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Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2200 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh občine www.
obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor tega pri 
pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102. Fo-
tografija na naslovnici: Jerneja Jesenko.

Občane, ki spremljajo pripravo prostorskih 
planskih aktov občine, obveščamo, da so bila v 
postopku zbiranja mnenj k predlogu občinskega 
prostorskega načrta pridobljena pozitivna 
mnenja vseh nosilcev urejanja prostora oziroma 
pristojnih ministrstev in varstvenih ustanov, 
ki odločajo o posegih v prostor. Nismo pa še 
pridobili mnenja urada za upravljanje z vodami 
Agencije RS za okolje. Ta je občini kljub že 
dvakrat predloženim dopolnitvam predloga 
občinskega prostrskega načrta v januarju naložil 
še izdelavo dodatnih dopolnitev študij poplavne 
varnosti tudi za območja, ki so sicer v obstoječi 
prostorski plan že zajeta.

Ko bo Agencija RS za okolje prejela dopol-
nitev študij – rok za njihovo izdelavo je dva 
meseca – jih bo posredovala še v recenzijo 
zunanjim strokovnim sodelavcem. Če bo re-
cenzija pozitivna, bodo izpolnjeni pogoji za 

OPN

Dodatne zahteve zavirajo 
sprejem prostorskega načrta
Kdaj bo sprejet občinski prostorski načrt (OPN), ki se pripravlja že od konca 
leta 2007 (pred tem pa je od sredine 2006 potekal postopek priprave strategije 
prostorskega razvoja občine – SPRO), je zaradi zahtev po dodatnih dopolnitvah 
težko napovedati.

pridobitev pozitivnega mnenja Agencije RS 
za okolje, na osnovi katerega občina lahko 
pridobi soglasje ministrstva za okolje in prostor 
za posredovanje odloka o prostorskem načrtu 
v sprejem občinskemu svetu občine Gorenja 
vas - Poljane. 

Tako kot v ostalih občinah tudi na občini 
Gorenja vas - Poljane ugotavljamo, da občine 
skorajda nimajo vpliva na pospešitev postopka 
sprejema tega temeljnega planskega akta 
občine, saj pristojni nosilci urejanja prostora 
med postopkom postavljajo dodatne zahteve, 
ki jih je pred sprejemom akta za zagotovitev 
njegove zakonitosti nujno izpolniti.

E. R.

Preglednico prejetih mnenj si je mogoče ogledati 
tudi na spletni strani občine Gorenja vas - Poljane v 
rubriki urejanje prostora/občinski prostorski načrt.

V januarski številki Podblegaških novic smo 
pisali, da namerava Jelovica v Gorenji vasi širiti 
proizvodnjo, saj bodo na tej lokaciji skoncen-
trirali proizvodnjo oken in vhodnih vrat. Občina 
je zato januarja objavila javni razpis za prodajo 
1360 kvadratnih metrov velike poslovne stavbe 
in 3222 kvadratnih metrov veliko pripadajoče 
zemljišče. Do izteka roka se je na razpis javila 
zgolj Jelovica, s katero bodo po besedah župana 
Milana Čadeža pogodbo podpisali v kratkem. 
Izklicna cena za poslovno stavbo in zemljišče 
je bila 178.200 evrov. Jelovica se bo s podpi-
som pogodbe zavezala tudi, da bo na kupljeni 
lokaciji opravljala poslovno dejavnost, da bo 
v roku šestih mesecev po sklenitvi pogodbe 
zaposlila ali prezaposlila vsaj 10 delavcev za 
polni delovni čas za obdobje vsaj petih let in 
da bo v petih letih po sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe v nepremičnine oziroma v opremo, 
ki se bo nahajala v njih, nepovratno investirala 
minimalno milijon evrov. Kot varovalko pa je 
občina prvič v pogodbo vključila tudi 10-letno 
odkupno pravico. Ta Jelovico obvezuje, da je pri 

Prodaja zemljišča

Jelovica se je edina javila na razpis
Poslopje v Gorenji vasi, v katerem je nekoč delovala Alpina, in pripadajoče 
zemljišče bo občina Gorenja vas - Poljane prodala edinemu ponudniku, ki se 
je januarja odzval na razpis, škofjeloški Jelovici.

morebitni prodaji nepremičnine v roku desetih 
let to dolžna najprej ponuditi v odkup občini, in 
sicer pod enakimi pogoji kot jo je občina proda-
la Jelovici, torej v višini kupnine brez obresti. 
V primeru vlaganj Jelovice v nepremičnine, pa 
bo to ocenil sodno zaprisežen cenilec, kar bodo 
upoštevali pri določitvi kupnine.

T. D. 
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• 8. januar: Na kosilu z 
župniki iz naše občine 
in ravnateljema obeh 
osnovnih šol.
• 9. januar: Udeležba 
na občnih zborih PGD 
Sovodenj, ŠD Marmor 
Hotavlje in Motokluba Buhc.
• 11. januar: Srečanje županov z loškega 
območja ob kavi. Po novem se bodo dobivali 
redno, vsak drugi ponedeljek v mesecu.
• 14. januar: Sestanek s predstavnikom Elektra 
Primorska. Elektrifikacija v Kopačnici do 
Topličarja bo izvedena še letos.
• 16. januar: Na občnem zboru PGD Hotav-
lje.
• 18. januar: Sestanek s Francem Žagarjem, 
predsednikom odbora Doma starejših občanov 
in dogovor o nadaljnjih aktivnostih po pred-
stavitvi idejne zasnove.
• 18. januar: Sestanek s predsednikom sekcije 
za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije o  
možnosti organizacije Svetovnega prvenstva 
v gorskem maratonu za mlade. 
• 22. januar: Sestanek z Izidorjem Selakom, 
ravnateljem Osnovne šole Ivana Tavčarja, o 
razvojnih možnostih vrtčevskega varstva glede 
na veliko število rojstev v lanskem letu. 
• 22. januar: Podpis pogodbe s Polycomom, ki je 
najelo prostor bivšega Kovinta v GC Todraž.
• 23. januar: Na občnem zboru gasilske mla-
dine PGD Poljane.
• 25. januar: Večerja s člani občinskega 
gasilskega poveljstva. Izpostavljena je bila 
problematika operativnega gasilca, ki se mora 
reševati z zakonom. 
• 28. januar: Tehnični pregled za Vrtec Lučine, 
ki je uspešno prestal zahteve pravilnika.
• 29. januar: Izdano je bilo uporabno dovoljenje 
za Vrtec Lučine. V kombiniranem oddelku je 
prostora za 19 otrok.
• 29. januar: Sestanek na ministrstvu za 
okolje s predstavniki Agencije RS za okolje 
o občinskem prostorskem načrtu. Občina 
je pridobila vsa soglasja, naknadna zahteva 
za poplavno študijo Sore zaradi obvoznice 
Gorenja vas in bencinskega servisa pa ponovno 
odmika sprejem OPN-ja.
• 29. januar: Ogled bunkerjev Rupnikove linije 
v okviru projekta Brezmejna doživetja kulturne 
dediščine avstrijska Koroška – Gorenjska.
• 30. januar: Na uvodnem zboru tekmovalcev 
in njihovih spremljevalcev v OŠ Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi, kjer je potekalo regijsko tekmo-
vanje v logiki.
• 30. januar: Na občnih zborih PGD Poljane in 
KUD Sovodenj.

Izbor: M. B.
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Kot smo občane obveščali že v prejšnji številki 
občinskega glasila, je v marcu oziroma takoj, ko 
bodo vremenske razmere dopuščale, predviden 
začetek gradnje krožišča v Gorenji vasi. Izvaja-
lec, Cestno podjetje Kranj, bo z gradnjo začel na 
vzhodnem delu kraka, nato bo sledila še izgradnja 
preostalega dela krožišča. Zaključek gradnje je 
predviden do začetka letošnjega poletja. Gradnja 
bo potekala z začasnimi cestnimi zaporami in 

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla 12. 
marca. Vaše prispevke pričakujemo najkasneje do 27. 
februarja po elektronski pošti: podblegaske_novice@

yahoo.com ali na naslov: Uredništvo Podblegaških 
novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista 
naslova lahko pošiljate tudi sezname prireditev, ki jih 
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem 

datumu, ne bo mogoče objaviti!

Stik z županom
Župan je za vaša vprašanja, predloge in 

mnenja dosegljiv vsak torek in sredo. V času 
uradnih ur ga lahko pokličete po telefonu 
oziroma ga obiščete na sedežu občine. Obisk 
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/51-
83-100 in povejte, približno koliko časa boste 
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne 
bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj zaradi 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje. 

Milan Čadež ima tudi poslansko pisarno. Za 
tovrstna vprašanja je dosegljiv ob ponedeljkih v 
poslanski pisarni in na mobilni številki.   M. B.

Podjetniki, predstavite se
V novem vaškem središču Gorenje vasi bo 

postavljen reklamno-informativni pano, na katerem 
bo predstavljena občina Gorenja vas - Poljane. 

Na njem bo zemljevid naše občine z zname-
nitostmi, pod ugodnimi pogoji (310 evrov) pa se 
na njem lahko predstavijo tudi podjetja, in sicer z 
imenom podjetja, logotipom, naslovom, kratkim 
besedilom in vidno oznako na zemljevidu. S tem 
si podjetje lahko poveča poslovne možnosti, 
postane prepoznavnejše in laže dosegljivo. 

Podrobnejše informacije s cenikom in 
priporočili predstavitve bodo podjetniki v kratkem 
dobili z občine po pošti, lahko pa tudi pokličejo 
na telefonsko številko 04/51-83-120 ali pišejo na 
elektronski naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.
si ali na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.      M. Š.

Ceste

Marca začetek gradnje 
krožišča in panoramske ceste

izmeničnim enosmernim prometom, ki bo v 
večjem delu potekal prek gradbišča. Zato voznike 
že sedaj prosimo za strpnost v času gradnje.

Petrol zaradi novih zahtev sektorja za vode z 
Agencije RS za okolje ne bo uspel pravočasno 
pridobiti gradbenega dovoljenja za selitev na 
novo lokacijo. Zato bo ob gradnji krožišča ure-
jen začasen dostop do obstoječega bencinskega 
servisa, ki bo na sedanji lokaciji obratoval do 
selitve na novo lokacijo.

V marcu je predviden tudi začetek gradnje 
odseka panoramske ceste med Avhežem in staro 
šolo v Gorenji vasi, ki se delno sofinancira iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja-
lec na tem odseku bo SCT Ljubljana, v okviru 
investicije pa bodo celovito rekonstruirali 
cestišče, zgradili pločnike in javno razsvetljavo. 
Z dokončanjem te investicije bo narejena tudi 
povezava dveh lani v celoti obnovljenih osredn-
jih cestnih odsekov na območju Gorenje vasi. 

E. R.

Že enajst let po domače izdelke na vaško tržnico
Na tržnicah kmetijskih pridelkov in izdelkov, 

na katerih prodajajo tudi izdelke blagovnih 
znamk Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov, lahko obiskovalci 
že enajsto leto zapored spoznajo ponudbo 
prehrambenih izdelkov in tradicionalnih izdelkov 
domače in umetnostne obrti. Tržnice potekajo ob 
sobotah dopoldne med 8. in 12. uro, in sicer v 
Škofji Loki vsako prvo soboto, v Gorenji vasi vsa-
ko drugo soboto ter v Žireh in Železnikih vsako 
tretjo soboto v mesecu. Takrat je možno kupiti od 
domačega kruha in pekovskih izdelkov, do sira, 
alkoholnih pijač in medu z oznako Slovenski med 
ali pa izdelke domače in umetnostne obrti. Med 
njimi so tudi nagrajeni izdelki s ptujskega ocen-
jevanja Dobrote iz slovenskih kmetij, občasno pa 
tudi ekološki pridelki in različni izdelki gostov z 

drugih območij. Marca bodo stojnice ponovno 
postavili na novo urejenem vaškem središču v 
Gorenji vasi, vsi zainteresirani za sodelovanje 
na tržnici pa lahko dodatne informacije dobijo 
na Razvojni agenciji Sora pri Kristini Miklavčič 
na številki 04/50-60-225. T. D

. 

Kdaj in kako do župana?

torek 15.–17. ure po telefonu: 031/847-961 

sreda 13.–14. ure po telefonu: 080-13-51 

sreda 14.–17. ure na sedežu občine

Kdaj in kako do poslanca?

ponedeljek ves dan po telefonu: 031/847-961 

ponedeljek 13.–15. ure
v poslanski pisarni, po 

predhodni najavi na telefon

Ko bo vreme primernejše, bodo zabrneli grad-
beni stroji.
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Do tople vode z energijo sonca
Ujemimo sonce je naslov projekta LEADER, 

s pomočjo katerega bodo lahko posamezna 
gospodinjstva postavila sončne sprejemnike za 
ogrevanje sanitarne vode. V okviru projekta, ki 
bo financiran s sredstvi programa LEADER in 
občin na Škofjeloškem, bodo interesenti pod 
strokovnim mentorstvom in ob svetovalni pod-
pori lahko tudi sami izdelali sončne sprejemnike 
ali pa se jih bo več odločilo za skupinski nakup 
solarnega sistema. Namen projekta je predvsem 
okrepiti ozaveščenost o učinkoviti rabi energije 
in spodbuditi izrabo obnovljivih virov energije, 
predvsem energije sonca.

Na temo izrabe sončne energije so bili v loka-
lnih medijih (tudi v januarski številki Podblegaških 
novic) že objavljeni članki, še dve svetovalni oddaji 
(prva je bila na sporedu v začetku februarja) pa 

bodo predvajali tudi na Radiu Sora, in sicer 23. 
februarja in 23. marca ob 9. uri v oddaji Aktualno. 
O konkretnih vprašanjih glede samih investicij se 
lahko posamezniki posvetujejo s strokovnjakom 
tudi na energetskem forumu (http://forum2.ra-
sora.si/), kjer bo mentor z Gradbenega inštituta 
potencialnim samograditeljem predstavil posto-
pek samogradnje sončnih sprejemnikov. Orga-
nizirali bodo tudi ogled že postavljenih sončnih  
sprejemnikov na terenu. Vse aktivnostih v okviru 
projekta so brezplačne. Zainteresirani samogra-
ditelji sončnih sprejemnikov in investitorji v izrabo 
sončne energije lahko dobijo dodatne informacije 
na Razvojni agenciji Sora ali pokličejo na tele-
fonsko številko 04/50-60-225 oziroma pišejo na 
elektronski naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si.

T. D. 
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1. Subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest
1. 1. Subvencija se dodeli: 
• brezposelni osebi, ki se samozaposli, v višini 875 evrov;
• delodajalcu, ki zaposluje manj kot 50 delavcev in na novo za nedoločen 
čas zaposli brezposelno osebo s stalnim prebivališčem v občini Gorenja 
vas - Poljane, v višini 525 evrov za posamezno novo odprto delovno mesto 
oz. 260 evrov za zaposlitev brezposelne osebe s stalnim prebivališčem 
izven občine; 
• delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI., VII. st. 
izobrazbe) s stalnim prebivališčem v občini Gorenja vas - Poljane v višini 
1050 evrov oz. 525 evrov za zaposlitev osebe s stalnim prebivališčem izven 
občine Gorenja vas - Poljane.
1. 2. Za subvencijo je mogoče zaprositi, če:
• je novo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom,
• delodajalec ne more več prejeti subvencije, če je prej že dobil subvencijo 
za zaposlitev delavca ob istem številu delovnih mest,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca.
1. 3. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• je prijavljena na zavodu za zaposlovanje RS (ne velja za prvo zaposlitev),
• da je zaposlitev oziroma samozaposlitev brezposelne osebe sklenjena 
v tekočem koledarskem letu. Na razpis lahko kandidirajo tudi upravičenci, 
katerih zaposlitev je bila sklenjena v obdobju od 1. novembra 2009  dalje.
1. 4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu občine Gorenja vas - Poljane, 
je treba priložiti:
• obrazec izpisa obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2009, 
• potrdilo upravne enote o stalnem bivališču za novo zaposlenega delavca,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register 
oziroma sklep o vpisu podjetja v sodni register, 
• v primeru zaposlitve visokokvalificirane osebe dokazilo o izobrazbi.
1. 5. Novo odprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti 
pomoči za ta namen.

2. Subvencioniranje promocije izdelkov in storitev   
2. 1. Sredstva se namenijo za sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih 
v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem. 
2. 2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice 
ob predložitvi potrebnih dokazil v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov, 
vendar ne več kot skupno 1300 evrov.
2. 3. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih 
stroških (strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi 
na določenem sejmu). 

3. Subvencioniranje izdelave poslovnega načrta
3. 1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi, 
ki imajo sedež svoje dejavnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane, 

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

Na podlagi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 108/10), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje 
državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) 
in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini 

Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 33/08) občina objavlja

RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2010

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2010  namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja malega 
gospodarstva za mikro in majhna podjetja s sedežem na območju občine Gorenja vas - Poljane:

ter nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež 
dopolnilne dejavnosti v občini Gorenja vas - Poljane, in sicer enkrat v obdobju 
treh let. Upravičenci morajo od občine Gorenja vas - Poljane predhodno 
pridobiti odobritev sofinanciranja v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov 
izdelave poslovnega načrta, vendar ne več kot 500 evrov.
3. 2. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup in 
graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave 
poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo 
poslovnih prostorov, stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
3. 3. Vlogi je treba priložiti fotokopije dokazil o upravičenih stroških izdelave 
poslovnega načrta (kopija računa, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt). 

4. Subvencioniranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za poslovne objekte na območju občine Gorenja vas - Poljane 
4. 1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za poslovne objekte do 15 odstotkov upravičenih 
stroškov izdelave projektne dokumentacije, vendar ne več kot 1300 evrov.
4. 2. Upravičeni stroški so stroški pridobitve projektne dokumentacije za 
izdajo gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1 in Pravilnikom o podrobnejši 
vsebini projektne in tehnične dokumentacije.
4. 3. Vlogi je potrebno priložiti kopije pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
računa in dokazilo o plačilu računa.

5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede 
na to, iz katerih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna 
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

6. Upravičeni prejemniki so: 
• mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah,
• samostojni podjetniki,
• fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanja zaposlovanja/
samozaposlitev).

7. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na 
območju občine Gorenja vas - Poljane oz. upravičenci morajo svojo dejavnost 
opravljati na območju občine Gorenja vas - Poljane.

8. O dodelitvi sredstev bo odločal Odbor za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe Občine Gorenja vas - Poljane. Vloge je treba oddati najkasneje 
do 29. oktobra 2010.

9. Zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne 
informacije na občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel. 04/51-83-
114) ali na spletni strani občine: http://www.obcina-gvp.s/razpisi.    

Župan
Milan Čadež
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Še ne dolgo  nazaj nam niti na misel ni 
prišlo, da bi (drago) plačevali nekaj tako 
vsakdanjega in vsem dostopnega, kot je 
voda. Očitno so to miselnost z ustreznimi 
marketinškimi prijemi precej spremenili in 
danes marsikdo kupuje vodo, in to po ceni, 
ki je blizu ceni mleka, čeprav je ima sicer na 
pretek doma.

Kakovost ustekleničene vode
Pričakovali bi, da je vzrok za razmeroma vi-

soko ceno ustekleničene vode višja kakovost. 
Žal ni nujno tako, saj kakovost ustekleničene 
vode in vode iz pipe ureja isti pravilnik. Na 
trgovinskih policah tako lahko najdemo tudi 
vodo, ki izvira v kakem od slovenskih mest, 
npr. v Ljubljani, kjer polnijo eno najbolj znanih 
vod. Le peščica je res prave izvirske vode.

Zmotno je prepričanje, da je voda v plas-
tenkah povsem čista. Če pogledamo etiketo, 
vidimo, da tudi ta med drugim vsebuje nitrate. 

Če je kakovost naše vode pod nadzorom us-
treznih služb in te ugotovijo, da je v skladu s 
pravilnikom, potem ni razloga, da bi kupovali 
ustekleničeno vodo, saj zanjo veljajo isti kri-
teriji. Poleg tega je voda iz pipe sveža, za tisto 
iz plastenk pa bi to težko rekli. V bistvu je na 
nek način postana, saj od polnjenja do uporabe 
lahko mine več mesecev.

Breme za okolje
Pitje ustekleničene vode pa tudi z okoljske-

ga vidika ni tako nedolžno, kot bi mislili na 
prvi pogled. Izdelati je potrebno plastenke in 
pokrovčke, načrpati vodo, jo ustekleničiti in 
odpeljati do trgovin in avtomatov ter jo tam 
po možnosti še hladiti. Vse to zahteva veliko 
energije, ki v veliki meri izvira iz neobnov-
ljivih virov, za sabo pa pušča ogromne količine 
embalaže, izdelane iz nafte, ki jo je potrebno 
reciklirati. Najlažje vso porabljeno energijo 
ponazorimo tako, da si predstavljamo, da 

Ustekleničena voda

Če je le mogoče, pijmo vodo iz pipe
Kljub razmeroma dobri vodovodni vodi poraba ustekleničene vode narašča. 
Polnilci in proizvajalci si ob tem veselo manejo roke. Kako tudi ne, saj je cena 
ustekleničene vode vsaj 200-krat dražja od tiste, ki priteče iz pipe. Je visoka cena 
posledica visoke kakovosti? Neprijetna resnica je, da s pitjem vode iz plastenk 
po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo okolje.

Občina je do časa izbrala izvajalce in z deli 
so lahko začeli sredi avgusta lani. Najprej so 
izpraznjeno šolsko stanovanje začeli preurejati 
v učilnico, saj je šola odstopila pritlične prostore 
potrebam vrtca. Če bi vrtec imel svoje prostore 
v stanovanju, bi bilo potrebno urediti še dvigalo. 
Večino najglasnejših in motečih del so opravili do 
začetka novega šolskega leta. V nove prostore za 
prvi in drugi razred so zaposleni v času jesenskih 
počitnic preselili vso opremo iz stare učilnice. Prav 
v teh prostorih so se izvajalci takoj po izpraznitvi 
lotili preurejanja. Vsa pohvala jim gre, da so 

spet večino rušitvenih 
in gradbenih del opravili 
v počitniških dneh. V 
prostorih bodočega 
oddelka vrtca so preure-
dili sanitarije, v njih 
zamenjali okna, položili 
parket, namestili nove 
radiatorje, znižali strop 
v igralnici in posodobili 
električno napeljavo. 
Sledilo je opremljanje 
z novim pohištvom 
in vsem potrebnim za 
malčke. Prostori, v ka-
terih se nahajajo igral-

nica, garderoba in sanitarije, so svetli, zračni in 
prijetno opremljeni. Z nerjavečimi omaricami, 
pulti, hladilnikom, štedilnikom in dodatno opremo 
so posodobili tudi kuhinjo.

Konec januarja je bilo vse pripravljeno, da 
so lahko prvega februarja v kombiniran oddelek 
vrtca sprejeli osemnajst vpisanih otrok, od tega 
šest starih manj kot tri leta. Za enega pa bi se 
še našel prostor. Z odprtjem vrtca se je povečal 
tudi kolektiv. Za malčke iz Lučin, Dolgih Njiv, 
Golega Vrha, Prelesja in Planine nad Horju-
lom skrbita vzgojiteljica Tina Matanovič in 

Vrtec v Lučinah

S februarjem sprejeli osemnajst otrok 
Še pred nekaj leti je zelo utopično zvenela misel o oddelku vrtca v šoli v Lučinah. 
Zdaj je to za veliko družin iz šolskega okoliša postala prijetna realnost.

pomočnica vzgojiteljice Pavla Pirih, in sicer 
za zdaj od 6. do 15.45 ure. Tudi za kuharico in 
čistilko bo poslej dosti dela. 

Starši so se oddahnili in še zadnji prenehali 
dvomiti o resničnem sprejemu otrok v vrtec prve-
ga februarja. Na otvoritev bomo vsi skupaj še malo 
počakali, saj se morajo tako otroci kot vzgojiteljici 
prej še malo navaditi eden drugega. 

Milka Burnik

vsakič, ko izpraznimo litrsko plastenko, s tem 
porabimo tudi četrt litra nafte. Vse to le zato, 
da nam ni treba piti vode iz pipe.

Danilo Bevk

Podjetniško usposabljanje 
za brezposelne

Občina Gorenja vas - Poljane se tudi letos 
vključuje v program zmanjševanja brezposelno-
sti. Skupaj z Razvojno agencijo Sora, Centrom za 
socialno delo, OOZ Škofja Loka in občino Škofja 
Loka pripravljajo dvomesečno podjetniško us-
posabljanje, namenjeno brezposelnim osebam. 
Udeleženci bodo postali konkurenčnejši iskalci 
zaposlitve na trgu oz. bodo pridobili osnovna 
znanja za samozaposlitev. 

V lanskem letu se je v program vključilo pet 
brezposelnih oseb iz naše občine. 

Občina Gorenja vas - Poljane tudi letos 
vabi vse, da se udeležijo usposabljanja, ki bo 
potekalo v prostorih OOZ v Škofji Loki. 

Za vse informacije o vsebini in poteku usposa-
bljanja lahko pokličete na tel. št. 04/50-60-220.                                                    

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

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, D. 
ŠT.: SI63943026. 

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti, in sicer: 
• programi socializacije članov,  
• rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane 
(terapevtske skupine …),
• programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija 
tematskih delavnic in podobno), 
• posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka 
državljana in nediskriminaciji invalidov,
• programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav 
posameznikov in skupin, 
• drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, 
ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav 
občanov. 
Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:  
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena 
obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov, 
• investicij. 

3. Pogoji
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na 
področju socialno- humanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo: 
• javni socialno-varstveni zavodi,
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 
z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo 
posamezniki v skladu z zakonom,
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, 
ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih 
skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki 
jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih 
izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni 
položaj invalidov,
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v 
svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske 
posameznikov. 
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
• so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost 
socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih, 
• imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz 
občine Gorenja vas - Poljane,
• program izvajajo na območju občine Gorenja vas - Poljane ali izven in v 
njem aktivno sodelujejo občani občine Gorenja vas - Poljane, 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, 

• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, 
delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.  

4. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2010 je 16.830 evrov. 

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

6. Razpisni rok 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 18. marca 2010. 

7. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo 
na sedežu občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.
obcina-gvp.si. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. 

8. Oddaja in dostava vlog 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 18. 
marca 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na 
prednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – SOC-HUM 2010«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega 
razpisa. 

9. Postopek obravnavanja vlog
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi odbor za zdravstvo, 
socialno varstvo in skrbstvo. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo 
pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo 
izločene iz nadaljnje obravnave. 
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom 
obveščeni o izidu. 
Župan bo po preteku roka za pritožbe na sklep o dodelitvi sredstev z 
izbranimi izvajalci programov sklenil pogodbe o sofinanciranju programov 
v letu 2010. 

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na občini 
Gorenja vas - Poljane, pri Anji Hren, na tel. št. 04/51-83-104.
       

Župan
Milan Čadež

Na podlagi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09) in Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 

občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 108/09), občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2010
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KORK Gorenja vas je dejaven preko celega 
leta. Doslej so bili uspešni prav pri vsaki stvari, 
ki so jo speljali v dobro neštetih občanov, ki 
jim je bil Rdeči križ rešilna bilka. Novembra 
so kot običajno zbirali oblačila, posteljnino, 
igrače, šolske potrebščine in obutev. Decem-
bra so poskrbeli za obdarovanje starejših nad 

75 let, pripravili 
pa so j im tudi 
p rednovole tno 
druženje s ple-
som. Udeležencev 
je bilo kar veliko. 
V času od oktobra 
so štirikrat delili 
prehranske pak-
ete. Januarja so 
organizirali pre-
davanje o hrani. 
Februarja so se 
veselili s stoletno 
Agato Jelovčan. 
Marca pripravl-

jajo predavanje na temo zelišč in njihove upo-
rabe ob prehladnih težavah ter dve delavnici 
ustvarjanja z glino. Vmes ne bodo pozabili na 
rojstne dneve 80-, 90-, 91-, 92- in 93-letnikov. 
Aprila ponavadi obiščejo in obdarijo starejše 
varovance po domovih. 

V kratkem pričakujejo tudi oglasno tablo, 

kjer bodo informirali o oddajanju (in iskanju) 
stvari, ki jih občani ne potrebujejo, nekomu 
pa bi prišle prav. 

Glede na podatke iz leta 2008 ima KORK 
Gorenja vas približno 1000 članov. Članarino 
pa naj bi po novem pridobili prek položnic in 
ne več s pobiranje od vrat do vrat. To je odbor-
nicam vzelo precej časa in včasih prineslo tudi 
določene neprijetnosti. V KORK Gorenja vas 
upajo na čim večji odziv vseh tistih, ki čutijo in 
zmorejo darovati v prid mnogih, ki so v stiski. 
Stiska se namreč z brezposelnostjo, osebnimi, 
bolezenskimi in neštetimi drugimi težavami 
le povečuje. Dosedanji člani RK Gorenja vas 
in morebitni novi člani naj bi s plačilom prek 
položnice krili članarino, lahko pa dodajo tudi 
svoj prostovoljni prispevek. Tako vplačana 
članarina in prispevki občanov občine Gorenja 
vas - Poljane bodo pripisani na račun KORK 
Gorenja vas. 

Dela v RK je vedno veliko. Odbornice so 
zavzete in najbolj vesele, ko vidijo zadovoljne 
nasmeške na obrazih, ki so še malo prej 
zadrževali jok. Skupaj zmoremo vse!

Milka Burnik

Pogostejše kot bakterijske so virusne 
črevesne okužbe, in sicer najpogosteje z 
rotavirusi, je povedala zdravnica družinske 
medicine Anda Perdan. Med najpogostejšimi 
znaki okužbe je naštela drisko (večkrat dnevno 
odvajanje redkega, včasih tekočega blata), 
krče v trebuhu, možna je slabost in lahko tudi 
bruhanje ter povišana telesna temperatura. Če 
je v blatu pomešana kri, gre skoraj zagotovo 
za bakterijsko okužbo. Tudi pri zastrupitvah 
s hrano – pogosto gre za pokvarjena jajca in 
majonezo – lahko pride do črevesne infekcije, 
kjer sta prisotna bruhanje in driska, vendar ima 
bolnik pri tem vsaj podatek, kaj je jedel. 

Kako ukrepati?
Ker bolnik s povečanim izločanjem blata, 

bruhanjem in povišano telesno temperaturo 
izgublja veliko tekočine, je naprej potrebno 
za gotoviti zadostno pitje tekočine in dieto. 
»Bolnik naj je, kar mu paše, ne sme pa uživati 
mastne, mlečne in sladke hrane. V lekarni 
lahko kupi tudi medicinsko oglje v tabletah ali 
kapsulah, kar pomaga ustaviti drisko in ublaži 
napenjanje. Dobri so tudi probiotiki,« je dejala 
zdravnica. Infuzija in zdravljenje v bolnišnici sta 

po njenih besedah redko potrebna. Tudi zdravila 
pri blagi, nekomplicirani driski običajno niso 
potrebna in bolezen izzveni največkrat v dveh 
ali treh dneh. V teh primerih tudi ni potrebno 
obiskati zdravnika, razen če bolnik potrebuje 
bolniški list ali opravičilo za šolo.

Z obiskom zdravnika pa ne gre odlašati, 
kadar se bolezen ne umirja, če bolnik vse 
zaužito takoj izbruha, ne zadrži tekočine, ima 
visoko telesno temperaturo in kri v blatu. Per-
danova tudi opozarja, da je treba biti še posebej 
previden pri novorojenčkih in dojenčkih. Pri 
njih lahko hitro pride do izsušitve in je obisk 
zdravnika največkrat potreben. Tudi pri starost-
nikih, srčnih in ledvičnih bolnikih ter drugih 
težjih kroničnih bolnikih je izsušitev lahko bolj 
nevarna. Zato je obisk pri zdravniku ali vsaj 
posvet po telefonu pogostejši in upravičen.

Kako dolgo pa je bolnik kužen? »Največkrat, 
dokler so prisotni znaki okužbe. Poznamo pa 
tudi kronične prenašalce, ki viruse ali bakterije 
izločajo dalj časa, sami pa ne kažejo znakov 
okužbe,« je pojasnila Perdanova in še enkrat 
dodala, da je za preprečevanje najbolj pomemb-
na osebna higiena, zlasti umivanje rok.

Tina Dolenc

Rdeči križ

Po novem nič več od vrat do vrat
Krajevni odbor Rdečega križa (KORK) Gorenja vas je letos uvedel nov način po-
biranja članarin in informiranja javnosti o stvareh, ki jih občani potrebujejo. 

Zdravnikov nasvet

Pogosto umivanje rok je najboljša  
preventiva pred črevesnimi okužbami
Črevesne okužbe se pojavljajo prek celega leta, še pogostejše pa so v hladnih 
mesecih. Prenašajo se z oporečno vodo, hrano, človeški blatom, telesnimi stiki 
ali kapljično. Zato so še kako pomembni pogosto umivanje rok, osebna higiena, 
pitje neoporečne vode in uživanje sveže pripravljene hrane. 

Kako pripraviti 
rehidracijsko raztopino?

V primeru črevesnih okužb je pomembno 
nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov, da 

ne pride do dehidracije. Rehidracijsko raztopino lahko 
po zdravniškem receptu pripravijo v lekarni, preprosto 

pa jo je pripraviti tudi doma. Za to potrebujemo 5 
jedilnih žlic belega sladkorja (saharoze), 1 čajno 

žličko kuhinjske soli (NaCl), 1 liter prekuhane vode, 
sok 2 pomaranč ali 2 grenivk.

Novoletnega druženja se je udeležilo veliko starejših.

Fo
to

: T
in

a 
Do

le
nc

Fo
to

: V
ikt

or
 D

eb
el

ak



8

Rodila se je v Volaki pri Bajtarju. V šolo je 
hodila v Leskovico, najraje prek Črnih mlak, 
kjer so jeseni dobro obrodile hruške. Nazaj 
grede jih je naložila v vrečo in nesla domov, 
da so jih jedli. Mama ji je umrla pri šestnajstih 
letih. Otroci so morali od doma že mladi in 
služiti za preživetje. Agata je tri leta služila pri 
»Martinu« v Ravnah pri Žetini, pod Poreznom 
več kot tri leta, pet pri »Petelinu« v Srednji 
vasi in šest pri »Šupcu« na Hotavljah. Bila je 
pestrna, delala je na polju, pasla. Še najbolje 
se ji je godilo kot dekli na Hotavljah. Delala je 
vse, kot bi bila največji hlapec, ker je bila precej 
močna. Radi so jo imeli, kjerkoli je delala, ker 
je bila pridna in poštena. 

Poročila se je leta 1938. Z možem sta kupila 
manjšo domačijo v Kopačnici. Popravila sta 
hišo, tedaj še krito s slamo. Mož je bil čevljar. 
Kmetovali so, občasno šli v dnino h kmetom, 
pa so se preživljali. Redili so kravici in prašiče. 

Na polju so pridelali korenje, repo, oves, ječmen 
in krompir. Agata je tudi klekljala. Bili so časi, 
ko so hodili na prejo od hiše do hiše, v vse 
smeri po vasi. V Blegošu so nabirali maline 
in jih prodajali na Hotavlje. Obirali so jih tudi 
na poseki pod Ermanovcem, kjer je bilo vse 
rdeče, tako polne so bile. Srečevali so se tudi z 
modrasi, strašno dolgi in debeli so bili tam gori. 
Še vedno jo nasmeje spomin na dogodek, kako 
sta nekoč s prijateljico obirali maline. Agata je 
kanglo s sadeži ves čas nosila s seboj, Mica pa 
jo je pustila spodaj. Od nekod je prišla krava in 
ji pojedla vse maline. Zato so pritekle tudi solze. 
Za prodajo so nabirali tudi gobe. Ko je bila pri 
»Topličarju« še gostilna, so se tja hodili kopat. 
Spomni se zim, ko je nasulo toliko snega, da 
se iz hiše ni videlo skozi okna in so ga morali 
odkidati, da se je malo posvetilo noter. 

Vseskozi ji je nagajalo zdravje, prestala je 
več operacij. Pri petindevetdesetih si je zlomila 

kolk. Štirinajst dni je preživela v bolnišnici. 
Sledila je rehabilitacija v Laškem. Bivanju v tuji 
oskrbi in prevažanju z invalidskim vozičkom se 
je kar privadila, tudi hrana ji je bila všeč. 

Rodila je dva otroka. Ima štiri vnuke in 
šest pravnukov. Na domačiji sedaj živijo štirje 
rodovi. Vdova je že šestnajst let. Prizna, da če 
je kaj dobrega, še vedno dobro sliši. Vidi pa že 
nekaj let malo samo na eno oko, na drugem ji je 
mrena zakrila pogled. Brati tako ne vidi: »Le če 
bi bile hruške tako debele kot pri »Belopečarju« 
takrat, ko sem hodila še v šolo, bi šlo,« se veselo 
zasmeje. 

Milka Burnik

Rodila se je v Javorjah. Prva tri leta je 
šolo obiskovala na Malenskem Vrhu, potem v 
Javorjah. Sedemnajst let je delala pri kmetih. 
Mama ji je vedno dopovedovala, da mora vse 

ubogati in nič ugovarjati. Tega se je držala in 
povsod so jo imeli radi. Pri prvi hiši je bila le 
nekaj let, potem jo je pot zanesla na domačijo 
h »Kosmač« na Srednje Brdo. Pazila je majhne 
otroke, ki so komaj shodili. Plenice je v košu 
nosila prat v grapo, doli do potoka Kopačnica 
ali pa v Volako, da jih je lažje dobro oprala. 
Daleč je bilo, še posebno ob slabi poti. Pri hiši 
so tedaj imeli samo kapnico. Pred vojno je šla 
domov, nato za leto dni služit v Žiri in spet v 
Javorje, kjer je negovala bolno mamo. 

Na mladost ima lepe spomine. Delali so, a 
hodili tudi na plese v Gorenjo vas in k Topličarju. 
Radi so bili veseli. Na preji so se dobivale enkrat 
pri enem, drugič pri drugem sosedu. Klekljali 
so do polnoči, potem pa šli domov. Veliko so 
se družili in dosti prehodili peš. »Majili« so 
tudi koruzo. Na hlevu so posedli okoli velikega 
kupa, opravili delo, nato pa še plesali, ko se je 
naredil prostor. »Potem sem pa verjetno moža 
prislužila,« se rada pošali, saj se je po sedmih 
letih odsotnosti primožila na kmetijo, kjer je 
prej služila. Rodila je štiri otroke, po katerih 
ima sedemnajst vnukov in šestnajst pravnukov. 

Naših 100: Agata Jelovčan

»Če je kaj dobrega, dobro slišim,  
če je kaj takega, pa slabo!«
V zimskem času poseda v hiši na klopi ali še vedno sama zleze na toplo krušno 
peč, dremlje, gleda televizijo ali posluša radio. V lepem vremena pa se sprehaja 
po poteh v okolici. »Najbrž mi je namenjeno, da se »matram« vseskozi. Nobenega 
medu nisem užila v življenju,« resno pove, a se zna tudi pošaliti. Našteje imena 
okoliških domačij in pohvali vse sosede, čeprav potarna, da izgublja spomin. 

Naših 90: Frančiška Klemenčič

»Verjetno sem tudi moža prislužila!«
Frančiška Klemenčič s Srednjega Brda je januarja dopolnila devetdeset let. Kar 
kakšno desetletje bi ji lahko odšteli, saj nasmejana, dobrovoljna in urejena gospa s 
pletenjem v rokah ob topli krušni peči izgleda še kako mladostna za svoja leta. »Skozi 
življenje sem prišla tako daleč, mogoče je kaj pomagal zrak od Topličarja,« pravi.

Dobro se razumejo in pogosto obiskujejo. Z 
možem in otroki so pridno delali na srednje 
veliki kmetiji, skromno živeli, pa je šlo naprej. 
Že doma v Javorjah je hodila nabirat maline na 
Stari in Mladi vrh. Prodali so jih in kupili kaj 
za balo. Pri Kosmaču pa so imeli maline prav 
nasajene. Tudi sedemsto kilogramov so jih 
nabrali na leto. Mož je ponavadi rekel: »No, 
zdaj smo omlatili, bomo pa moko kupili.« In 
bilo jo je za celo leto. Frančiška je skrbela tudi 
za vzrejo mladih prašičkov. Pomladi in jeseni so 
se skotili in prinesli kar dober zaslužek. 

Prebrala je veliko knjig. Še vedno rada bere, 
a le krajši čas, ker nekoliko slabše vidi. Do 
nedavna je še klekljala, zdaj ne več. Tudi plete. 
Za Miklavža jih je veliko obdarila z doma nare-
jenimi nogavicami. Še zna oblikovati peto, če se 
kaj zmoti, pa malo razpara in spet nadaljuje. Na 
televiziji pogleda dnevnik in ob sobotah kuharja 
Damjana. Pravi, da je sicer takega značaja, da 
rada kaj sliši, politika je pa ne zanima preveč. 
Odkar je pred osmimi leti ovdovela, živi sama 
v hiši. Še vedno sama poskrbi zase, pri kosilu 
pa se pridruži ostalim domačim. Tekne ji vse 
od kraja, najraje pa ima hrano, kot so jo jedli 
včasih. Z domačimi se odpelje tudi kam na 
obisk in vsako nedeljo k maši. Sicer si pri hoji 
malo pomaga z berglami in to že od takrat, ko si 
je pred osemindvajsetimi leti zlomila nogo. 

Milka Burnik

Agata Jelovčan rada poseda v hiši na klopi ali 
na topli peči.
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Frančiška Klemenčič je domače za Miklavža 
obdarila s pletenimi nogavicami.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

Januarskega 59. občnega zbora so se poleg 
članov društva udeležili tudi predstavniki gasil-
ske zveze, občinski poveljnik in predstavniki 
gasilskih društev iz poveljstva. Prvič so se zbora 
udeležili tudi gasilci iz sosednjega gasilskega 
društva Novaki. Še posebej pa so bili hotaveljski 
gasilci veseli obiska župana Milana Čadeža.

Na občnem zboru je tekla razprava o delu 
društva v preteklem letu. Delo v letu 2009 je bilo 
usmerjeno predvsem v pripravo na tekmovanja 
in kvize gasilske mladine, izobraževanja članov, 
raznašanje koledarjev po vaseh. Vsem, ki so 
prispevali denarna sredstva, se društvo lepo zah-
valjuje. Zahvala pa tudi občini in vsem društvom 
v kraju za sodelovanje in medsebojno pomoč. 

Spremenjeni načrti
Veliko časa so na sejah upravnega in nad-

zornega odbora posvetili izdelavi novih idejnih 

načrtov za izgradnjo gasilske orodjarne in sejne 
dvorane. Da bi novi prostori kar najbolje služili 
svojemu namenu, izkoriščenost pa bi bila op-
timalna, je prevladalo mnenje o spremembi že 
izdelanih načrtov. Spremenjene idejne načrte so 
razgrnili tudi na občnem zboru, člani operative 
in upravnega odbora pa so z njimi soglašali. Do 
konca februarja društvo pričakuje še morebitne 
pripombe zainteresiranih članov. Pripombe 
bodo pretehtali in nato naročili dokončno 
izdelavo načrtov ter pripravili vlogo za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Med tem časom 
pa bo društvo skušalo pridobiti tudi izvajalce 
gradbenih in obrtniških del, da bi čim prej lahko 
začeli z deli.

Člani upravnega odbora so tudi menili, da bi 
društvo moralo 60-letnico delovanja praznovati 
slavnostno, kot se za železni jubilej spodobi. 

Pričakujejo podporo vsega članstva in ostalih, ki 
so kakor koli sodelovali pri delovanju društva v 
tem obdobju. Ob tem dogodku bodo izdali tudi 
kroniko delovanja društva v minulih 60 letih.

Želje večje od financ
Za pridobivanje finančnih sredstev bo 

društvo organiziralo več prireditev in akcij. Se 
pa hotaveljski gasilci zavedajo, da so želje po 
čimprejšnji izgradnji novih prostorov in izdaji 
kronike mnogo večje od razpoložljivih finančnih 
sredstev, zato upajo na polno podporo širše sku-
p nosti in vsega članstva. Menijo, da bi glede na 
poslanstvo prostovoljnega dela lahko več prispe-
vali tudi občina in država. Pri tem ne gre pozabiti, 
da so gasilci v primeru kakršne koli nesreče, 
ne glede na uro, vremenske razmere ali osebne 
obveznosti, prvi na kraju nesreče. V nasprotnem 
primeru se nanje usuje plaz kritike.

Več o delovanju društva si lahko preberete 
na spletni strani www.pgdhotavlje.si.

Lidija Razložnik

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na 
območju občine Gorenja vas - Poljane:
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in 
olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih 
aktivnosti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

2. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena 
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju občine 
Gorenja vas - Poljane.

3. Višina sredstev je 10.200 evrov.

4. Pogoji in merila za pridobitev sredstev so določeni v Pravilniku o sofinanciranju 
dejavnosti turističnih društev na območju občine Gorenja vas – Poljane.

5. Prijava mora vsebovati
• izpolnjen obrazec za prijavo na javni razpis,
• dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
• fotokopijo potrdila o registraciji,

• navedbo aktivnosti društva v obdobju od začetka novembra leta 2009 do konca 
oktobra leta 2010, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene.
Društva morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu. Prijave, ki ne bodo oddane 
na predpisanem obrazcu, se ne bodo upoštevale.
Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, Gorenja vas ali na spletni strani občine http://www.obcina-gvp.si/razpisi.

6. Ob zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko 
poročilo. Rok za realizacijo aktivnosti je 30. oktober 2010, rok za oddajo poročil 
je 16. november 2010.

7. Rok in način oddaje vlog
Rok za predložitev prijav je 31. marec 2010. Prepozno prispele in nepopolne 
prijave ne bodo obravnavane.
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 
87, Gorenja vas, v zaprtih kuvertah s pripisom »Javni razpis TD 2010 – ne odpiraj«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

8. Društva bodo o dodelitvi sredstev obveščena najkasneje deset dni po sprejemu 
sklepa o dodelitvi sredstev. Z društvi bo občina Gorenja vas - Poljane sklenila 
pogodbo o sofinanciranju.

9. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na občini Gorenja vas - 
Poljane, pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

Župan
Milan Čadež

PGD Hotavlje

Že začeli s pripravami na železni jubilej
Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje bo v naslednjem letu praznovalo 60-let-
nico delovanja. Letos pa bodo poleg priprav na praznovanje njihovi napori 
usmerjeni predvsem v izgradnjo gasilske orodjarne in sejne dvorane. 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 106/05) in Odloka o 
proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 108/09) župan občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
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1. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za 
rabo obnovljivih virov energije za naslednje namene:
A.  vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso (kotli 
na polena, sekance, pelete),
B.  vgradnja toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov po sistemu: 
voda–voda in zemlja–voda.

2. Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je lastnik 
stanovanjskega objekta, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega 
razpisa, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne 
pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena.

3. Vlagatelji niso upravičeni do spodbud za že izvedene naložbe. Občina bo 
subvencionirala vgradnjo tistih kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov 
in toplotnih črpalk, ki so bile vgrajene po 1. 11. 2009. 
Predmet sofinanciranja so toplotne črpalke oz. kurilne naprave s hranilnikom 
toplote, brez dodatnih napeljav.

4. Za namen nepovratnega subvencioniranja vgradnje kotlov na lesno 
biomaso in toplotnih črpalk je v proračunu občine Gorenja vas - Poljane 
zagotovljenih 13.600 evrov.

5. Tako sistem vgradnje kurilne naprave kakor tudi sistem za centralno 
ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke morata biti nameščena v skladu z 
veljavnimi predpisi.

6. Višina subvencije znaša največ 35 odstotkov upravičenih stroškov, vendar 
ne več kot  2.200 evrov/objekt. Dokončna višina sofinanciranja posameznega 
kotla oz. toplotne črpalke bo določena sorazmerno glede na število predloženih 
popolnih vlog.

7. Vloga mora vsebovati:
• izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije,

• originalni račun o nakupu in vgradnji naprave,
• dokazilo o plačilu,
• dokazila o doseganju karakteristik kurilne naprave (izkoristek, emisija CO, 
emisija prašnih delcev) – namen A,
• navedbo predvidene ogrevalne površine z izračunom potrebne toplotne moči 
kotla glede na predvideno ogrevalno površino objekta – namen A, B,
• dodaten pogoj za kurilne naprave na lesno biomaso je, da morajo imeti 
vgrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/Kw toplotne moči kurilne naprave 
– namen A,
• prospekte opreme,
• fotografijo izvedene naložbe,
• izjavo o zaključku naložbe,
• izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen prosilec ni pridobil 
sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega 
javnega vira.

8. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za enega od namenov, ki so 
predmet tega javnega razpisa.

9. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 30. oktobra 2010. 
Predložena mora biti v zapečateni ovojnici, ovojnica mora biti na sprednji strani 
označena z napisom: »Ne odpiraj – kurilne naprave in toplotne črpalke«. Na 
hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Občina bo odobrene subvencije izplačala najkasneje do 30. decembra 2010.

10. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu 
občine Gorenja vas - Poljane, pri Nataši Kopač (telefon 04/51-83-114), 
Poljanska c. 87, Gorenja vas v času uradnih ur ali na njeni spletni strani  
http://www.obcina-gvp.si/razpisi. 

Župan
Milan Čadež

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

Na osnovi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 108/09), Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07) 
in Energetske zasnove občine Gorenja vas - Poljane objavljamo

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov 

na lesno biomaso in toplotnih črpalk v letu 2010 

V februarju so študentje organizirali pustno 
veselico, kjer so najboljše maske nagradili. 
Preizkusili so se tudi v ledenem plezanju. Še 
ta mesec pa bodo zdaj že bivši člani kluba 
Janez Jenko, Erik Mlinar in Marko Peternel na 
potopisnem predavanju vsem zainteresiranim 
predstavili, kaj so doživeli na lanskem potepanju 
po New Yorku. Navdušenci bowlanja in žura se 

KŠPD

V pričakovanju brucovanja
Klub študentov Poljanske doline tudi z novim letom ne počiva in skrbi, da se dijaki in 
bruci lahko zabavajo, izobražujejo, rekreirajo in tako vsaj malo pozabijo na obveznosti 
v šoli ali na fakulteti. Nekateri so ravno sredi izpitnega obdobja, drugi so z izpiti za 
nekaj mesecev zaključili, vsem pa je skupno, da potrebujejo tudi nekaj oddiha.

bodo 25. februarja odpravili v Ljubljano. Za lju-
bitelje belih strmin bodo organizirali enodnevno 
smučanje na enem od tujih smučišč, dnevi od 4. 
do 7. marca pa so že tradicionalno rezervirani za 
smučarski vikend na Kaninu.

Ob sobotah še vedno poteka rekreacija v 
telovadnici OŠ Ivana Tavčarja, na voljo pa so 
tudi karte za oglede kinopredstav, gledaliških 

predstav, smučarske karte za dnevno in nočno 
smuko na STC Stari Vrh in SC Cerkno. 

Pred vrati je tudi brucovanje, zato so vsi bruci, ki 
še niso člani kluba, lepo vabljeni, da se včlanijo in 
tako s pomočjo kluba postanejo »pravi študentje«. 
Datum, ki ga bruci ne smejo spregledati, je 13. 
marec 2010. Ob 19. uri bo v prostorih KŠPD zbor 
brucov, dogajanje pa se bo nadaljevalo v dvorani v 
Gorenji vasi. Od 21. ure dalje bo žur s skupinama 
Ta-rock in Rock Partyzani. Vabljeni tudi dijaki, 
saj je za vse dovolj prostora in aktivnosti. Več o 
dogajanju v klubu na www.klub-kspd.si. 

Lidija Razložnik
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Fužine – domačija Fužine 7
V ozki dolini med cestama za Žiri in Cerkno stoji velika nadstropna 

zidana hiša pri Cigar z letnico 1886, ki se je drži leseno nadstropno 
gospodarsko poslopje – hlev s skednjem. Ob potoku Hobovščica je še 
ohranjena značilna velika žaga, oblikovana na vogal. EŠD: 16982.

Varstveni režim: Hiša ni dobro vzdrževana, kljub neustrezno zamen-
janim oknom pa je ohranila svojo prvotno podobo. Žaga v neposredni 
bližini propada, zato je nujna nova namembnost in obnova.

Etnološka kulturna dediščina v občini Gorenja vas - Poljane (2)

Bolj ali manj uspešno kljubujejo času
V novembrski številki smo objavili prve štiri domačije s sezna-
ma bogate in številčne stavbne etnološke dediščine v občini, ki 
so vpisane v register nepremičnin kulturne dediščine. Tokrat 
objavljamo naslednje štiri po abecednem redu.

Gorenja vas – domačija Pot na Pretovč 2
Domačijo v gruči sestavljajo trije objekti: ob breg zidana vrhkletna 

stanovanjska hiša z lesenim portalom, nadstropen zidan hlev s skednjem 
in lesen kozolec toplar z letnico 1858. EŠD: 16977. 

Varstveni režim: Arhitekturno značilno izjemen kompleks, ki pa žal 
pospešeno propada, zato je nujna čimprejšnja obnova, s katero se bo 
ohranila zunanja podoba vseh objektov.

Gorenja vas – domačija Trata 80
Pritlična, delno zidana, delno lesena stanovanjska hiša pri Tinčk ima 

pod skupnim strešnim slemenom združene bivalne in gospodarske pros-
tore. Zgrajena je iz kamna, pokriva jo strma opečna dvokapna streha. Na 
dvoriščni strani je ohranjen lesen gank kot komunikacija med bivalnim 
delom in skednjem. V bližini stoji majhen lesen kozolec toplar z enim 
oknom. EŠD: 17010.

Varstveni režim: Tinčkova hiša je še naseljena in kljubuje času ter 
njegovim spremembam. Potrebno je ohraniti celovitost njene zunanje 
podobe. 

Hotavlje – domačija Hotavlje 11
Tudi Vresjakova stanovanjska hiša je nadstropna kamnita hiša, ki ima 

pod skupno strmo streho tudi gospodarski objekt. V preteklosti je bila 
sicer že nekoliko predelana, ohranila pa je kamnit portal iz hotaveljskega 
marmorja z letnico 1820. Na bližnjem kozolcu toplarju s kamnitimi 
stebri pa se je žal značilna skrilasta streha že umaknila novejši betonski. 
EŠD: 16983.

Varstveni režim: Ob prenovi fasad bi bilo potrebno stanovanjski 
hiši ponovno vrniti nekdanjo historično podobo z ustreznejšim gladkim 
ometom in s preoblikovanjem oken.

Damjana Pediček Terseglav, dipl. etnologinja, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine,

območna enota Ljubljana
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Bil je lep zimski dan, ko smo se razveselili 
novice, da bomo imeli športni dan na hribu 
pod šolo. Da bomo imeli tam, kjer sedaj stoji 
zdravstveni dom, celo tekmovanje v sanka-
nju, kajti hrib je bil čudovito zaobljen, ravno 
pravšnji za sankače. To povem mami in ona 
mi odgovori, da je to neumnost in zapravljanje 
časa. Naj se raje samo podpišem in hitro pridem 
domov, saj bom imela čas za prebiranje fižola, 
pa tudi stelje je zmanjkalo v hlevu. 

No, takšnih staršev v današnjih časih ver-
jetno ni več. Ne mislite, da je bila moja mama 
slab vzgojitelj, kje pa, bila je srčna mati in 
krasna, delavna kmetica. Pred štiridesetimi leti 
so vsi vaščani mislili, da je šport brez pomena, 
a dandanes vemo, da je še kako koristen za naše 
zdravje. Pred leti niso starejši niti pomislili na 
sprehod, kajti to so si lahko privoščile le fine 
gospe in tisti, ki niso imeli dela. Otroci pa se 
nismo zavedali, koliko telovadimo in skrbimo 
za svoje zdravje, ko smo se skrivali po kozolcih, 
za kupi sena, hodili s hoduljami, odbijali žogo 
v steno, se sankali po poteh, se pozimi drsali po 
potoku, plavali v mrzli Brebovščici, se skrivali 
po koruzi, se obmetavali v gozdu s češarki … 

Sedaj pa vemo, da bolj, ko si zaposlen, bolj 
verjetno rabiš sprehod ali kakšne druge vrste 
rekreacijo. Najprej za prevetrenje možganov 
in takoj za tem za razgibavanje celotnega 
otrdelega telesa. Znanstveno je dokazano, da 
so tisti otroci, ki se ukvarjajo s športom, v šoli 
uspešnejši. Vsi starši si želijo, da bi se njihovi 
otroci vključili v razne športne aktivnosti, četudi 
nič ne naredijo doma. Mnogi namreč lahko sedi-
jo pred računalnikom in televizijo neskončno 
dolgo. Z gibanjem preprečimo napačno telesno 
držo in krepimo telesno zdravje.

S triletnikom se sprehajamo po travnikih, 
gozdovih, se sankamo in tekamo za žogo. S 

tem pridobi navado po preživljanju časa v 
naravi in na svežem zraku. Otroka pustimo, da 
se kobaca po tleh, po kavču, po stopnicah, pod 
stoli ter ga spremljamo in spodbujamo. V poštev 
pride prva žoga, skuša jo brcniti, jo zakotaliti in 
vreči v škaf. Nešteto iger se lahko igra v vodi in 
premaga strah do nje, preliva iz ene posodice v 
drugo, vliva vodo na mlinček, v plastenko, piha 
žogico za namizni tenis. Vode mu nalijemo do 
popka in naj bo prijetno topla. Razne igre je 
otroku potrebno pokazati in biti poleg njega, 
da se ne zgodi nesreča. 

Pri štiri- in petletnikih je dovolj možnosti za 
igro, gibanje pri vsakem opravilu. Otrok rabi 
odraslega in ga želi samo zase, zato izkoris-
timo čas kuhanja ter pospravljanja in se zraven 
izmislimo razne igre lovljenja, jezdenja, bodimo 
klovni, letala, se skrivajmo, posnemajmo živali, 
igrajmo se z balonom, se plazimo, plezajmo, 
zelo zanimive so igre s časopisom. Tega lahko 
nosimo na glavi, z usti, visoko nad glavo, lahko 
ga raztrgamo, razmečemo, razpihamo in iz 
njega naredimo kepe, s katerimi se ciljamo. 

Od petega leta dalje pa otroci že zelo radi 
telovadijo v dvoje ali v skupini. Želijo se prim-
erjati med seboj in meriti svoje sposobnosti. 

Hitro se pojavi tekmovanje, ko jih vprašaš, 
kdo je močnejši, kdo skoči dlje, višje, kdo teče 
hitreje. Tekmovalnosti pa ne spodbujamo prav 
pogosto. V tej starosti so sposobni upoštevati 
kar precej lažjih navodil in pravil. Igrajo se 
razne igre s poskoki, so spretnejši z žogo, 
vlečejo vrv, poskušajo igre s kolebnico, pobi-
ranje predmetov z nogami. 

S sedmim letom pa so najpogostejše skupin-
ske igre. Igrajo se psička brez utice, lovijo se 
z žogo, ciljajo veverice in zajčke, pričnejo z 
igro med dvema ognjema, igrajo se petelinčka, 
mečejo žogo čez vrv, na koš. Sprva so igre še 
iz otrokove domišljije, pozneje postajajo vedno 
bolj zapletene in zahtevne. Otroci so vedno 
spretnejši, povezujejo se med seboj in kažejo 
smisel za nemoten potek igranja. Vedno jih 
pustimo, kadar želijo sami voditi igro, saj si s 
tem razvijajo in bogatijo domišljijo, ki jo sicer 
s stalnimi nasveti in prekinjanji igre lahko ugas-
nemo. Odrasli jim pomagamo pri pripomočkih, 
poskrbimo za nemoten potek igre, jih spodbu-
jamo in dajemo predloge. Sicer pa zaradi obilice 
usmerjenih aktivnostih le še redko vidimo sku-
pino otrok, ki bi se igrala na travniku, hribu ali v 
gozdu. Pri urah šolske športne vzgoje pa otroci 
potrebujejo spodbudo, saj so te ure namenjene 
bogatenju znanja, razvijanju sposobnosti in 
lastnosti, ki so pomembne pri oblikovanju 
osebnosti in odnosov pri posamezniku. 

Ni prav, da ob vseh tehnoloških dosežkih 
po zabljamo nase. Vsi odrasli in otroci se 
moramo gibati, da ohranimo kondicijo, da lažje 
prenašamo bolezni, da ohranimo zdravje, da 
srečneje živimo. V šoli je pomemben predmet 
športna vzgoja in ne smemo ga zapostavljati, 
saj ni le glava tisti del človeškega telesa, za ka-
terega moramo skrbeti. Torej dobro premislite, 
preden otroku napišete opravičilo za športni dan 
ali uro športne vzgoje.

Jana Rojc

Kotiček za starše

Ne podcenjujmo pomena športne vzgoje
Športna vzgoja v starih časih. Ja, kje pa. To ni nobeno delo, so menili starejši. 
Danes se v večji meri zavedamo pomena gibanja in športne vzgoje.

Učencem in dijakom iz ljubljanske in mariborske 
regije se zimske počitnice počasi iztekajo, z njimi 
pa pričenjajo učenci in dijaki od drugod, med njimi 
tudi Gorenjci. Kar nekaj otrok bo verjetno počitnice 
preživelo doma. Da jim med počitnicami ne bo 
dolgčas in ne bosta njihov vsakodnevni sprem-
ljevalec računalnik in televizor, smo preverili, 
kako in kje lahko osnovnošolci iz naše občine 
preživijo počitnice, ki so pred njimi.

Najbolj pestro bo dogajanje v Gorenji vasi 
– otroci so se lahko prijavili na delavnice, na 
katerih se bodo med drugim naučili izdelovati 
iz gline, šivati, speči piškote. V popoldanskem 
času pa bosta potekala tudi tečaja smučanja 
in teka na smučeh. Več informacij je na voljo 
na spletni strani gorenjevaške osnovne šole:  
www.oš-ivantavcar.si. Delavnici za spretne 
prste bosta potekali v popoldanskem času 

Kam med počitnicami

Smučanje ne bo edina alternativa računalniku  

Kam med počitnicami?

kdaj? kam? kaj?

19. 2. ob 18 h knjižnica Sovodenj delavnica za spretne prste: zakaj je mesec nag?

22. 2. od 9. do 11.30 h* OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas zobniki, tobogan, domišljije, naredim svojo sestavljanko, origami

22. 2. od 9. do 11 h FotoArt, Denis Bozovičar, prijave na 031/364-861 foto delavnica: risanje s svetlobo, za osnovnošolce od 5. do 9. razreda

23. 2. od 9. do 11.30 h OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas glineni izdelki

23. 2. ob 17 h knjižnica Poljane delavnica za spretne prste: izdelajmo lonček iz glone (za otroke od 4. do 10. leta)

24. 2. od 9. do 11.30 h OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas športne aktivnosti

24. 2. od 9. do 12 h OŠ Poljane, prijave na kdpoljane@gmail.com likovna delavnica, prireja KD dr. Ivan Tavčar Poljane 

25. 2. od 9. do 11.30 h OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas peka piškotov

26. 2. od 9. do 11.30 h OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas delavnica šivanja

22.–26. 2. popoldne** OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas tečaj smučanja in teka na smučeh 

9. in 11. marec od 11. do 20 h  FotoArt, www.fotografiranje.si fotografski tečaj:osnove fotografiranja v 16.urah

*Tri skupine se bodo menjale; vsak učenec bo eno šolsko uro pri določeni aktivnosti. S seboj imej copate in malico.
**Več na www.os-ivantavcar.si.

na Sovodnju in v Poljanah, v Gorenji vasi se bodo 
otroci lahko udeležili foto delavnice, v Poljanah pa 
bo organizirana likovna delavnica. Šolarji iz drugih 
krajev po občini se bodo, kot kaže, morali znajti sami. 

A glede na to, da so bližnji hribi in grički kar pošteno 
zasneženi, jim ne bo dolgčas. Sanke in smuči gotovo 
ne bodo ostali v kotu.

Lidija Razložnik
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Pomerili so se v skokih, 
smučarskem krosu in sankanju

Na podružnični šoli Javorje so januarja 
na pobudo učitelja športne vzgoje Janeza 
Poljanška organizirali zimski športni dan, na 
katerega so povabili tudi  učence od 1. do 4. raz-
reda poljanske osnovne šole. Janez Poljanšek 
je skupaj z učenci podružnične šole pripravil 
športni teren kar na igrišču pred šolo v Javorjah. 
Uredili so malo šestmetrsko skakalnico, progo 
za smučarski kros ter progo za sankanje. 

Učenci so bili zelo aktivni in so se z vsemi 
močmi borili za najboljša mesta. Pomerili so se 
v skakanju z alpskimi smučmi na šestmetrski 
skakalnici, v smučarskem krosu in v sankanju v 
dvojicah. Na koncu so se časi vseh treh disciplin 
sešteli in tako dobila prva tri mesta po razredih. 
Učenci so za osvojeno mesto prejeli prave med-
alje. Vsi učenci so v Javorjah preživeli čudovit 
športno in tekmovalno obarvan dan.

Marta Gornik

Otroci šol in vrtcev so januarja pogosto 
uživali v aktivnostih na zasneženih hribčkih v 
bližini šol. Veliko so se sankali, smučali, kepali, 
igrali na snegu, izdelovali snežake, hodili po 
celem snegu, opazovali sledi in stopinje.

Naravoslovni dan je za učence devetih raz-
redov potekal v obliki delavnic v Biotehniškem 
centru Naklo. Pripravili so štiri različne zajtrke, 
ki naj bi zadostili potrebam organizma po snoveh, 
da bi v šoli z več energije lažje sledili pouku. 
Pripravili so mlečni riž, ki so ga sladkali z medom, 
proseno kašo, kuhano v jabolčnem soku, palačinke 
iz polnozrnate moke, namazane s skuto z vmešano 
banano, in čokoladni musli, prepražen na maslu, 
z dodatkom jabolka, banane in medu. Vse so s 
slastjo pojedli. Tak zajtrk bi jim teknil tudi pred 

odhodom v šolo, če bi jim ga 
kdo pripravil. Drugi so spoznali 
orodja in potek analize prsti od 
odvzema vzorca do končnega 
rezultata. Z analizo ugotovijo 
vsebnost rastlinam dostopnega 
fosforja in kalija, amonijskega, 
nitratnega in nitritnega dušika, 
magnezija in bora. Določijo tudi 
vsebnost humusa v tleh in pH 
tal. Glede na rezultate lahko nato 
kmetovalec oceni, katero gnojilo 
bo uporabil za gnojenje. 

V Kranju je potekalo gorenj-
sko prvenstvo starejših dečkov 
v malem nogometu. Marko in 
Tilen Klemenčič, Nace Eržen, 
Rožle Reven, Aljoša Vodopi-

vec, Jakob Rupar in Jure Milinovič so prvič v 
zgodovini šole postali gorenjski prvaki in se 
uvrstili na državno prvenstvo.

V gorenjevaški šoli je potekalo gorenjsko prven-
stvo v badmintonu, na katerem je sodelovalo tudi 
štirinajstih učencev naše šole. Dosegli so osem medalj 
od dvanajstih možnih. Pet star ejših učencev, in sicer 
Rožle Reven, Aljoša Vodopivec, Špela Potočnik, 
Urška Seljak in Dunja Pustavrh, se je uvrstilo na 
državno prvenstvo, ker so zasedli prva tri mesta.

Anja Koračin iz šestega razreda je na med-
narodnem tekmovanju v diatonični harmoniki 
za nagrado Avsenik osvojila zlato plaketo in 
posebno nagrado za muzikalnost.

Učenci drugih razredov iz centralne šole ter 
podružnic na Sovodnju in v Lučinah so po tri dni 

Šestošolci so bili od 12. do 16. januarja v šoli 
v naravi na Cerknem, kjer so se učili smučati. 
Veseli so bili, da je letos res prava zima z do-
volj snega in mraza, želja po jasnem nebu in 
sončnih žarkih pa se jim žal ni uresničila. Urnik 
na Cerknem je izgledal takole: zjutraj so imeli 
zajtrk, nato so se z avtobusom odpeljali proti 
smučišču in okrog devetih začeli smučati. Okrog 
enih so odšli v restavracijo tik ob smučišču na ko-
silo. Potem so še nekaj časa smučali po meglenih 
smučinah, dokler jih ni avtobus odpeljal nazaj v 
hotel. Tam so imeli nekaj prostega časa, potem pa 
še kakšno dejavnost. Ogledali so si Cerkljanski 
muzej, reševali učne liste… Sledila je večerja, 
potem plavanje, en večer so zaplesali v disku, 
vedno pa so utrujeni popadali v postelje in trdno 
zaspali do naslednjega jutra.

Na Cerknem so uživali tudi devetošolci, ki 
so tam konec januarja preživeli športni dan. 
Sicer pa so po uspešnem projektu izdelovanja 
in prodaje voščilnic organizirali tudi izbor za 
Masko šole, ki so ga popestrili s palačinkami 
in zabavnim programom.

Športni so bili v preteklih dneh tudi učenci 
sedmih razredov. V začetku februarja, ko je na 
naši šoli potekalo regijsko tekmovanje za Can-
karjevo priznanje, so po kratkem predavanju o 
teku na smučeh svoje sposobnosti preizkusili 
tudi v praksi na domači progi. Po malici so se 
takoj odpeljali v Kranj, kjer so drsali v ledeni 
dvorani, se šli štafeto in se vozili med ovirami. 
Dobili so tudi kakšen žulj, vendar jim je bilo 
vseeno zelo lepo.

V petek pred kulturnim praznikom pa je 
v telovadnici OŠ Poljane potekala kulturna 
prireditev v spomin pesnika Franceta Prešerna. 
Člani pevskega zbora so zapeli dve pesmi Fran-
ceta Prešerna, potem pa so se učenci od 4. do 9 
razreda pomerili v znanju o našem največjem 
pesniku, in sicer so tekmovali predstavniki 
a-razredov proti predstavnikom b-razredov. 
Nagrade so dobili na koncu vsi sodelujoči, 
prireditev pa so popestrili izdelki, ki so nastali 
v uri pred prireditvijo.

Medijke Lucija B., Tjaša A.,  
Meta G., Ema B., Anja Z.

preživeli v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Jurček v Kočevju. Tekli so na smučeh, se sankali 
in drsali na ledu, seznanili pa so se tudi z osnovami 
lokostrelstva. Spoznavali so stari del mesta in se 
podali v Medvedovo jamo. Veliko novega so izve-
deli o medvedu, volku in risu, značilnih živalih za 
kočevsko območje, in se pomerili v kvizu. 

Učenci prvih razredov OŠ Ivana Tavčarja so 
sodelovali na Zmajčkovem ekološkem natečaju in 
osvojili drugo nagrado, Zmajčkov knjižni zaklad. 

S projektorji in prenosnimi računalniki so za 
potrebe sodobnejših metod poučevanja na novo 
opremili štiri učilnice. Tudi otroci vrtca Sovodenj 
bodo odslej lahko svet in zanimivosti spoznavali 
na ta način. Šolska avla je sodobnejša za novo pro-
jekcijsko platno in potrebno avdio opremo, ki jo bo 
mogoče uporabiti za šolske in lokalne prireditve. Na 
športnih dogodkih v telovadnici bodo odslej upora-
bljali stacionarno ozvočenje. Na spodnjem hodniku 
šole se z likovnimi deli prvič skupaj predstavljajo 
matična šola, podružnici in oba vrtca.

V vrtcu Zala so organizirali pet ur smučarskega 
tečaja za otroke, vključene v Zlati sonček, vse sk-
upine pa so uživale v športnih uricah v veliki te-
lovadnici. Otroci pticam vestno trosijo sončnice, 
izdelali pa so tudi pogače in jih obesili na veje 
dreves na igrišču. Na gregorjevo zato pričakujejo 
poslastice pod drevesi in grmički. 

Milka Burnik

Novice iz OŠ Poljane

Tekmovali v znanju o našem največjem pesniku
Konec januarja se je izteklo prvo ocenjevalno obdobje, zaradi česar smo bili 
učenci polno zaposleni z učenjem za kontrolne naloge in spraševanja. Kljub 
temu pa se je zgodilo tudi veliko drugih, zanimivejših stvari.

Novice iz OŠ Ivana Tavčarja

Sneg je otrokom ponudil obilico zabave

Otroci so uživali na snegu.
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
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1. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja
Predmet razpisa je sofinanciranje  programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo v letu 2010 sofinancirala občina Gorenja vas - Poljane. 
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora, 
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, klekljarsko, fotografsko, video, filmsko in 
literarno področje ter programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov, 
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost,
• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini, 
• kulturne prireditve in akcije,
• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega 
šolske vzgojno-izobraževalne programe, 
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta 
v vrednosti kulturnih programov. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
• imajo sedež na območju občine Gorenja vas - Poljane, 
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo 
pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa, 
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti na področju kulture, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 mora biti občanov občine Gorenja vas 
- Poljane), 
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva. 

3. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti 
ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
4. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za kulturo 
občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni 
na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem materialu. 

5. Višina razpisanih sredstev 
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v letu 2010 je 28.177 evrov.

6.  Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010, v 
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

7. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 18. marca 2010. 

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 
• besedilo javnega razpisa, 
• prijavni obrazec, 
• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008). 
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo 
na sedežu občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.
si, pod razpisi. 

9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane 
podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
Predložena mora biti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas, do 18. marca 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za kulturo 2010«. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba 
vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

10. Izločitev vlog po odpiranju
Če vloge ne bo vložila upravičena oseba ali če ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil 
o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki jo mora v petih dneh dopolniti, drugače 
bo izločena kot nepopolna. 

11. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na občini Gorenja vas - Poljane, pri Anji Hren 
(telefon: 04/51-83-104, anja.hren@obcina-gvp.si). 
 
12. Obveščanje o izboru
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od 
datuma, ko se zaključi razpisni rok. 
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov 
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov.

ŽUPAN
Milan Čadež

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10), Odloka o proračunu 
občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09)  in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 

v občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008), občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS 
za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

ki jih bo v letu 2010 sofinancirala občina Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: razpis)

Poslanska skupina SDS se je v začetku februarja mudila na celodnevnem 
delovnem obisku v gorenjski regiji. Namen obiska je bil spoznati izzive in more-
bitne težave, s katerimi se srečujejo v regiji, o čemer so se seznanili v pogovorih 
z župani, gospodarstveniki in drugo javnostjo. Del poslanske skupine, v kateri so 
bili Zofija Mazej - Kukovič, Iztok Podkrižnik, Marjan Bezjak, Rado Likar, Milen-
ko Ziherl in Milan Čadež, je obiskal tudi našo občino, in sicer Marmor Hotavlje 
ter Mizarstvo Peternelj & Kržišnik. Po kosilu pri Kajbitu je sledila novinarska 
konferenca vodstva poslanske skupine SDS v Kranju. Na tiskovni konferenci 
so sodelovali predsednik SDS Janez Janša, vodja poslanske skupine SDS Jože 
Tanko, mag. Branko Grims, Milenko Ziherl in Milan Čadež. Ob zaključku obiska 
je bila v sejni dvorani na Mestni občini Kranj še dobro obiskana javna tribuna 
z naslovom »Boj proti krizi je boj za nova delovna mesta«. Dan smo zaključili 
z nogometno tekmo med ekipama poslanske skupine SDS in ekipo gorenjskih 
občinskih odborov SDS, ki je potekala v športni dvorani v Šenčurju. 

Občinski odbor SDS Gorenja vas - Poljane

Strankarski kotiček

Poslanska skupina SDS je obiskala Gorenjsko

Del poslanske skupine pred vhodom v podzemno jamo Marmorja Hotavlje.
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Razn »bezgerma« ma orztoumačl še par 
besied na b:

baržgáda
Besiede osiebn na poznam, je pa zapisana 

ket autohtuona polanska besieda u starinskih 
»Slovarskih in jezikoslovnih paberkih« našga 
rojaka Luka Pintarja z lieta 1898. Piše tokle: 
»Neka mešanica, presni jabolčni krhlji med 
novim fižolom kuhani. Beseda je pač, kakor 
končnica spričuje, tujka iz romanščine, kakor 
na pr. panada, limonada, armada, žrnada, 
barikada itd.« Parmierja ja pol z it. besieda 
frascata, frescata »opresnina« (SSKJ: »surova 
jed, zlasti korenje, krompir, repa«). Če j že 

Leguojma po polansk!

gduo slišu zajna, nej mi tu jau, ke me ries 
zanima.

bezgȇrn, berzgȇrm
Ta besieda j že za u muzej. Ledje se ja 

še spounej, nucaj pa gvišn ne več kej dost. 
Škuoda, ke j tu ana od besied, ke j značilna čist 
sam za Polanska dolina, dargli ja u tajk oblik 
na poznaja. Pomien »kvas«, pride pa spiet od 
niemške, bel natank austriske šprahe: Preßgerm 
tam pomien »droži, nadomestek za kvas iz 
prosene moke in mošta« (SSKJ). Tut par nam 
je bel tok, nazajdne se j pa besieda začiela nucat 
še za ta prau kvas. Dargli po Slovejnskn poznaja 
besieda germ, po austrisk Germ »kvas«. Lohk 

pridema do spoznajna, de sma bel Polanci še 
bel wuoharni ket ta drugi Gorejnci, ke sma 
nucal nadomiestk, uoni pa ta pravu ...

bárat, pobárat
Besieda j preci pred tem, de grie u pozaba. 

Pomien »vprašati«, zabarat »rezervirati«. Pride 
tu od srejdnvieške niemške besiede ervarn 
»vprašati«, moderna verzija te besiede je poznana 
ket erfahren »izvedeti«. Precikat se nardi, u useh 
šprahah, ne sam polanšn, de sa ledje zataušal v, f 
pa b. Glehn slučaj mama u besied fardierbat, ke j 
lohk tud bardierbat, po niemšk verderben.

Martin Oblak

Muorn rečt, de sn strašn zadovuoln z odzivam na ta paru člank. Preci ledi sn urajmu 
pa sa skor usi djal, de b tu žihar naprej trajbal. Ulik ledi m je pisal tud na elektronska 
puošta, na nagradn prašajne se j ta paru zrajtu g. Bogataj oz Gorejna vas, čestitke!

Z  o t r o k i , 
starejšimi od štirih 
let, smo odšli na 
zimski pohod na 
Ruparski grič. Po 
zajtrku smo se na-
jprej pogovorili o 
tem, kam gremo, 
kako se obnašamo 
na pohodu, kako in 
koliko naj se otroci 
oblečejo, potem 
pa smo pospravili 

malico v nahrbtnike in se prijeli za našo sprehajalno »Bibo«, da ne bi 
koga izgubili.

Na začetku nas je pot vodila po prometni cesti in ob vodi, tako da 
smo morali biti zelo previdni, da se ne bi komu kaj zgodilo. Po naporni 
hoji v klanec smo prišli do hiše, kjer sta doma dva otroka iz skupine. 
Ustavili smo se, si malo odpočili ter si nabrali novih moči za naprej. Tam 
se je pot končala in nas usmerila na ozko gaz, tako da smo morali hoditi 
eden za drugim. Kmalu nas je steza pripeljala do ceste in do prvih hiš 
na »Rupah«. Ker nas je preganjal čas, smo se vzgojiteljice po skupnem 
posvetovanju odločile, da prvotnega cilja ne bomo dosegli, saj smo 
imeli do vrha Ruparskega griča še deset minut hoje. Ustavili smo se 
na primerni ravnini, kjer so se otroci posedli na velike kupe snega in iz 
nahrbtnikov vzeli malico. V takšnem mrazu bi nam bolj kot sok prijal čaj, 
vendar je bil ta za prenašanje manj primeren. Na cilju je otroke pričakalo 
presenečenje – zaklad. Vsi so se razveselili sladkega presenečenja in so 
s pomočjo čokolade in bonbonov kar malce pozabili na utrujenost. Ko 
smo si nabrali novih moči, smo naredili še nekaj skupinskih fotografij 
in se odpravili nazaj proti vrtcu.

Navzdol je šlo hitreje kot navzgor, saj so se otroci usedli na zasneženo 
gaz in se drsali kar po ritkah. Da nam je čas hitreje minil, smo prepevali 
pesmice o zimi (Babica Zima, Sneženi mož, Zima je prišla). Otrokom 
je še posebej všeč pesem nagajivka, zato smo jo peli toliko časa, da smo 
vključili čisto vse udeležence pohoda. Otroci so ob petju neizmerno 
uživali in čisto pozabili na mraz in lakoto. Kot bi mignil, smo prišli v 
vrtec, kjer nas je že čakalo toplo kosilo, ki nam je neznansko teknilo.

Otroci so na pohodu dobili izkušnjo, kako je hoditi po zasneženih 
poteh in stezah. Bili so zelo vztrajni in so dokazali, da so že pravi mali 
pohodniki. Čeprav nismo dosegli našega prvotnega cilja, smo se imeli 
lepo, saj smo uživali v zimski idili. Pogrešali smo le sonce.

Vzgojiteljici Lucija in Mateja

Koledar prireditev februar–marec
• 19. februar: Potopisno predavanje New York City v prostorih 

KŠPD. Točna ura bo objavljena na www.kspd.si.
• 20. februar ob 18. uri: Slavnostni občni zbor Planinskega društva 

Gorenja vas v OŠ Ivana Tavčarja.
• 20. februar ob 19. uri: Predstava 7 smrtnih grehov v kulturnem 

domu v Poljanah v izvedbi Neč Bat Teatra, KUD Sovodenj.
• 21. februar: Pohod med vrhpoljskimi vinogradi. Odhod ob 7. uri 

zjutraj izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Pohod traja 4 ure in je 
nezahteven. Organizira PD Gorenja vas.

• 27. februar: Pohod ob polni luni na Blegoš. Odhod izpred gasil-
skega doma v Poljanah ob 18. uri ali ob 21. uri izpred turistične kmetije 
Andrejon. Priporočljiva zimska oprema in svetilka. Vabijo članice PGD 
Poljane. Dodatne informacije na 041/599-645.

• 27. februar ob 20. uri: Letni občni zbor PGD Gorenja vas v OŠ 
Ivana Tavčarja.

• 28. februar ob 15. uri: Predstava Zadrega nad zadrego v kulturni 
dvorani na Sovodnju. Organizator Turistično društvo Sovodenj.

• 1. in 2. marec ob 17. uri: Ura pravljic z naslovom Mamice praznujejo ..., 
očetje pa tudi v Krajevni knjižnici Gorenja vas.

• 5. marec ob 19. uri: Občni zbor ŠD Sveti Urban v Gostišču Jager.
• 6. marec ob 7. uri: 17. Pohod po Jurčičevi poti. Odhod izpred 

avtobusne postaje v Gorenji vasi. Pohod traja 4 ure in je nezahteven. 
Organizira PD Gorenja vas.

• 6. marec ob 15. uri: Občni zbor Društva upokojencev za Poljansko 
dolino v občinski dvorani v Gorenji vasi.

• 7. marec: Koncert ansambla Saša Avsenika v dvorani Gorenja 
vas. Prireja PGD Hotavlje. 

• 13. marec ob 19. uri: Predstava 7 smrtnih grehov v dvorani Lučine 
v izvedbi Neč Bat Teatra, KUD Sovodenj. 

• 13. marec ob 21. uri: Brucovanje s skupino Ta-Rock in Rock 
Partyzani v dvorani Gorenja vas. Prireja KŠPD. 

• 18. marec: Planinski pohod na Sabotin. Tura ni zahtevna. Orga-
nizira DU za Poljansko dolino.

• 21. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v kul-
turnem domu v Lučinah. Organizatorja OŠ in KS Lučine.

• 21. marca ob 16.30 uri: Prireditev Pomladni pozdrav v kulturni 
dvorani na Sovodnju. Organizatorja Podružnična šola in Vrtec Sovodenj.

Naslejdn bart ma orztoumačl kešna na c, de b 
vas pa spiet mal orzdražil, vam dajema nagradn 
prašajne: kej pomien cungl? Odgovar pošlite na 

e-mail: martin.oblak@os-ivantavcar.si.

Vrtec Sovodenj

Zimski pohod na Ruparski grič
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

Nad kuhinjskimi vrati je bila pritrjena polica, 
kjer je imel oče, stran od dosega otrok, kvadratno 
rdečo škatlo, ki mu jo je bil nekoč menda prinesel 
sveti Miklavž. To je bil njegov lepi brivski pribor. 
Vsako soboto zvečer ga je vzel s police in ga 
postavil v dnevni sobi na mizo. Privzdignil je njen 
pokrov, na spodnji strani je bilo veliko ogledalo, ki 
mu je služilo pri britju. Njegovo britje se je zdelo 
nam otrokom zanimiv hišni obred.

Mama je poleg njega na dolgi stol, ki je bil 
vedno ob mizi, prinesla lavor tople vode in svežo 
brisačo. Ko se je pripravljal k britju, je edino 
žarnico, ki je sicer visela na kavlju pod stropom 
nad mizo, spustil niže, da je imel bolje osvetljen 
obraz. Tako je žarnica metala zanimive sence ok-
rog po stenah. V miznico je priprl rob usnjenega 
trdega jermena – to je bil star prekratek pas, ki ga 
je natrl z nekakšno kremo – in obenj z vajenimi 

kretnjami nabrusil svojo lepo britev. Namilil si je 
obraz, na katerem je bila teden dni stara brada. 
Dotlej smo otroci lahko skakali po hiši za njego-
vim hrbtom. Preden je z britvijo prvič potegnil po 
bradi, smo se morali umakniti, iz previdnosti, da 
bi ga kdo ne sunil in bi mu ostrina rezila ne zdrs-
nila pod kožo. Vmes je britev ponovno nabrusil. 
Zdelo se mi je, da je britje trajalo dolgo. Potem 
je z dlanmi nekajkrat pljusknil vodo po obrazu, 
zaprhal in se obrisal z grobo brisačo. Mama je 
odnesla lavor in oče je za teden dni spravil pribor 
nazaj na polico. 

Nekajkrat na leto si je bilo seveda treba tudi 
ostriči lase. Otročiče so ponavadi strigle matere 
same, ali katera od sosed, ki je imela boljše škarje in 
je bila bolj vešča nemirnih kuštravih glavic. Ponekod 
menda kar s škarjami, s katerimi so sicer strigli 
ovce, če so bile te najostrejše. Deklice smo bile za 

velike praznike, veliko noč, semanji dan in morda 
božič, lepo postrižene na paža. Pravzaprav smo 
v nekem obdobju na vrhu glave nosile povit čop, 
pritrjen s špango. Bognedaj, da bi se bila izgubila, 
ker navadno ni bilo nobene v rezervi. Za v cerkev 
ali ob pomembnih dogodkih so nam mame okrog 
čopa  zavezale svileno pentljo, belo ali rdečo. To je 
bil najlepši oziroma edini okrasek deklic.

Ko so fantki prerasli srajčke in so začeli lulati 
po moško, stoje, so že smeli in seveda hoteli iti 
z očetom k vaškemu brivcu. Prijazen mož je bil, 
nikoli ni odklonil striženja, čeprav je bilo kakšno 
soboto pred praznikom treba malo počakati. Sredi 
dnevne sobe je bil stol, frizer je vsakogar vprašal, 
kako naj ga ostriže, in mu spodvihal ovratnik srajce. 
Imel je škarje, glavnik in ročni brivski strojček, ki 
pa je bil že precej utrujen. Četudi se je brivec trudil, 
je na koncu nekaj las ostalo neodstriženih med 

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je izbor upravljavca javne kulturne infrastrukture, in sicer obnovljene rojstne hiše 
slikarjev Šubicev v Poljanah (EŠD 9699, parc. št. *27, k. o. Dobje).
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranim predlagateljem sklenila pogodbo o upravljanju  po 93. 
členu (2. odstavek, 5. alineja) ZUJIK-a za dobo štirih let z možnostjo podaljšanja. 

2. Razpisno področje
Kulturna dediščina: upravljanje s kulturno dediščino
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu

3.1. Splošni pogoji
Na razpis lahko kandidirajo pravne osebe in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da prijavijo program za razpisano obdobje upravljanja,
• da predlagajo vsebinski načrt upravljanja z natančno programsko in finančno shemo 
(prijavni obrazec).
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan. Izpolnjevanje 
razpisnih pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. 

4. Ocenjevanje in razpisni kriteriji za izbor
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih kriterijev ocenjevala razpisna komisija. 
Na razpisu bo izbran program, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje. 
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: Program delovanja oz. upravljanja
• če je program izviren 3 točke, sicer 0
• če program zagotavlja prepoznavno predstavitev Šubičeve hiše 5 točk, sicer 0
• če program izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese, 5 točk, sicer 0
• če program predvideva čim večjo odmevnost 5 točk, sicer 0
• če program izkazuje možnost vsebinske nadgradnje 3 točke, sicer 0
• če program upošteva predstavitev slikarjev Šubicev in drugih znamenitih osebnosti občine 5 
točk, sicer 0
Kriterij 2: Program samofinanciranja
• če program predvideva finančno soudeleženost iz nepovratnih ali drugih virov 10 točk, sicer 0
Kriterij 3: Program promocije in načrta povečanja obiska
• če program vključuje prireditvene in popularizacijske vsebine s področja premične kulturne 
dediščine 5 točk, sicer 0
• če program vključuje sodelovanje z drugimi partnerji 4 točke, sicer 0
• če program spodbuja dostopnost mlajšim generacijam 5 točk, sicer 0
Kriterij 4: Stalno prebivališče
• če ima predlagatelj stalno prebivališče v občini Gorenja vas - Poljane 1 točka, sicer 0
Kriterij 5: Reference
• reference na področju vodenja projektov na kulturnem področju: do 2 projekta 1 točka, 3 in več 
projektov 2 točki

5. Obveznosti naročnika in predlagatelja 
Naročnik:
• zagotavlja kritje stroškov investicijskega vzdrževanja nepremičnine iz razpisa,

• potrjuje letni program dela,
• potrjuje letno poročilo.
Predlagatelj:
• po določenem obdobju zagotavlja prevzem obveznosti rednega tekočega vzdrževanja nepremičnine iz razpisa,
• po določenem obdobju zagotavlja kritje splošnih materialnih stroškov (elektrika, voda, prispevki in drugo),
• po določenem obdobju zagotavlja kritje stroškov dela.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki lahko upravljavec nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti 
iz programa Šubičeve hiše s soglasjem občine Gorenja vas - Poljane.

6. Obvezne priloge k prijavnemu obrazcu:
• izvedbeni načrt programa, ki zajema predvsem obrazložen terminski plan realizacije za razpisano 
obdobje upravljanja,
• seznam referenc predlagatelja in prikaz dosedanjega dela.

7. Razpisna dokumentacija vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s finančno  konstrukcijo),
• prijavni obrazec 2 (izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev).
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu občine Gorenja 
vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si.  
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka. 
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
• v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
• zahtevane obvezne priloge.

8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge. Poslana 
ali dostavljena mora biti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas, do vključno 31. 3. 2010 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: 
Upravljanje Šubičeve hiše v Poljanah«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

9. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v 10 dneh dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna. 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh od datuma, ko se zaključi 
razpisni rok. 

10. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z razpisom dobite na občini Gorenja vas - Poljane, pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-
83-120 ali marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

Župan
Milan Čadež

Moji prebliski

Očetovo britje je bilo za otroke pravi sobotni obred

Na podlagi Statuta občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Ur. l. RS, št. 80/01) občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za upravljanje Šubičeve hiše v Poljanah
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

rezilom in ko je z roko zamahnil nazaj, da bi lasje 
padli na tla in ne na srajco, je vedno boleče cuknilo. 
In kakršna koli frizura je bila naročena, zaključek je 
bil navadno enak: do vrh ušes postriženo do kože, 
potem hitro navzven, na vrhu glave so ostali lasje 
dolgi za debelino prsta in po želji preča na strani 
ali po sredini. 

Ženske so imele s svojimi lasmi od nekdaj več 
skrbi in so jim seveda posvečale pozornost. Vsaka, 
ki si je le mogla privoščiti, je najmanj enkrat na leto 
morala k pravi frizerki, da ji je naredila trajno. Takšno, 
čim bolj kompaktno, da so lasje ostali skodrani vsaj 
pol leta! Ženske so v hladnem vremenu nosile 
naglavne rute, poleti pa zaradi sonca rute iz tankega 
blaga in izpod nje je moral gledati nad čelom skodran 
šop las. Ker pač mora vsaka generacija zavreči vsa 
znanja in pravila prejšnje generacije, četudi so zelo 
uporabna in zdrava, lahko danes ženske z naglavnimi 

rutami preštejemo na prste! Topla ruta je občutljivo 
žensko glavo ščitila pred mrazom, vetrom, tudi lasje 
niso bili izpostavljeni vlagi ali dimu, mnogo manj 
so se jim mastili; zaščiten je bil vrat in z roglom 
si je lahko obrisala kakšno nezaželeno kapljico z 
obraza. Ruta je bila od nekdaj simbol kmečke ženske. 
Svilena ruta pa njen ponos. Spominjam se, da je bilo 
v mamini omari lepo zlikanih, poravnanih kar nekaj 
ducatov različnih rut za vse priložnosti!

In še dve brivski anekdoti iz očetovega pri-
povedovanja. 

Mož in žena iz vasi sta odšla v mesto. Ona v 
trgovino, on k brivcu. Ker je ona prej opravila, je ho-
dila po cesti mimo brivnice gor in dol, čakajoč moža, 
in je vsakogar vprašala: »Gospod, a ste mogoče videl 
mojega moža, da bi bil prišel iz te hiše obrit?« Seveda 
ji v moško brivnico ni bilo spodobno hoditi gledat. 

Mimoidoči je bil slučajno tudi moj oče in ker je bil 
šaljivec, ji je v smehu odvrnil: »Ne, takšnega, ki bi 
bil ob rit pa res še nisem videl!«

K brivcu je prišel zelo ugleden bogat gospod in 
je rekel mojstru: »Če me ti ali tvoj pomočnik ali tvoj 
vajenec obrije, ne da bi me količkaj ranil, plačam sto 
zlatnikov. Če pa me rani, bo ob življenje!« Staremu 
brivcu so se takoj zatresle roke in priznal je, da si 
ne upa. Pomočnik je želel veliko denarja, a imel je 
družino, bil je v najboljših letih, zbal se je za svoje 
življenje. Tudi on je odklonil. »Bom jaz!« se je 
ponudil vajenec. Brez praske je obril bogataša ter 
zaslužil obljubljene zlatnike. Ko je gospod odšel, 
ga je mojster vprašal, kako si je upal prevzeti takšno 
odgovornost. Prebrisani fantič mu je odvrnil: »Tako 
sem sklenil, če bi ga ranil, bi mu takoj prerezal vrat! 
Rad imam denar, a tudi življenja ne dam!«  

1. Prodajalec 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

2. Predmet prodaje
Garsonjera št. 25 v mansardi večstanovanjske hiše (Sestranska vas 14, Gorenja vas), s kletjo, v 
izmeri 31,15 m2 

3. Izklicna cena
Izklicna cena znaša 46.800 evrov. Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. 
V ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2 %). Davek na promet z nepremičninami, stroške 
overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. 

4. Merilo za izbiro
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Če dva ali več ponudnikov ponudijo isto ceno, 
se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja.

5. Varščina za resnost ponudbe
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 odstotkov ponujene 
cene na transakcijski račun prodajalca št. 01227-0100007212 ter navesti namen nakazila: varščina. 
Pri nakazilu mora navesti model 00 in sklic 606. Za pravočasno plačano varščino štejejo plačila na 
račun prodajalca vključno do 5. marca 2010. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta 
v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe.

6. Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora vsebovati:
• fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR,
• pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično 
številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku,
• navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu občine 
Gorenja vas - Poljane ali na spletnih straneh občine,

Ponudbi je potrebno priložiti:
• potrdilo o plačilu varščine, ki ga potrdi poslovna banka, ki je izvedla plačilo,
• pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, 
samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
• pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega razpisa ter da se z njimi strinja in da sprejema 

razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno.

7. Dodatni pogoji prodaje
• Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo.
• Občina Gorenja vas - Poljane lahko brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve 
pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se 
ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki 
predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena.
• Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu 
pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z 
določbami tega javnega poziva. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil 
od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas - Poljane pravico obdržati dano varščino.
• Celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa pogodbe na EZR prodajalca. Plačilo 
kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec v navedenem roku 
ne plača celotne kupnine, velja, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru ima Občina Gorenja vas 
- Poljane pravico obdržati dano varščino.
• Dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudbe bo obravnavala 
komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom.
• Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v 
nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale.
• Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine.

8. Rok za oddajo ponudb 
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 9. marca 2010 do 10. ure na 
naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti 
vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno 
odpiranje ponudb bo 9. marca 2010 ob 12.30 uri v sejni sobi na sedežu prodajalca. Predstavniki 
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom 
oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

9. Dodatne informacije
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, 
pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. št. 04/51-83-124. Ogled 
nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.

Župan 
Milan Čadež

Očetovo britje je bilo za otroke pravi sobotni obred Piše: Minka M. Likar

Občina Gorenja vas - Poljane na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),  
Uredbe o stvarnem  premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 Odl.US: U-I-294/07-16 in 100/09), Letnega načrta razpolaganja 

s stvarnim premoženjem občine Gorenja vas - Poljane z dne 17. 12. 2009  
in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine Gorenja vas - Poljane z dne 10. 2. 2010, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
za prodajo stanovanja
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Neč Bat Teater

Na oder postavili 
sedem smrtnih grehov 
Požrešnost, lenoba, jeza, napuh, po ho-
ta, pohlep in zavist so naglavni grehi, 
ki jih je prvi objavil papež Gregor 
Veliki v 6. stoletju. Nanje so se oprli 
tudi mladi gledališčniki skupine Neč 
Bat Teater iz KUD Sovodenj in na 
oder postavili komedijo z naslovom 7 
smrtnih grehov. 

Letošnja občinska proslava ob kulturnem 
prazniku je potekala v polni dvorani kulturnega 
doma v Poljanah. Po Zdravljici v izvedbi Marije 
Jelovčan je zbrane nagovoril župan občine Mi-
lan Čadež, slavnostni govornik pa je bil pesnik, 
pisatelj, slikar in fotograf Janez Medvešek. 
Navdih išče v lepoti domače pokrajine, ki jih 
prevečkrat spregledamo. Tako nastanejo slike 
in tudi literarni zapisi. Življenje da je čudovit 
mozaik, pravi, sestavljen iz majhnih sreč. Ena 
od teh je tudi njegova knjiga, iz katere je pre-
bral več odlomkov, posebej iskrive pa so bile 
njegove pesmi.

Pester kulturni program je pripravilo Kul-
turno društvo dr. Ivan Tavčar v sodelovanju 
z združenima pevskima zboroma iz Osnovne 
šole Poljane pod vodstvom Matjaža Slabeta, 
plesno skupino Step pod vodstvom Petre Slabe 
in violončelistko Niko Selak. Program je pri-

Kulturni dogodek iz sedmih smrtnih grehov

V tokratni avtorski predstavi so se prvič 
dotaknili onostranstva v povezavi s človeškimi 
značaji in vsesplošno grešnostjo. Komedija 
se prične z absurdno smrtjo glavne junakinje. 
Po verovanju praviloma gredo dobri ljudje v 
nebesa, slabi pa v pekel. A tokrat se angel in 
hudič ne moreta dogovoriti, kdo si bo prisvojil 
njeno dušo. Prek analize sedmih smrtnih grehov 
in odlomkov iz njenega življenja se junakinja za 
las ogne peklu. A ne za dolgo, saj se hudič s tako 
očitno človeško lastnostjo ne drži dogovora.

Petnajst igralcev je z množico različnih do-
datnih karakternih vlog, s povsem vsakdanjimi, 
nekoliko potenciranimi življenjskimi zapleti 
in razpleti skrbelo, da so se gledalci v dvorani 
lahkotno zabavali dobro uro in pol. Pohvaliti 
velja vse igralce in preprosto, a učinkovito 
scensko rešitev trojnega dogajalnega prostora, 
ki je s pomočjo svetlobnih učinkov prišel do 
pravega izraza. 

Tako na premieri kot naslednji dan na 
ponovitvi je bila dvorana polna do zadnjega 
kotička. 

Milka Burnik

Kulturni praznik

Brez muze tudi Prešeren ne bi bil, kar je
pravila in povezovala Mateja Tušek. Rdeča nit 
so bila človekova življenjska obdobja v inter-
pretaciji pesmi nekaterih poljanskih ustvarjal-
cev poezije, zapisanih v knjižici Sledi srca. 

Na proslavi so interprete posameznih pesmi 
pospremile muze ustvarjalcev, saj brez njih ni 
pesmi. Rime težko zrastejo v take pesmi, kot 
jih je ustvarjal France Prešeren. Lahko pa so to 
majhne pesmi, spevne melodije, ki se podar-
jajo ljudem v pokušino. Take so se ustavile v 
pesniški zbirki poljanskih ustvarjalcev, kjer so 
pustile svojo sled srca. Kot je zaključila Mateja 
Tušek, v raju pod Blegošem je kultura zapisana 
z veliko začetnico.

Tudi na Sovodnju so slovenski kulturni 
praznik počastili s proslavo, za katero so pro-
gram prispevali domači kulturni ustvarjalci. 
V večji meri je bila pevsko obarvana, saj je 
zapel cerkveni mešani pevski zbor, Kvartet 

V literarni skupini KD Poljane smo se lani 
lotili izdaje pesniške zbirke z namenom, da 
zberemo in objavimo pesmi naših domačih 
ustvarjalcev, ki kdaj napišejo kakšno pesem. 
Sami avtorji večinoma hranijo pesmi le zase ali 
v svojem domačem krogu, le redko pa kaj javno 
objavijo. Izdaja zbirke je bila priložnost, da 
zapisani verzi postanejo dostopni tudi širšemu 
krogu bralcev. Prejeto gradivo, ki smo ga zbi-
rali več mesecev, nas je pozitivno presenetilo. 
Izbrane pesmi, ki smo jih opremili tudi s fo-
tografijami, smo uredili in izdali v lični knjižici, 
ki obsega prek sto strani. Uvodno besedo je 
napisala pesnica Neža Maurer, v kateri pravi: 

Pesniška zbirka

Sledi srca izpod peres 
poljanskih ustvarjalcev 
Pod tem naslovom je literarna skupina Kulturnega društva Poljane izdala 
pesniško zbirko poljanskih ustvarjalcev. Zbirka vsebuje pesmi 16 avtorjev, 
tematsko pa je razdeljena v osem sklopov: pesem, življenje, ljubezen, dom in 
narava, večnost, praznik, otroški nasmeh ter iskrice.

»Pesmi v zbirki niso umetelno spletene – a 
imajo lepo zgradbo in silovito moč resnice, 
resničnosti.« In kasneje nadaljuje: »Pesniška 
zbirka ne vsebuje loterijskih lističev, ne daje 
možnosti za denarne nagrade – a obogati nam 
duševnost; to je njena dragocenost.«

Za izdajo zbirke gre zahvala vsem avtor-
jem, ki so prispevali svoje pesmi in bili tako 
pripravljeni z drugimi deliti del sebe. Izbor 
in ureditev sta bila v rokah Janeza Arnolja in 
Mateje Tušek, z avtorskimi fotografijami je 
zbirko dopolnil Izidor Jesenko. Pesmi že čakajo 
na vašo pozornost. 

Janez Arnolj

Poljanski ustvarjalci

Krehovci, Grabljice in Manual ob spremljavi 
Red Pill-a. Za igrani vložek s skeči, recitacijo 
in vezno besedilo so poskrbeli člani KUD-a. 
Drobec k raznolikosti programa sta dodali še 
učenki podružnične šole Sovodenj z igranjem 
na flavto in recitacijo.   

Tadeja Šubic
in Milka Burnik
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Proga KBK bo označena v prihodnjih dneh

Državna prvaka  
iščeta sovoznika

Ste si kdaj želeli sedeti poleg voznika rallyja in 
brati navodila oz. »radar«, kakor temu sami pravijo? 
Se ne bojite hitrosti? Imate radi avtomoto šport? Če 
ste na vsa vprašanja odgovorili pritrdilno, potem 
imate zdaj priložnost, da se pridružite ekipi Zoltan 
motorsport in postanete član ekipe.

Državna prvaka v rallyju, Matej Oblak in Jan 
Oblak, bosta v letošnjem letu sedla vsak za svoj 
volan in poleg vabita dva sovoznika. Letošnja 
sezona bo predvidoma obsegala šest rallyjev, 
možni pa so tudi nastopi v tujini. Vsi tisti, ki bi 
se želeli preizkusiti v vlogi sovoznika, se javite 
do konca februarja na elektronski naslov matej.
sp@gmail.com ali pokličite Mateja Oblaka na 
telefonsko številko 040/376-885. 

Za sovoznika si je potrebno pridobiti tudi 
dirkalno licenco, opraviti zdravniški pregled in 
urediti še kakšno malenkost, zato pohitite, saj 
se rally sezona prične že aprila.               L. R.

Na tekmi v hitrostnem plezanju so sodelovali 
tekmovalci iz naše občine, Cerkna, Žirov, Škofje 
Loke in Selške doline. Vseh tekmovalcev je bilo 
18, med njimi tudi predstavnica ženskega spola. 
Najprej je moral vsak plezalec posamično pre-
plezati smer do vrha v čim krajšem času. Prvih 
16 tekmovalcev se je uvrstilo v nadaljnje tek-
movanje, kjer so plezali v parih po dveh smereh, 
dolgih 27 metrov. Ko sta plezalca dosegla vrh, 
sta smeri zamenjala in še enkrat splezala do 
vrha. V polfinale se je uvrstilo osem najhitrejših 
plezalcev, ki so tako ponovno plezali v parih in 
se izločali vse do zmagovalca. Prva tri mesta so 
osvojili člani PK Škofja Loka: Aleš Strojan, Cene 
Polajnar in Matjaž Cotar. Strojan je postavil tudi 

Ledno plezanje  
tudi v Todražu

Umetno narejena stena za ledno plezanje je 
tudi v Todražu, kjer namerava Jamarsko društvo 
Gorenja vas v prihodnjih dneh organizirati ple-
zanje za vse občane, ki bi se radi preizkusili 
v tem športu. Za varovanje in opremo bodo 
poskrbeli člani društva, organizacija dogodka 
pa je odvisna od vremena. Vsi zainteresirani 
lahko za več informacij pokličejo Branka Mura 
na 041/524-911 ali mu pišejo na branko.mur@
volja.net.                                                   L. R.

Za vikend na Jelence
Planinsko društvo Gorenja vas obvešča, da 

je zavetišče gorske straže na Jelencih odprto 
in oskrbovano od 1. novembra do 1. maja ob 
sobotah, nedeljah in praznikih. Na Jelencih vas 
bodo postregli s toplim obrokom, možno pa je 
tudi prenočiti. Razpored dežurstev je objavljen 
na spletni strani društva www.pdgorenjavas.
com. Prav tako si lahko na spletni strani pre-
berete več o društvu in prihajajočih dogodkih. 
Objavljeni so tudi napovedani izleti. Nekaj jih 
najdete že tudi v tekočem koledarju prireditev.

Društvo letos praznuje 35-letnico delovanja, 
ki jo bodo obeležili na slavnostnem občnem 
zboru 20. februarja ob 18. uri v OŠ Ivana 
Tavčarja. Ob tej priložnosti bodo nekaterim 
članom podelil tudi priznanja. Občni zbor se bo 
začel s predavanjem Martina Mlakarja, končal 
pa z družabnim srečanjem.                      L. R.
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Ledno plezanje

Slap Rancka  
preplezal v manj kot minuti 

Na zaledenelem slapu Rancka v Žetini je potekala hitrostna tekma v lednem 
plezanju za odprti pokal Poljanske doline. Organizator tekme je bil plezalec 
Drago Frelih, ki je tekmovanje tudi povezoval, na pomoč pa mu je priskočil 
Plezalni klub Škofja Loka. Tekma je štela tudi za pokal najhitrejšega plezalca 
iz Poljanske doline in okolice.

rekord smeri, saj je smer preplezal v 59 sekun-
dah. Najhitrejši trije domačini pa so bili: Peter 
Buh, Janez Špik in Hinko Debeljak. Tekmoval-
cem so podelili tudi praktične nagrade, ki so jih 
prispevali podjetniki iz Poljanske doline.

Da obiskovalcev in navijačev, ki se jih je 
zbralo kar precej, ni zeblo, so poskrbeli s toplimi 
napitki in z gretjem ob lesenem »šporgertu«. Za 
glasbeno vzdušje pa je poskrbel ansambel Suha 
špaga. Organizatorji se zahvaljujejo vsem, ki so 
kakor koli prispevali, da je prireditev uspela, 
torej tekmovalcem, Plezalnemu klubu Škofja 
Loka, Špikovim iz Žetine, občini in županu 
Milanu Čadežu ter sponzorjem.

Lidija Razložnik

Hitrostno plezanje po slapuFo
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Športno društvo Marmor Hotavlje (ŠDMH) 
bo v prihodnjih dneh pričelo z označevanjem 
proge za gorski tek oziroma hojo iz Kopačnice 
na Blegoš in nazaj ali krajše KBK. Na samem 
štartu, v Kopačnici, je že postavljena tabla, ki 
označuje mesto štarta in jo je mogoče opaziti, 
ko se peljete skozi vas. Celotna proga pa bo 
označena s tablicami, ki bodo pritrjene na 
drevesa, na njih pa bo logotip KBK. Glede na 
to, da bo proga označena že nekaj mesecev 

pred samim tekmovanjem, lahko vsi zain-
teresirani in željni teka oziroma hoje pričnete s 
pripravami in tako ugotovite, ali vam bo uspelo 
priti v štirih urah iz Kopačnice na Blegoš in 
nazaj. Toliko je namreč časovna omejitev. Časa 
za trening je še kar nekaj, zato pogumno!

ŠDMH še sporoča, da se bo v marcu pričela 
16. Hotaveljska grča. Več o KBK-ju in dogajanju 
v društvu na www.sdmh.si.

L. R.
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Da se bo nekaj dogajalo, se je dalo slutiti že nekaj dni prej, saj je bilo 
na progi ob Sori med Poljanami in Gorenjo vasjo še v poznih popol-
danskih urah precej več tekačev kot običajno. Start in cilj sta bila pod 
kozolcem v Predmostu, kar je dalo tekmi poseben čar. Gledalci, predvsem 
domačini, so se zbrali predvsem na ključnem delu prizorišča, nekaj pa 
se jih je razporedilo tudi ob progi. Tekaška tekma v prosti tehniki je bila 
namenjena vsem rekreativcem. 

V ŠD Poljane so se odločili za šprint tekmovanje v prosti tehniki, 
kar pomeni, da je proga kratka, starti pa skupinski. V kvalifikacijah so 
tekmovalci tekli posamično en krog. Na podlagi doseženih rezultatov so 
oblikovali četrtfinalne skupine, ki so nato tekmovale na izpadanje. Enako 
je veljalo za polfinalne skupine. Tekmovali so v petih kategorijah. In kot 
je rekel napovedovalec Miha Sešek, ki je med tekmo zapustil mikrofon 
in tudi sam stopil v smučino, je vsak od 30 tekmovalcev na koncu tekme 
našel svoje mesto na listi rezultatov. Najbolj množična je bila kategorija 
moških do 45 let, med katerimi je bil najhitrejši Nace Šinkovec (ŠD Pol-
jane), za njim je v cilj pritekel Marko Bečan (ŠD Godešič) in kot tretji 
Peter Oblak (ŠD Poljane). V kategoriji moških nad 45 let je slavil Lojze 
Oblak (Koloka), drugo mesto je pripadlo Marku Oblaku in tretje Milošu 
Arnolju (ŠD Poljane). V enotni ženski kategoriji je prvi čas dosegla Milka 
Dolenec iz Podobena, drugega Simona Dolinar (ŠD Poljane) in tretjega 
Marija Hafner (Na Logu). Pri dečkih starih od 10 do 15 let je s progo 
najhitreje opravil Anže Čadež in za njim Grega Stanonik, pri deklicah 
pa Petra Oblak ni imela konkurence. 

Čeprav zasedba tekmovalcev ni bila prav velika, je bila ta »med-
narodna«, kot je dejal Sešek. Tekmovalci so namreč prišli celo iz Kranja, 
Škofje Loke in Godešiča. Organizatorji upajo, da je to nov začetek tradi-

cionalnega PoljanSKI-ga šprinta, saj proga ob Sori ob dobrih snežnih 
razmerah ponuja prijetno vadbo in dobre pogoje za izvedbo tekmovanja. 
Sicer pa v Poljanah tokrat niso prvič organizirali tekem v teku na smučeh. 
Nekdaj je bil njihov organizator akademski slikar Ive Šubic. 

Tadeja Šubic

PoljanSKI šprint

V Poljanah ponovno tekmovali v teku na smučeh
Športno društvo Poljane in Timing ŠD Poljane sta januarja 
na zasneženem polju med Soro in naseljema Predmost in Ho-
tovlja priredila PoljanSKI šprint, tekmo v teku na smučeh.


