z udeleženci. Prijave in informacije: Tine, 040/377-356, bogataj.val@
gmail.com. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
• 5. marec od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holes
terola, v bivši knjižnici na Blatih. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 7. marec ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi na Golem
vrhu. Organizira Zavod Poljanska dolina. Zaželene so čelne svetilke ter
primerna obleka in obutev. Cena vodenja je 5 evrov. Dod. inf.: Zavod
Poljanska dolina, 04/51-83-111.
• 8. marec ob 20. uri: Koncert Neishe v veliki dvorani Sokolskega
doma v Gorenji vasi. Organizira Kazjansko Records.
• 14. marec od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov
na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS Sora. Dod. inf.:
Kristina Miklavčič, 04/506-02-25, kristina.miklavcic@ra-sora.si.
• 26. marec: Izlet – Zasavje. Informacije in prijave pri društvenih
poverjenikih do ponedeljka, 23. marca 2020. Organizira Društvo upo
kojencev za Poljansko dolino.

V Poljanah predizbor za državno
tekmovanje diatonične harmonike
Foto: Arhiv KD dr. Ivan Tavčar Poljane

Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane je sprejelo povabilo, da pomaga pri
izvedbi enega izmed letošnjih štirih predizborov za sodelovanje na državnem
tekmovanju diatonične harmonike, ki potekajo po različnih krajih po Sloveniji.
Organizirata jih Zveza diatonične harmonike Slovenije in Javni sklad za kulturne
dejavnosti Republike Slovenije.

Komisija ni imela lahkega dela – Rok Traven med nastopom.

Tako so 19. januarja v kulturnem domu v Poljanah pripravili dogodek, sestavljen iz
dveh delov. Najprej so obiskovalci uživali v nastopu otroške
folklorne skupine OŠ Ivana
Tavčarja iz Gorenje vasi, ki je
predstavila gorenjske plese. Zaigrali so tudi domači harmonikarji
iz Poljanske doline: Hieronim
Šubic, Jože Reven in Rajko
Bogataj. Program je povezoval
Alojz Bogataj.
V drugem delu prireditve je
nastopilo devet tekmovalcev,
ki so se potegovali za nastop na

letošnjem državnem tekmovanju diatonične
harmonike. Tekmovali so v disciplini Solisti
– tradicionalna in originalna glasba, ki je v
osnovi ustvarjena za diatonično harmoniko in
v disciplini Solisti – vsa glasba, tudi tista, ki ni
bila ustvarjena za diatonično harmoniko. Izvedli
so po dve skladbi po lastni izbiri. Ocenjevalno
komisijo so sestavljali: člana strokovnega
sveta Zveze diatonične harmonike Slovenije
(ZDHS) Janez Fabijan in Rok Sitar ter Nejc
Pačnik, podpredsednik ZDHS. Razdeljeni v
sedem kategorij, so meh raztegovali: Jan Zgonc,
Aljaž Mauko, Jakob Tojnko, Aljaž Zelnikar,
Matic Čebulj, Luka Ban, Primož Gnidovec,
Rok Traven in Jurij Kink. Največ točk je zbral
Primož Gnidovec, ki je edini nastopil v obeh
disciplinah.
Predtekmovanje v Poljanah je bilo eno
izmed štirih, ki potekajo po različnih krajih po
Sloveniji. Državno tekmovanje v diatonični
harmoniki bo 9. maja v Dvorani Jožeta Ažmana
v Bohinjski Bistrici.
Jure Ferlan
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Naši 90-letniki: Vera Bogataj

»Vse sorte je bilo v teh 90 letih!«
Foto: Arhiv družine Bogataj

Vera Bogataj, rojena Dobnikar, iz Gorenje vasi, po domače Udamova Vera, je
na praznik svetih treh kraljev praznovala 90 let. Rojstni dan je v krogu domačih
praznovala v Javorjah. Da bo dočakala tako visoko starost, ni pričakovala, saj
jo že dolgo muči revma.

»Plesali smo v današnjem Sokolskem domu in
na Trebiji, kjer je bilo kar nekaj veselic.« Leta
1952, ko je zapadlo največ snega, so šli v sejem
v Staro Oselico in po maši plesali pri Mežnarju.
Na vnebohod so šli tudi v Leskovico. Na enem
od plesov je spoznala moža Milana, Janezovega
s Srednjega Brda. Ko je dopolnila 24 let, sta
se civilno in cerkveno poročila v Gorenji vasi.
Cerkveno ju je poročil župnik Ferdin, ki je prišel
v Gorenjo vas službovat iz Stare Oselice. Ohcet
je bila na Verinem domu.

Delala, da je imela svoj denar

V zakonu sta se jima rodila hči Anka in sin
Milan. Ves čas skupnega zakona sta z možem
delala, da sta obnovila hišo. Vera se je sprva
zaposlila v Alpini, nato pa v LTH Škofja Loka.
Dobro se še spomni, kako je mama njeni
odločitvi o zaposlitvi nasprotovala. »Jaz pa sem
rekla: poskusila bom, saj denar imaš pa le svoj!«
Milan je delal v Marmorju. V mladosti je Vera
veliko klekljala, da si je lahko kupila oblačila.
Ko se je zaposlila, za klekljanje ni bilo več časa.
Vdova je že 30 let. Moža je izgubila ravno v
času, ko se je sama zaradi revme zdravila v
bolnici. Takrat se je tudi upokojila.

Pogreša vnuka, ki živi v Grčiji

Samoto in žalost so ji pomagali odgnati
vnuki, na katere je pazila, ter delo na kmetiji.
Ima 5 vnukov in 12 pravnukov. Hči Anka in
njena družina živijo v Nemčiji. Sin Milan ima
hišo poleg in ji pomaga pri opravilih, ki jih sama
ne zmore več. Pol leta ima tudi mačjo družbo.
Zdravje ji kar dobro služi. Pri hoji si pomaga z
berglami. Trikrat na teden še kuha, rada posluša
radio in bere Gorenjski glas. Televizijo gleda le
zvečer. Dopoldne skupaj s sinom spijeta kavo,
trenutno jima družbo dela tudi Anka, ki je na
dopustu v Sloveniji. Najbolj pogreša vnuka
Borisa, ki trenutno dela in živi v Grčiji. »Rada
ga imam, tudi on pokaže, da me ima rad.« Zelo
težko ji je bilo, ko je izgubila moža. »Ne veš,
kaj ti je namenjeno v življenju. Vse sorte je
bilo v teh 90 letih!« Za prihodnost pa pravi:
»Kar bo, pa bo!«

Vera z vnuki: Vesna (levo), Zdenka (desno), Silvo, Boris in Branko (stojijo od leve proti desni)
Vera že vse življenje živi na domačem domu so ljudje z različnimi uslugami pomagali eden
na Trati. »Odkar pomnim, je bila tu majhna hiša, drugemu. Vera je z juncem hodila k sosedu
imeli smo kravo in vola. Poleg naju z mamo sta vozit gnoj na njivo v zameno za košnjo in delo
tu živela še stara mama in stric Jože.« Mama v gozdu.
se ni nikoli poročila. »Do leta 1944 je z nami
živel mamin brat Jože, ki je tega leta padel pri Mladi so se družili na mladinskih plesih
domobrancih. Imel me je zelo rad, bila sem
Šolo je zaradi pričetka vojne obiskovala le
nezakonski otrok.« Za Vero je spomin na strica 4,5 leta. Kasneje se je udeležila tečaja nemščine.
Jožeta še danes, po toliko letih, boleč. Ko je bil Takrat so se mladi družili na mladinskih pleJože v Kranju pri »ta raztrganih«, kakor so im- sih. Mama ji ni dovolila na ples kamor koli.
Lidija Razložnik
enovali »ponarejene partizane«, ga je šla enkrat
obiskat. Tam je spoznala fanta iz Javorij, ki je bil
v nemški vojski in sta si izmenjala nekaj pisem.
Vabimo vas na občni zbor Društva upokojencev za Poljansko dolino Gorenja vas, kjer bo predNemci so jo prav zaradi poznanstva z njim za
stavljeno njegovo delovanje v minulem letu, predvsem pa bo razgrnjen načrt delovanja v letu 2020.
en dan zaprli, nato pa odpeljali na zaslišanje v
Vseboval bo dejavnosti, ki naj bi nudile članom kar najbolj pestro preživljanje tretjega življenjskega
Škofjo Loko.

Upokojenke, upokojenci!

Opravljala moška dela

»Seveda sem razmišljala, kaj sem naredila,
rekla narobe ... Mamo je skrbelo, saj ni vedela,
kaj storiti. Na koncu se je zame vse dobro izšlo.
Žal pa mi je bilo fanta, ki se ni nikoli več vrnil
domov. V času vojne se ljudje niso družili kot
danes. Nihče ni za nikogar točno vedel, s kom
ima vezo …« Ko je bilo konec vojne, je bila
stara 15 let. Glede na to, da doma ni bilo moške
roke, dela pa več kot dovolj, je bila primorana
vpreči junca in se naučiti delati z njim. Takrat
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obdobja: prijetno medsebojno druženje, nova doživetja na izletih in planinskih pohodih, skrb za
dobro telesno počutje na rekreativnih dejavnostih, uživanje na kulturnih prireditvah in ne nazadnje
pozornost do bolnih in osamljenih članov.
V društvo še posebej vabimo na novo upokojene krajane. Vodstvo društva in naši prizadevni
poverjeniki vam bomo prijazno pomagali vstopiti v svet starejših, saj po zahtevni končani delovni
dobi potrebujete sprostitev, nova doživetja in druženja s sebi enakimi. Verjamemo, da prav vsak
član društva lahko najde v njegovi ponudbi nekaj zase ali sam prispeva k njegovi vsebini, kar je še
posebej zaželeno.
Obširneje lahko o dosedanjem delu društva in njegovem poslanstvu preberete na društveni spletni
strani www.duzapoljanskodolino.com.
Občni zbor bo v nedeljo, 1. marca 2020, ob 15. uri v Sokolskem domu v Gorenji vasi.
Upravni odbor društva

Tradicija

Pust mastnih ust

Besedo pust je poznal že Primož Trubar. Nastala je iz zloženke »mesopust«, ki
izvira iz besed meso in pustiti, kar bi bil dobeseden prevod iz romanskega izraza
»carneleva« v pomenu »opusti meso«. Iz italijanskega »carneleva« je nastala
beseda »carnevale«, iz te pa beseda karneval, ki pomeni pustovanje.

Izraza »mesopust« pri nas danes ne poznamo
več, še vedno pa se uporablja v nekaterih slovanskih državah, predvsem na Češkem. Pustni čas
tradicionalno obsega tri posebne dni: pustni ali
debeli četrtek, pustno nedeljo in pustni torek. Na
sredo, ki sledi pustnemu torku, je po krščanskem
koledarju pepelnica, s katero se začenja 40-dnevni post pred največjim krščanskim praznikom
veliko nočjo. V preteklosti so se ljudje posta
strogo držali in ves postni čas niso uživali mesnih
jedi, zato so izkoristili zadnje dni pred tem in se
najedli različnih mesnin in slaščic.

Začetek pomladnega prebujanja narave

Različni pustni rituali in maske imajo globoke
korenine v preteklosti in segajo daleč pred začetek

krščanstva. Z njimi so obeležili
začetek pomladnega prebujanja
narave. Pust je vezan na datum
velike noči, ki je vsako leto na
nedeljo po prvi pomladanski polni
luni, kar je bilo določeno na prvem
ekumenskem koncilu v Nikeji leta
325. Nekatoliške dežele na splošno
pusta ne poznajo, tako imajo npr.
v anglosaksonskih protestantskih
deželah namesto pusta maškare
pred praznikom vseh svetih, 31.
oktobra, t. i. Halloween, ki izvira
iz keltske tradicije. Pustni torek ali
t. i. Mardi gras pa praznujejo tudi
v delu ZDA, ki je bil nekoč francoski, v državi
Louisiana in njenih sosedah.

Številne, lokalno značilne maske

V Poljanski dolini sicer ni poznana posebna
pustna tradicija z lokalno značilnimi pustnimi
liki, jih pa v Sloveniji poznamo kar nekaj. V
zadnjih letih je bilo v register nesnovne dediščine
tako vpisanih več različnih pustnih tradicij, ki so,
zanimivo, vezane predvsem na pokrajine izven
osrednjega dela države. Med temi so najbolj
znani obhodi kurentov, ki so doma na Ptujskem in
Dravskem polju, v Halozah in Slovenskih goricah.
Kurent je najbolj množičen tradicionalen pustni
lik, ki po ljudskem verovanju preganja zimo in
vabi v deželo pomlad. Obhodi kurentov so bili de-

cembra 2017 vpisani na Unescov Reprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Drežniški in Ravenski pust sta šegi in
prireditvi v Drežnici ter Drežniških Ravnah,
na Jezercih in v Magozdu. Značilni liki so ta
grdi, ki lovijo in s pepelom oprašujejo mladež,
ter ta lepi, ki obiskujejo domove, kjer dobijo
darove in zaplešejo. Obhodi pustnih oračev so
obhodna šega v severovzhodni Sloveniji. Pustni
orači s plesom kurentov, šalami, z norčijami,
glasbo, obrednim oranjem in s starim ritualnim
voščilom voščijo domačinom zdravje in bogat
pridelek. Škoromatija je pustna šega na južnem
obrobju Brkinov in Podgrajsko-Matarskem
podolju. Na pustno soboto ali nedeljo škoromáti
pobirajo darove po hišah, na pepelnično sredo
pa pusta pokopljejo ali zažgejo. Cerkljanska laufarija je pustna prireditev v Cerknem, na kateri
sodelujejo liki laufarjev z značilnimi lesenimi
naličji. Obsega koledovanje, nedeljski sprevod
po ulicah in branje obtožnice pustu ter iskanje
lesenega kladiva in usmrtitev pusta v torek.
Nekaj posebnega pa je borovo gostüvanje, za
Prekmurje značilna pustna šega in prireditev.
V uprizoritvi simbolične poroke z borom se
prepletajo ženitovanjske in pustne šege. Prvotno
so borovo gostüvanje izvajali le v vaseh, kjer
v predpustnem času ni bilo nobene poroke. V
severovzhodni Sloveniji pust imenujejo tudi
fašenk, beseda izhaja iz nemške besede »Fasching«, ki prav tako pomeni pust.
Tradicionalne pustne krofe, brez katerih ne
sme miniti pustni čas v Sloveniji, poznajo po vsej
srednji Evropi, drugje pa kot pustno jed bistveno
manj. Tako npr. v Italiji namesto krofov priprav
ljajo krhke flancate, v Franciji pa palačinke.
Jure Ferlan

Foto: arhiv Dušana Škrlepa

Pokop Pusta v Gorenji vasi nekoč

Sprevod s Pustom po Gorenji vasi leta 2012
Marsikje po Sloveniji na pepelnično sredo
uprizorijo pokop Pusta, običajno na karseda
šaljiv način. Tudi v Gorenji vasi se je ta običaj

nekoč odvijal, zadnjič leta 2012 v organizaciji
TD Gorenja vas in gostilne Pr’ Sedmic. Pustni
protokol je določal, da Pust leži na parah v

vaški gostilni, kjer ga objokujejo pogrebci in
kropilci, obvezen lik je tudi njegova žena, ki so
ji na Poljanskem rekli Pustuka. S Pustom so se
nekoč selili od gostilne do gostilne, obiskali so
tudi lokalno tovarno. Ob krsti pokojnika je bil
tudi zbiralnik za darove, ki so jih pustni pogrebci
uporabili za daljše vztrajanje v gostilni ob
šanku. V popoldanskem času so pusta upepelili
ob reki Sori, priložnostni duhovnik je izvedel
tudi poslovilni obred. Dušan Škrlep, ki nam je
posredoval fotografijo zadnjega pokopa Pusta
v Gorenji vasi, je povedal zanimivo anekdoto:
Enkrat pred desetletji se je zgodilo, da so imeli
Pusta na parah v takratni gostilni pri Šorliju.
Pa so pogrebci poklicali takratnega zdravnika,
da je Pust zlomil nogo in si poškodoval glavo.
Zdravnik pride, oskrbi in obveže pacienta ter
z roko seže v pušico in pobere pustni dobiček.
»Zdravje je bilo zmeraj draga reč,« pojasni
Škrlep in doda: »Zdaj pa so birokratske ovire
tako velike, da si malo kje še kanijo pripraviti ta
star predkrščanski običaj. Potrebno je namreč
natančno opisati način uničenja Pusta. Tudi
pristojbine bremenijo proračun, kot ga je nekoč
Jure Ferlan
poklicani zdravnik.«
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Praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti

Dvig slovenske zastave pri Podčrtarju
rapalski meji, postavili
večji drog in izobesili
zastavo.
Gospodar Franci
Jereb je v svojem nagovoru poudaril naslednje:
»Izkoristil bom
priložnost, da se ozremo nekoliko v preteklost, med leti 1918
in 1920. Obmejnim
prebivalcem na italijanski strani so se od
takrat naprej dogajale
hude krivice, vse do
kapitulacije Italije. Po
zasedbi Nemčije 1941
pa zaradi te meje tudi
na jugoslovanski strani,
saj so mejo zagradili z
Pri Podčrtarju v Podjelovem Brdu od konca lanskega leta plapola slo bodečo žico in minskim
venska zastava.
poljem, prebivalce pa v
Lepšega dne za praznovanje ni moglo biti. 200 metrskem obmejnem pasu izselili. Naše
Želja Podčrtarjeve družine je bila, da bi na hribu domove so porušili, nekatere tudi požgali.
za hišo plapolala slovenska zastava. Posluh Prepričan sem, da na tej trasi prebivalci na obeh
za to je imela tudi občina. Tako so na mestu, straneh meje Italijanom ne bi dovolili postav
kjer je bil kažipot občinske poti ob nekdanji ljati mejnikov, tako imenovanih konfinov, če bi

Jaslice

Iz leta v leto bolj izvirne

Jaslice, ki so zadnja leta na ogled na pokrovu vaškega vodnjaka na Hotavljah in
v cerkvi Sv. Križa nad Srednjo vasjo, k ogledu pritegnejo veliko obiskovalcev.
hlevček. Lično postavljene jaslice pritegnejo
veliko obiskovalcev. Postavljene so vse od
božiča do svečnice, Anton pa ob blagoslovitvi
doma nikoli ne pozabi blagosloviti tudi jaslic
in vodnjaka. Po njegovih besedah so jaslice
najlepše prav zvečer, ko se prižgejo lučke.

Po 20 letih
na ogled jaslice Franca Tavčarja

V cerkvi Sv. Križa nad Srednjo vasjo

Foto: Lidija Razložnik

Vodnjak na Zgornjih Hotavljah je ponovno
oživel v času božičnih praznikov. Anton Peternelj je že devetič zapored tam postavil božične
jaslice. Pri postavitvi mu zadnja leta na pomoč
priskoči sosed Silvo Pivk. Jaslice so vsako leto
postavljene drugače, prav tako se že obstoječim
figuram iz gline pridruži nekaj novih. Lani
so tako dokupili šest ovc in pastirja. Anton
je izpolnil tudi zaobljubo, ki si jo je zadal v
času bolnišničnega zdravljenja, in izdelal nov

Nova pridobitev jaslic – hlevček je postavljen skrajno desno.
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jim takratna jugoslovanska oblast posredovala
določbe tega sporazuma. Krivični rapalski
sporazum je mejo predvideval po geografski
meji in ne tukaj, kjer od danes plapola zastava.
Kot mnogo vasi je bilo tudi Podjelovo Brdo
razpolovljeno. Tako je bil del Gorenjske nasilno
priključen Italiji. Žal nam tudi po osamosvojitvi
ob osnovanju novih občin zaradi nekaterih
vplivnih ljudi te krivice ni uspelo popraviti.
Priložnost smo zamudili.«
Tudi župan Milan Čadež, ki se je udeležil
blagoslova in dviga zastave, se je v svojih
besedah dotaknil pomena ohranjanja in zapisa
dogodkov ob rapalski meji. Poudaril je, kako
pomembno je ohranjati in krepiti nacionalno
zavest in ponos. Ne nazadnje so to potrdili
številni krajani, ki so se dogodka udeležili.
Tako lep in prisrčen je bil pogled na prihajajoče
družine in posameznike, ki so se na hrib zgrinjali z vseh strani.
Blagoslov zastave je opravil župnik Janez Ce
rar, ki ni mogel skriti veselja ob tem dogodku.
Ko boste hodili po občinski poti čez Podjelovo Brdo, vas bo ob pišu vetra pozdravila
tudi slovenska zastava.
V imenu vseh, ki smo se udeležili tega
dogodka, bi se Podčrtarjevim rada zahvalila za
res lep praznični dan, ki smo ga doživeli. Prav
vsak izmed nas je dnevu dodal kanček dobre
volje in slovenskega zanosa.
Štefka Eržen

Foto: Lidija Razložnik

26. decembra, ko praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, je bil za vaščane
Podjelovega Brda in širše okolice Sovodnja prav poseben dan.

Pri Sv. Križu so bile na ogled jaslice domačega
umetnika, Franca Tavčarja.
je tamkajšnji ključar in idejni vodja Štefan
Inglič na ogled postavil več kot 50 jaslic 30
jasličarjev. Med razstavljenimi jaslicami je bilo
kar nekaj takih, katerih postavljavci ali lastniki/
izdelovalci so Poljanci. Posebno pozornost so
letos nedvomno pritegnile jaslice pokojnega
umetnika Franca Tavčarja iz Suše, ki jih je
izdelal za župnijo Trata - Gorenja vas. Na ogled
so bile postavljene po 20 letih. Razstavo jaslic,
ki je potekala med 26. decembrom in 5. januarjem, si je ogledalo več kot tisoč obiskovalcev
od blizu in daleč, ki navdušenja nad tovrstnim
dogodkom niso skrivali. Poleg jaslic so bile na
ogled še replike originalnih božičnih razglednic
Maksima Gasparija. Štefan Inglič, ki je z organizacijo razstave pričel leta 2016, se vsem, ki
so sodelovali pri razstavi, lepo zahvaljuje ter že
vabi k sodelovanju tudi v prihodnje.
Lidija Razložnik

Timing Poljane

V organizacijski ekipi za tekmi svetovnega pokala

Foto: Jože Klemenčič, SZS

Časomerilci Timinga Poljane so uspešno leto zaključili s sodelovanjem pri
organizaciji tekem svetovnega pokala v smučarskem teku v Planici.

Poljanski del organizacijske ekipe v Planici
Poljanski časomerilci že desetletje uspešno
sodelujemo s Smučarsko zvezo Slovenije (SZS)
kot uradni časomerilci državnega pokala in
državnih prvenstev v smučarskem teku. V tem času
smo postali nepogrešljivi spremljevalci domače
smučarsko-tekaške karavane in eno od logičnih nadaljevanj sodelovanja je tudi pomoč pri organizaciji
tekem svetovnega pokala, ki so v zadnjih letih
organizirane v zimskošportnem centru v Planici. Že
leta 2018 sva pri organizaciji sodelovala dva člana
Timinga Poljane, na tokratnih tekmah, ki sta bili
organizirani 21. in 22. decembra lani, pa se nas je
organizacijski ekipi pridružilo šest. Sam sem sprejel
zanimiv izziv in sem vodil sedemindvajsetčlansko
ekipo za podporo meritvam, ki jih je sicer izvajala ekipa Swiss Timinga, uradnega časomerilca
svetovnega pokala.
Sodelovanje pri takšnem dogodku je vsekakor zanimiva izkušnja: od neposredne bližine z
najboljšimi tekmovalci, ki jih sicer spremljamo
po televiziji, do spoznavanja z organizacijskimi
postopki in njihovega izvajanja ter koordinacije.

Tokrat je za dodatni izziv poskrbelo vreme. Že
v tednu pred tekmovanjem smo organizatorji
ob deževnem vremenu trepetali, če bo sploh
ostalo dovolj snega, vreme pa se je še dodatno
poslabšalo na prvi tekmovalni dan. Najhuje je
bilo med sobotno tekmo, ko je kljub zimskemu
času ob bliskanju in grmenju začela padati toča
in je bilo vodstvo tekmovanja prisiljeno tekmo
za nekaj časa prekiniti. Naslednji dan pa smo se
morali boriti z močnim snežnim metežem, ki je
podiral reklamne loke nad progo. Na večernem
sestanku vodij ekip po prvem dnevu tekmovanja
smo doživeli lepo gesto vodje švedske ekipe, ki
je vse prisotne spodbudil, da so bučno zaploskali
ob uspešni izvedbi tekme v takšnih pogojih. Kot
je pozneje izjavil vodja tekmovanja Uroš Ponikvar, ki je med drugim bil tehnični delegat medna
rodne smučarske zveze FIS ob nesrečnem padcu
Petre Majdič na olimpijskih igrah v Vancouvru,
česa podobnega v svoji karieri še ni doživel.
Tekme svetovnega pokala so tudi priprava za
organizacijo svetovnega nordijskega prvenstva,

ki bo v Planici potekalo leta 2023. Tako pri SZS
kot pri Timingu Poljane računamo, da bomo nove
zanimive izkušnje pri tem nabirali tudi Poljanci.
Dva tedna po tekmah svetovnega pokala
pa smo v Planici z lastno ekipo poskrbeli še za
meritve na tekmi Pokala brez meja (No Borders
Cup). Čas smo merili skoraj 500 tekmovalcem
iz Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške, ki se
jim je tokrat pridružilo tudi nekaj tekmovalcev
iz Argentine, Čila in Ekvadorja.

Še ena uspešna sezona tekaške serije
Gorenjska, moj planet

V istem mesecu, kot smo začeli s smučarskimi
teki, pa smo zaključili še eno uspešno sezono letnih tekov. Prvo nedeljo v decembru se je namreč
v Snoviku zaključila sezona tekaške serije
Gorenjska, moj planet, v kateri sodeluje devet
gorenjskih tekov, koordiniramo pa jo v Timingu
Poljane. Podobno kot v preteklih letih smo tudi
letos na večini sodelujočih prireditev zabeležili
rast udeležbe. To je še posebej lep uspeh ob
dejstvu, da se je trend povečevanja udeležbe
na tekaških prireditvah v Sloveniji ustavil oz.
celo obrnil navzdol, primerljive prireditve pa
se večinoma soočajo s prenizko udeležbo, da bi
organizatorji lahko bili z njimi zadovoljni.

Dvig prihodkov in stabilizacija poslovanja

Leto 2019 je bilo za Timing Poljane uspešno
tudi finančno. Potem ko so v nekaj preteklih letih
poskusi okrepitve poslovanja do ravni realnih
ekonomskih in kadrovskih okvirov predstavljali
prevelik zalogaj, smo lani dvignili prihodke za več
kot tretjino in posledično zabeležili prepričljivo
pozitiven poslovni izid. Glede na to, da gre za
dejavnost, ki je po svoji naravi še vedno na pol
med poslovno dejavnostjo in prostočasno aktivnostjo, poslovanje takšnega podjetja predstavlja
precejšen izziv, lansko uspešno poslovanje pa
je dobro zagotovilo, da se bomo Poljanci z njo
ukvarjali še naprej.
Aleš Šubic

Varno v gore

Razmere v gorah se lahko hitro spremenijo
Ker nesreča nikoli ne počiva ali pa se zgodi takrat, ko to najmanj pričakujemo,
smo pripravili nekaj kratkih nasvetov za varnejše gibanje v gorah v zimskem
času. Glede na to, da smo Slovenci ljubitelji gora, bo članek več kot na mestu.
Gibanje v gorah lahko ob spremembi vremenskih razmer postane nevarno.V gozdu so
markacije (če le ni preveč snega) še vidne, v
gorah je to nemogoče, saj že tanjša snežna plast
na odprtem prekrije markacije ter zabriše pot.
Klini in jeklenice, če že niso skriti pod snegom,
so prekriti z njim ali s plastjo ledu. Planinec
mora biti pripravljen na nizke temperature,
krajši dan, nevarnost proženja snežnih plazov.
Na grebenih veter ustvarja snežne opasti, ki
se lahko pod težo planinca podrejo, zato se
priporoča hoja nekaj metrov pod grebenom
na privetrni strani. V gorah se razmere hitro

spreminjajo in so lahko povsem drugačne
od pričakovanih ali napovedanih, zato naj
ima planinec s seboj opremo, ki bi jo utegnil
potrebovati.

Opremo je treba znati uporabljati

Priporočljivo je imeti vso opremo kot v letnih, kopnih razmerah, dodatno pa še kakovostne
zimske planinske čevlje, gamaše za zaščito pred
vdorom snega v čevlje, kakovostna oblačila,
ki ščitijo pred vetrom, mrazom in vlago ter
imajo dobre izolacijske lastnosti. Potrebna so tudi
rezervna oblačila in zaščita pred močnim soncem.

Pozimi je večina planinskih koč zaprta, zato več
tople tekočine in hrane v nahrbtniku ne bo odveč.
Obvezna oprema so tudi cepin, dereze in lavinski
trojček, sestavljen iz lavinske žolne, sonde in
aluminijaste lopate. Kot opozarja Planinska zveza
Slovenije (PZS), vsa našteta oprema gorniku nič
ne koristi, če je ne zna uporabljati – še več, lahko
je nevarna. Pomembno je znanje – učenje in obnavljanje naučenega v praksi. Na zvezi svetujejo,
da planinci pred prvo turo že doma preverijo stanje
opreme, ki med poletjem ni bila v uporabi. Prav
tako naj ne zaupajo slepo gazi pred njimi, raje
naj sami spremljajo in ocenijo, ali se gibajo po
varnem področju. Če nimajo (zadosti) izkušenj,
se je v gore v zimskem času bolje podati skupaj z
vodnikom PZS ali gorskim vodnikom.
Lidija Razložnik
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Foto meseca
V uredništvo smo prejeli kar nekaj lepih fotografij naših bralcev,
ki jih tudi tokrat z veseljem objavljamo. Mirjam Pavlič je ob svojih
zapisala: »Škofjeloško hribovje z drugega konca, od koder je prav v
decembru najlepši pogled ob večerih, ko sonce zaide za Blegošem.
Pogled s Preddvora na Stari vrh, Mladi vrh in Blegoš, spredaj je sv.
Jošt nad Kranjem, ko jih obseva decembrska zarja.« Romana Pustavrh
pa je v objektiv ujela snežinke, ki so okrasile pajkovo mrežo.
Hvala vsem in še naprej vabljeni, da tudi v prihodnje z nami delite
P. N.
lepe utrinke.

Polanska banda

Polanke ponovno državne prvakinje

Foto: arhiv Polanske bande

Sezona ženskega floorballa še zdaleč ni zaključena, pa vendar
so dekleta iz Polanske bande že prišla do prvega mesta v prvi
slovenski ženski floorball ligi in s tem ubranila lanskoletni
naslov državnih prvakinj.

Dekleta čaka še finale v pokalnem tekmovanju, zagotovljeno pa že imajo tudi
vstopnico za polfinale mednarodne lige, ki bo 22. februarja v Linzu.
Polanke so letos prvič zaigrale v novoustanovljeni mednarodni ligi, v
kateri poleg dveh slovenskih ekip nastopajo tudi tri ekipe iz Avstrije, ob
ligaških tekmah pa nastopajo tudi v Pokalu Slovenije za ženske, kjer se
na malem igrišču za odličja borijo štiri ekipe.
Sistem državnega prvenstva je zaradi mednarodne lige letos potekal
nekoliko drugače, in sicer sta tekmi rednega dela lige, ki so jih Polanke
odigrale proti ljubljanski Olimpiji, šteli tudi kot tekmi državnega prvenstva. Že na prvi tekmi so članice Polanske bande pokazale premoč in
Ljubljančanke ugnale z rezultatom 6 : 2, svoje znanje, pripravljenost in
ekipnega duha pa nato dokazovale še čez celotno sezono, saj tudi po
skoraj že končanem rednem delu še vedno ostajajo neporažene.
Drugo tekmo proti dekletom iz Olimpije so odigrale zadnjo januarsko
soboto, željo po zmagi pa je bilo čutiti na obeh straneh. Ponovna zmaga
Polank bi že odločila o lastnicah zlate medalje, v kolikor pa bi zmagale
nasprotnice, bi bila naknadno odigrana še ena tekma. Polanke so v malce
okrnjeni zasedbi v tekmo stopile nekoliko neodločno, kar so nasprotnice uspešno izkoristile in tekmo že vodile z dvema goloma prednosti,
a so članice Polanske bande vendarle uspele izenačiti rezultat in se po
podaljšku ter kazenskih strelih na koncu veselile drugega zaporednega
naslova državnih prvakinj.
Katja Štucin

28

