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Koliko prostih mest bo prihodnje šolsko 
leto na voljo v vrtcih po občini, je še prezgodaj 
napovedovati. V vrtcu Zala v Gorenji vasi pred
videvajo, da jih bo okrog 38, v vrtcu Agata pa ok
virne številke še niso mogli sporočiti, ker čakajo 
na odločitev, ali bodo lahko še naprej imeli en 
oddelek vrtca v Lovskem domu ali ne. Odvisno 
je tudi od tega, ali bodo na Dolenji Dobravi sep
tembra štiri igralnice že lahko sprejele malčke ali 
pa se bodo dela zavlekla. Pred kratkim so namreč 
objavili javni razpis za izbiro izvajalca, ki bo z 
deli v nekdanji gostilni začel predvidoma maja. 
Pred tem pa je treba pripraviti in urediti še več 
dokumentov in del projektne dokumentacije, da 
bo sploh mogoče začeti, je pojasnila direktorica 
občinske uprave Elizabeta Rakovec. Če ne bo 
večjih zapletov in bodo dela napredovala po 
pričakovanjih, pa ne vidi razloga, da ne bi bili 
prostori nared do septembra.

Več otrok v prvi razred
Število prostih mest v vrtcu je odvisno tudi od 

vpisa najstarejših otrok v prvi razred osnovne šole. 
Na OŠ Ivana Tavčarja so na pravkar končanih 
vpisih v prvi razred vpisali 48 otrok (lani 46), 
na podružnično šolo v Lučine in Sovodenj pa po 
devet otrok (lani v Lučinah 9, na Sovodnju pa 12). 
Na OŠ Poljane so za naslednje šolsko leto v prvi 
razred na matični šoli vpisali 27 otrok (v šolskem 
letu 2009/10 jih je bilo vpisanih 32), sedem pa so 
jih vpisali tudi na podružnično šolo Javorje, kjer 
sicer v tem šolskem letu ni oddelka prvega raz
reda. Socialni delavki na obeh šolah pa opozarjata, 
da še ni znano, koliko otrok bo septembra dejan
sko prvič prestopilo šolski prag. V času pisanja 
članka namreč še ni znano, koliko staršev bo 
podalo vlogo 
za odložitev 
vpisa v prvi 
razred. 

Vr t e c  v 
občini trenut
no obiskuje 
365 ot rok. 
Koliko otrok 
se je rodilo 
lani, za zdaj 
še ni znano, 
saj statistični 
urad teh po
datkov še ni 

Vpis otrok v vrtec

Prostori bi morali 
biti nared septembra
Prihodnji mesec bodo vrtci v občini objavili razpis za vpis otrok. Če ne bo večjih 
zapletov pri urejanju štirih novih igralnic vrtca na Dolenji Dobravi, letos ne 
gre pričakovati težav pri sprejemanju otrok v vrtec.

objavil, na občini pa imajo podatek o številu 
izdanih odločb za dodelitev prispevka za novo
rojence – teh je bilo lani 100. Kljub temu je iz 
podatka mogoče razbrati, da število rojstev ne 
upada in so investicije v zagotavljanje predšolske 
vzgoje potrebne.

Vpis v vrtec že ob rojstvu
Verjetno pa marsikoga zanima, kako je z vpi

som tistih otrok, ki so rojeni v začetku leta. Naj 
starši oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec že takoj 
po rojstvu ali je mogoče otroka vpisati v vrtec 
tudi med šolskim letom? Na občini so pojasnili, 
da vlogo lahko odda tudi mama, ki bi otroka 
vključila na primer šele februarja prihodnje 
leto. Vendar pa otrok ne more biti sprejet v vrtec 
pred prvim letom starosti oziroma izjemoma 
po dopolnjenih 11 mesecih. Otroke, mlajše od 
11 mesecev, pa uvrstijo na čakalno listo po kri
teriju starosti otroka. Med šolskim letom lahko 
starši otroka vključijo v vrtec, le če so prosta 
mesta, saj morajo vodje vrtcev pri sprejemu otrok 
upoštevati normative za oblikovanje oddelkov. O 
tem, kdo izmed otrok bo sprejet v vrtec v prim
eru manjšega števila prijav, kot je prostih mest, 
odloča ravnatelj. Če pa število prejetih prijav 
presega število prostih mest, o sprejemu odloča 
komisija na podlagi točkovanih kriterijev, ki so 
zapisani v pravilniku o sprejemu otrok v vrtec. 
Glede na doseženo število točk nato oblikujejo 
čakalno listo. Prednost pri sprejemu v vrtec imajo 
otroci, ki imajo vlogam priložene odločbe o 
usmeritvi otrok s posebnimi potrebami oziroma 
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti 
otroka zaradi socialnega položaja družine. 

Tina Dolenc

• 3. februar: Sestanek z 
ravnateljem OŠ Ivana 
Tavčarja Izidorjem Se
lakom in predsednikom 
sveta staršev Boštjanom 
Reberškom o predšolskem 
varstvu v naši občini. Pred
stavljena je bila srednjeročna  rešitev, vzpostavitev 
varstva na Dobravi. 
• 5. februar: Sestanek z zobozdravnico Jožico Rant, 
ki je zadolžena za zobno preventivo v osnovnih 
šolah. Pogovor o možnosti, da da bi bila otroška 
zobna ordinacija ob novi dvorani v Gorenji vasi.
• 6. februar: Obisk Frančiške Klemenčič, Kosmačeve 
mame iz Srednjega Brda, ob njeni 90letnici.
• 6. februar: Na praznovanju 100. rojstnega dne 
naše najstarejše občanke, Agate Jelovčan iz 
Kopačnice.
• 6. februar: Udeležba na občnem zboru mladih 
gasilcev na Trebiji.
• 6. februar: Na pokalu Poljanske doline v lednem 
plezanju v Gorenji Žetini.
• 10. februar: Uskladitev sprememb in pobud ide
jnega projekta za dvorano v Gorenji vasi. Podana 
je bila tudi zahteva za občinski podrobni prostorski 
načrt, ki je nujno potreben za umestitev objekta v 
prostor.
• 15. februar: Sestanek s poljanskim župnikom 
Jožetom Stržajem o praznovanju ob 300letnici 
postavitve temeljnega kamna za baročno cerkev 
v Poljanah.
• 15. februar: Sestanek o projektu Dvorec Visoko. 
Glavna tema je bila možnost realizacije prve etape, 
to je pridobivanje dokumentacije po obstoječem 
občinskem prostorskem načrtu.
• 18. februar: Sestanek z direktorico Loškega 
muzeja Jano Mlakar in župnikom Jožetom Stržajem 
o sodelovanju ob 300letnici postavitve temeljnega 
kamna za baročno cerkev v Poljanah.
• 19. februar: Sestanek s Petrom Vesenjakom, 
direktorjem Hostinga. Predstavljena je bila možnost 
pridobivanja dokumentacije po obstoječem 
občinskem prostorskem načrtu in pregled predin
vesticijske študije.
• 20. februar: Na praznovanju ob 50letnici 
škofjeloškega župana Igorja Drakslerja.
• 20. februar: Na občnem zboru Planinskega društva 
Gorenja vas, ki je hkrati praznovalo tudi 35letnico 
delovanja.
• 23. februar: Sestanek z občinsko komisijo za projekt 
Dvorec Visoko. Pregled predinvesticijske študije 
in predlog pogodbe o sodelovanju. Podane so bile 
pomembne smernice za naslednja usklajevanja.
• 27. februar: Na občnih zborih Radiokluba Mar
mor Hotavlje, Prostovoljnega gasilskega društva 
Gorenja vas in Planinskega društva Sovodenj, ki 
je praznovalo 35letnico delovanja.

Povzela M. B.
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4. razvojna os predstavlja cestno povezavo os
rednje Slovenije s severno Primorsko in bi potekala 
od Robiča (meja z Italijo), Kobarida, Tolmina, Do
lenje Trebuše do Želina, kjer bi se en krak usmeril 
preko Gorenje vasi do Škofje Loke in Jeprce, drugi 
pa prek Idrije do Logatca. Razvojna os so poimeno
vali cestne povezave, ker bi z vzpostavitvijo pro
metne povezave uskladili razvojne potrebe regij in 
mest ob trasi, posredno pa bi razvoj osi omogočil 
izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva na teh 
področjih (razvoj podjetij, razvoj poslovnih con, 
logistične storitve, turizem in drugo).

V sporočilu za javnost, ki ga je SDS sredi 
februarja naslovila na medije, pa je zapisano, da je 
vlada v okviru tako imenovane izhodne strategije 
obravnavala tudi spremembe Resolucije o nacio
nalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, 
ki od 35 večjih projektov predlaga črtanje 13: 
torej petih od devetih gospodarskih središč, med 
drugim v Pomurju in na Notranjskem, ter nekate
rih infrastrukturnih projektov – tudi 3., 3a in 4. 
razvojne osi. V sporočilu za javnost so še zapisali, 
da z brisanjem razvojnih osi iz omenjenega do
kumenta ne bi bilo več nobene pravne podlage za 
umeščanje teh projektov v prostor.

Zato smo na vlado naslovili vprašanja za 
natančnejša pojasnila, zakaj so predlagali brisanje 
teh razvojnih osi in ali je odločitev dokončna. 
Pojasnili so, da so tako kot vsako leto tudi letos 
pozvali vse resorje k posredovanju podatkov o 
stanju na posameznih projektih iz Resolucije 
o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 
2007–2023. »Na podlagi tega bo služba pripravila 
celovito poročilo o izvajanju projektov resolucije 
in ga predložila vladi v sprejem. Ker nekateri pro

jekti v resoluciji nimajo zagotovljenih zadostnih 
ustreznih finančnih virov ali pa nimajo ustvarjenih 
pogojev za njihovo izvedbo, bodo v poročilu za
jeti tudi predlogi sprememb resolucije. Glede na 
javnofinančno situacijo in potrebo po konsolidaciji 
javnih financ, naj bi bili v spremenjeni resolu
ciji vključeni le tisti projekti, ki imajo izdelano 
finančno konstrukcijo in se takoj lahko začnejo 
izvajati,« so sporočili z vlade. Dodali so tudi, 
da ministrstvo za promet ne soglaša z umikom 
razvojnih osi iz resolucije. Vlada o predlaganih 
spremembah še ni odločala.

Za študije porabili 3,7 milijona evrov
Za študije in projektno dokumentacijo za 4. 

razvojno os so do leta 2009 porabili okoli 3,7 
milijona evrov, medtem ko je bilo za vse tri 
osi skupaj po operativnem programu razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture predvidenih 
136 milijonov evrov. »Velik del predvidenih 
sredstev EU bo še vedno porabljen na tistih 
projektih razvojnih osi, ki bodo v obdobju 
2007–2013 pripravljeni za izvedbo. Delež sred
stev EU na posameznem projektu bo višji od 
predvidenega v operativnem programu, saj 
prej za posamezen projekt ni bilo predvideno 
maksimalno možno, to je 85odstotno sofi
nanciranje iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Pripravljen je tudi nabor dodatnih novih 
projektov, ki ga mora potrditi Služba vlade za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko,« so 
še zapisali na vladi. 

Kaj pa to pomeni za izgradnjo škofjeloške 
in gorenjevaške obvoznice? Sogovorniki na 
vladi so povedali, da se gradnja škofjeloške 
obvoznice nadaljuje, saj je ta nujna za rešitev 

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-
831-00 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.

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

Prometne povezave

Brisanje 4. razvojne osi ne bi ogrozilo  
izgradnje škofjeloške in gorenjevaške obvoznice
Vlada je obravnavala črtanje 3., 3a in 4. razvojne osi, ki delno poteka tudi po 
naši občini iz Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–
2023. Zato nas je zanimalo, kaj bi brisanje pomenilo za izgradnjo škofjeloške 
in gorenjevaške obvoznice.

Vir: Ministrstvo za promet

prometnih zagat v mestu in posodobitev re
gionalne ceste, ki je zdaj na delu skozi mesto 
popolnoma neustrezna. Posledica neizvedenih 
ukrepov oziroma nerealiziranih nekaterih 
projektov v nadaljevanju te ceste v smeri proti 
Zgornjemu Posočju pa pomeni, da bo ekonom
ska upravičenost izgradnje obvoznice nekaj 
nižja od predvidene. 

Tudi župan Milan Čadež, ki je zaskrbljen nad 
predlaganim črtanjem predvsem razvojnih projek
tov, je zatrdil, da projekt škofjeloške obvoznice ni 
ogrožen, saj ima že zaključeno finančno zgradbo 
s konkretnimi viri sredstev. Prav tako morebitno 
brisanje 4. razvojne osi iz resolucije ne predstavlja 
grožnje za gorenjevaško obvoznico. To so namreč 
leta 2008 ločili od projekta 4. razvojne osi. »Smo 
tik pred razgrnitvijo občinskega podrobnega pros
torskega načrta (OPPN), ki nam ga je tudi uspelo 
uvrstiti med kohezijske projekte in črpanje dodat
nih sredstev za našo občino,« je dodal župan. Na 
vprašanje, ali bo kakor koli ukrepal glede brisanja 
razvojnih osi pri pristojnih organih in ali bo zahteval 
dodatna pojasnila, pa je dejal: »Glede na to, da je v 
načrtu razvojnih programov za projekt 4. razvojne 
osi do leta 2013 za vsako leto predvidenih samo po 
100.000 evrov sredstev, si ne moremo obetati pozi
tivnega nadaljevanja projekta. Dodatna pojasnila 
in poslanska vprašanja bom postavil le v primeru, 
da bi se slučajno zaustavila projekta škofjeloške 
in gorenjevaške obvoznice, ki ju imam pa kot član 
odbora za promet v državnem zboru stalno »pod 
nadzorom«.« Za komentar, kaj bi izbris 4. razvojne 
osi pomenil za njihovo občino, smo prosili tudi 
župane občin Idrija, Cerkno in Tolmin, a odgovorov 
nismo prejeli.

Tina Dolenc
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Potem ko so občine Gorenja vas  Poljane, Žiri 
in Škofja Loka že pred časom podpisale pogodbo 
o poslovnem sodelovanju s podjetjem Hosting, so 
lani dorekli večino ključnih elementov pogodbe 
za ustanovitev skupnega podjetja. Konec lanskega 
leta sta se zaradi koncentracije razdrobljenega 
lastništva občini Gorenja vas  Poljane in Žiri 
dogovorili tudi za zamenjavo last niških deležev, 
s čimer je občina Gorenja vas  Poljane postala 
večinska lastnica visoškega dvor ca, žirovska 
pa škofjeloške Kašče. Poleg te ga so z na
menom, da bi lahko čim prej začeli z obnovo 
dvorca, predvsem pa zaradi obsežnosti inves

ticije, projekt razdelili v dve fazi: v prvi bodo 
obnovili obstoječe objekte na osnovi že zdaj 
veljavnih planskih aktov občine Škofja Loka, 
v drugi fazi pa bodo zgradili namestitvene 
zmogljivosti za zaokrožitev turističnega kom
pleksa. To pa bo po besedah župana Milana 
Čadeža možno realizirati šele po sprejetju 
novega prostorskega plana občne Škofja Loka 
in na njegovi osnovi še občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.  

Pravniki tudi že pripravljajo dve pogodbi. 
Prva zajema urejanje medsebojnih obveznosti 
obeh strani za obdobje do realizacije celotnega 

projekta, vsebuje pa tudi varovalke glede vrni
tve nepremičnin, če do realizacije projekta ne 
bi prišlo skladno z zastavljenimi cilji. Druga 
pogodba pa je ustanovna družbena pogodba 
novega podjetja, ki bo investiralo v obnovo 
dvorca. Ta med drugim določa, da občini v 
skupno podjetje vložita nepremičnine, podjetje 
Hosting pa kapital. Kot je še povedal župan, je 
prva pogodba že pripravljena, izvedli so tudi 
že prvi krog pogajanj, predhodno se je z njo 
že seznanil odbor za gospodarstvo in posebna 
komisija na občini Gorenja vas  Poljane. 
»Navedeno obravnavo morajo opraviti še na 
občini Škofja Loka, nato pa bo sledil sprejem 
ustreznih sklepov na seji obeh občinskih svetov. 
Pred tem je seveda potrebno temeljito dodelati 
vse navedene pravne podlage, kar obe strani 
postavljata kot osnovni predpogoj za zagon pro
jekta,« je dejal Čadež in dodal, da so februarja 
prejeli predinvesticijsko študijo za realizacijo 
projekta s spremljajočimi arhitektonskimi 
zasnovami, ki pa jih je še treba dodelati. »Naš 
cilj je, da bi vse aktivnosti izvedli s takšnim 
tempom, da bi lahko gorenjevaškopoljanskemu 
in škofjeloškemu občinskemu svetu predlagali 
v sprejem vse potrebne pravne podlage še pred 
letošnjim poletjem.«   

Nato bo na potezi razvojni investitor, da 
pridobi gradbeno dovoljenje za obnovo obeh 
stavb in kozolca ter zagotovi finančna sredstva 
za realizacijo. Na Visokem so sicer predvidene 
namestitvene kapacitete v hotelskem in apart
majskem delu visokokakovostnega standarda 
s ponudbo kulinarike, wellness programa in 
podobno. Dvorec Visoko bo služil tudi protoko
larnim zadevam. Celoten projekt je po ocenah 
vreden 8,2 milijona evrov.

Tina Dolenc

Dvorec Visoko 

Ustanovitev skupnega podjetja je vse bliže
Projekt oživitve dvorca Visoko se premika. Občinska sveta naše in škofjeloške 
občine bosta predvidoma še pred poletjem dobila v sprejem  vse potrebne pravne 
podlage za ustanovitev skupnega podjetja s podjetjem Hosting.

PD Gorenja vas

Zemljišče na Jelencih je v lasti planinskega društva
V prejšnji številki Podblegaških novic smo v članku 

Za vikend na Jelence pomotoma zapisali, 
da je na Jelencih možno dobiti tudi topel obrok. 

Za napako se opravičujemo.

• Barbara Radič in Jana Rojc za dolgoletno delo 
z mladimi planinci, saj že 13 let vodita planinski 

krožek na Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 
Otrokom privzgajata lastnosti, ki niso pomembne le 
za hojo v hribe, ampak so to vrednote, ki oblikujejo 

človeka kot celoto.
• Mihael Debeljak za dolgoletno prostovoljno 

vodniško dejavnost, ki jo je neprekinjeno opravljal 
od leta 1989 do 2009. V tem času je opravil več kot 

100 vodenih društvenih planinskih izletov, velika 
večina jih je bila v visokogorje.

• Boris Klemenčič za dolgoletno delo v društvu. 
Dejaven je bil v organih društva, bil je vodnik, 17 
let je bil skrben gospodar zavetišča na Jelencih, 
sodeloval je pri pripravah in izvedbah vsakoletnih 

pohodov ob dnevu zmage na Blegoš.
• Pobudniki in organizatorji pohodništva na Brda 
za spodbujanje in uveljavljanje zdravega načina 
življenja. S pohodi na Brda so začeli v letu 2003, 

od leta 2005 pa je pohodništvo na Brda vključeno v 
krajevne prireditve Veseli december. 

Planinsko društvo Gorenja vas, ki šteje 
272 aktivnih članov, je obeležilo 35letnico 
delovanja in izpolnjevanja svojega poslanstva 
v združevanju, usmerjanju, vodenju in usposa
bljanju članov za aktivno doživljanje predvsem 
gorske narave. Pri članih so vsa ta leta razvijali 
dobre osebnostne lastnosti ter skrbeli za varstvo 
narave in zdravo človeško okolje.

Dejavni so vse leto, saj pripravljajo vodene 
izlete tako v domače kot tudi tuje gore. V 
osnovni šoli v Gorenji vasi in v Poljanah 
potekata planinska krožka, za planinarjenje pa 
so navdušili tudi vrtec Zala v Gorenji vasi.

Oskrbovati in vzdrževati je potrebno tudi 
planinsko zavetišče na Jelencih. Čiščenje po 
poteh celotnega Blegoša, priprava drv, nujna vzdrževalna dela – to je le nekaj dejavnosti, ki 

jih opravijo vsako leto.
Lani je društvu uspelo odkupiti zemljišče, na 

katerem stoji zavetišče. Potreben je le še vpis 
v zemljiško knjigo. Pravijo, da so s tem dobili 
najlepše darilo za svoj 35. rojstni dan. 

V letošnjem letu nameravajo člani društva 
delno obnoviti zavetišče na Jelencih, društveni 
prapor ter skupaj z društvom upokojencev 
postaviti oglasno omarico. Aprila pa se bodo 
pridružili akciji Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu. 

Društvo vabi medse tudi nove člane. Več na 
www.pdgorenjavas.si.

Lidija Razložnik

Ob praznovanju 35-letnice delovanja je PD Gorenja vas podelilo društvena priznanja, ki so jih prejeli:
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Driska ali pogostejše izločanje redkega 
blata je sicer najpogosteje posledica črevesnih 
okužb, lahko pa se pojavlja tudi pri nekaterih 
kroničnih/ponavljajočih se vnetjih črevesne 
sluznice, ki niso posledica okužb. Lahko je tudi 
posledica alergij na določeno hrano oziroma 
njeno sestavino, zastrupitve s hrano, lahko je 
eden od prvih znakov vnetja srednjega ušesa 
pri majhnem otroku ali dojenčku, posledica 
jemanja nekate rih zdravil – zlasti antibiotikov. 
Pri potovalnih driskah, ko potujemo v nerazvite 
dele sveta, je lahko posledica okužbe s paraziti. 
Vzrok pa je lahko tudi psihološki. 

Za zdravljenje nezapletenih drisk zados
tujeta že nadomeščanje izgubljene tekočine 
(hidracija) in dieta. »Bolnik lahko je, kar mu 
tekne, izogibati se mora le mleka in mlečnih 
jedi, mastnega in sladkega. Priporočljivi so 
korenčkova juha, na vodi kuhan riž, ki mora 
biti tako kuhan, da postane sluzav, prežganka, 
slane palčke ali prepečenec. Od sadja lahko 
bolnik uživa pretlačeno banano, ki naj stoji 
toliko časa, da malo porjavi, enako velja tudi 
za naribana jabolka. Za dojenčke in majhne 
otroke so v lekarnah na voljo določeni dietni 
pripravki,« je pojasnila Perdanova.

Drisko lahko  
večinoma pozdravimo sami

Pri driski je pomembno, da posameznik ne 
dehidrira, torej da ne pride do kritične izgube 
tekočine. A samo pitje vode ni dovolj! Bolnik 
mora nadomestiti izgubljene elektrolite in 
minerale. Že v februarski številki Podblegaških 
novic smo objavili recept, kako lahko sami 
pripravimo rehidracijski napitek (zmešamo 5 
jedilnih žlic belega sladkorja, 1 čajno žličko 

Zdravnik svetuje

Abonma na stranišču ni edina pomoč pri driski
V prejšnji številki smo pisali o črevesnih okužbah, tokrat pa smo družinsko 
zdravnico Ando Perdan vprašali, kaj je driska in kako jo najhitreje odpravimo.

kuhinjske soli, 1 liter prekuhane vode in sok 2 
pomaranč ali grenivk), ali pa v lekarni kupimo 
pripravljene mešanice. Zdravnica priporoča 
tudi pitje čaja iz suhih borovnic, pravega čaja, 
otroškega čaja s kumino, vendar brez janeža; 
čaj iz ranjaka pa je dobro uživati še zlasti pri 
slabosti in/ali bruhanju. Bolniku se lahko v čaj 
doda tudi ščepec soli.

Perdanova je še dodala: »Če je driska težja, 
se prvi dan priporoča predvsem zadostno pitje 
tekočine, torej večkrat na dan po nekaj požirkov, 
ter uživanje prepečenca. Šele drugi dan, če se 
stanje umirja, lahko bolnik prične jesti tudi 
drugo lahko hrano oziroma dietne pripravke. 
Redko je v primeru driske potrebno predpisati 
antibiotik, zato je tako početje ob vsaki driski 
strokovno neupravičeno in se v praksi pri nas 
ne izvaja.« Ko se stanje umiri, naj bolnik začne 
jesti normalno hrano.

Omenjeni pripravki so primerni tako za 
odrasle kot za otroke. Tudi matere, ki dojijo, naj 
z dojenjem nadaljujejo, razen če ima dojenček 
alergijo na materino mleko, kar pa je po besedah 
zdravnice redko. Veliko koristnih napotkov, 
kakšne čaje ali živila naj uživa bolnik z drisko, 
je zbranih tudi v priročnikih za domačo lekarno 
(na primer nasveti patra Ašiča).

Driska na poti
Prihajajo toplejši meseci in z njimi pogostejša 

potovanja ali izleti tudi v druge države, zato 
nas je zanimalo, kako se z drisko spopadamo 
na poti. Zdravnica je na prvo mesto postavila 
preventivo, torej skrb za ustrezno higieno, 
uživanje čiste in sveže pripravljene hrane ter 
pitje neoporečne vode. Poleg tega pa je pri 
potovalni driski priporočljivo pitje Cokakole, 

kljub temu da ni zdrava in se njeno  redno pitje 
ne priporoča (še zlasti to velja za otroke).

Driska sicer ni nevarna in jo lahko sami 
pozdravimo. Bolj pozorno pa jo je treba 
spremljati pri starostnikih, kroničnih bolnikih, 
nosečnicah in dojenčkih oziroma majhnih 
otrocih, še zlasti, če poleg tega tudi bruhajo. 
Ti namreč hitreje dehidrirajo in lahko v hudih 
primerih dobijo tudi nepopravljivo okvaro 
možganov. Odrasli morajo čim prej obiskati 
zdravnika, če se bolezen ne umiri, če bolnik vse 
zaužito takoj izbruha, ne zadrži tekočine, ima 
visoko telesno temperaturo ali kri v blatu.

Tina Dolenc

Brez alkohola  
za več pravega veselja

Že peto leto zapored poteka akcija 40 dni 
brez alkohola, ki jo organizira Slovenska Karitas 
v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste, Svetom 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter 
zavodom Med.Over.Net, pridružujejo pa se tudi 
Zavod Varna pot, Katedra za družinsko medi-
cino Medicinske fakultete v Ljubljani in Celjska 
multidisciplinarna skupina. Letos akcija poteka 
od 17. februarja do 3. aprila, pod geslom 40 dni 
brez alkohola za več pravega veselja. 

Glavni namen je opozoriti na posledice 
prekomernega uživanja alkohola in izraziti v 
obdobju trajanja akcije solidarnost z vsemi, ki 
trpijo zaradi nasilja v družini, nesreč v cestnem 
prometu in zaradi bolezni, ki so posledica 
uživanja alkohola. Pobudniki akcije pozivajo 
posameznike, da se v tem času odpovedo 
alkoholu, in organizatorje raznih prireditev, da 
do 3. aprila na prireditvah ne ponujajo alkohol-
nih pijač. Opozarjajo še: »Nikoli ne vozite pod 
vplivom alkohola, na nevarnosti pa opozorite 
tudi druge, ki bi morda želeli alkoholizirani 
sesti za volan!«

T. D. 

Delavci Cestnega podjetja Kranj so v 
Gorenji vasi začeli z gradnjo krožišča, ki ga 
bodo predvidoma dokončali v začetku poletja. 
Zaradi del bodo 
občasne cestne 
z a p o r e ,  z a t o 
voznike naprošajo 
za  s t rpnost  in 
upoštevanje cest-
ne signalizacije. 
Krožišče bo imelo 
pet krakov, premer 
zunanjega roba bo 
34 metrov, premer 
notranjega otoka 
pa približno 22 
metrov. Vozišče bo 
široko šest metrov, 
v krožišču pa bos-
ta tudi kolesarska 
steza in pločnik Fo
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Sneg ob cesti so zamenjali gradbeni stroji
za pešce. Vrednost celotnega projekta je 
490.000 evrov. 

T. D. 
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Po letu 1960 sem začela vsak dan meriti 
korake od sedem kilometrov oddaljenega rojst
nega kraja do Gorenje vasi, kjer je bila centralna 
osnovna šola. Seveda smo se osnovnošolci 
večinoma vozili z bicikli. V najhujšem mrazu in 
pozimi, če cesta, ki je bila takrat še makadam
ska, ni bila preorana, pa je bilo treba poldrugo 
uro pešačiti.

Dotlej o zbirateljstvu nisem kaj prida vedela. 
Nove sošolke in sošolci pa so že vneto zbirali 
sličice Životinjskega carstva, kar je bil nad
standard, saj je bilo treba kupiti veliko malih 
čokoladic in menjati podvojene sličice živali, 
preden je bil album poln. Le redkim je uspelo, 
čeprav je bil to priljubljen hobi med otroci.

Nekatere deklice so zbirale prtičke – pa
pirnate serviete, česar hribovski otroci skoraj 
nismo poznali. Vem pa, da sem se navdušila 
nad filatelijo, z zanosom sem doma raziskala 
in uničila vse stare voščilnice in kartice. Tega 
je bilo v predalih kar precej, kajti starši in 
predniki so vsako nabožno podobico – bile so 
pretežno iz božjih poti, velikonočne in božične 
kartice – shranili. Na podstrehi sem našla polno 
skrinjo starih časopisov, to so bili Domoljub, 
Rodoljub in Čebelar. Tudi to so včasih skrbno 
shranili. Verski časopis Družina je bil shranjen 
po letnikih, iz spoštovanja – v svete podobe, 
čeprav le na papirju, se ne zavija klobas. Vse 
sem prebrskala v želji, da bi našla stare poštne 
znamke. 

Že tisto prvo leto v gorenjevaški šoli nam 
je razredničarka zaupala, da zbira panjske 

končnice. V želji, da bi ji ugajala, sem iz 
domačega čebelnjaka, ki ni več služil svojemu 
namenu, odnesla vse panjske končnice in jih 
ji poklonila.

Ostalo mi je še naslednje navdušenje: zbi
ranje zgornjih stranic škatlic od vžigalic. Tedaj 
so se vžigalice veliko uporabljale, ker so bila 
vsa kurišča na trda goriva. Obstajale so prave 
zbirke, kompleti cvetlic, mest, gradov, mostov 
in kaj vem, česa vsega še. In imela sem največjo 
zbirko v razredu. Res pa je, da je bilo takrat na 
moj račun doma mnogo vžigalic brez škatlic.

Spominjam se še enega zbiranja, ki je bilo 
večinoma zastonj, vsaj za tistega, ki si ni mogel 
privoščiti kaj dosti bonbonov iz trgovine. To 
so bili mali celofanski 
ovitki bombonov, ki so 
bili res lepi in raznoliki. 
Ti so takrat še bolj kot 
danes ležali ob vseh 
cestah. Bilo jih je treba 
le pobrati, poravnati in 
razporediti. Zbiralka, 
kot sem bila jaz, sem 
bila vsakega novega 
najdenega papirčka ve
sela.

Nedavno sem se peš 
podala po 'šolski' poti. 
Namenoma sem opa
zovala, kaj vse bi lahko 
danes zbirala, nabrala 
ali pobirala, predvsem 

ob glavni cesti in na obrežju voda. Če napišem 
malo v presežniku: Nekaj kubičnih metrov 
plastenk, kak kubični meter pločevink piva 
in energijskih napitkov, kar nekaj kartonov 
cigaretnih škatlic in cigaretnih ogorkov, vrečo 
polivinilastih vrečk, za prtljažnik razlomljene 
avtomobilske  in druge plastike. Lahko bi bila 
srečna, ker bi zelo hitro posedovala tako ve
like zbirke! 

Včasih je ob cesti ležal kak kovanec, ali 
vsaj nežica. To sedaj očitno ni več sredstvo za 
odmetavanje. Tudi ovitkov bonbonov skoraj 
nisem opazila. K sreči pa tudi ne odvrženih 
uporabljenih igel, zaradi česar smo lahko srečni, 
nikakor pa ne čisto brez skrbi!   

Namen projekta je povečati prepoznavnost 
nevladnih organizacij (kamor spadajo tudi društva), 
povečati dostopnost storitev, informiranost o nji
hovem delu in usposobljenost kadra. Fundacija 
Vincenca Drakslerja iz Kranja, ki vodi projekt 
GROZD, daje društvom in ostalim nevladnim or

ganizacijam možnost postavitve brezplačne spletne 
strani, promocije na radiu Kranj, objave člankov v 
Gorenjskem Glasu in predstavitve društev na TV. 
Projekt je namenjen vsem nevladnim organizacijam 
in društvom na Gorenjskem. Več informacij je na 
voljo na www.grozd.eu ali pa jim pišite na novice@

Pomoč društvom

Brezplačno do spletne strani
Veliko društev in nevladnih organizacij še nima svoje spletne strani, ki v 
današnjem času predstavlja najhitrejšo in najcenejšo komunikacijo z uporabniki. 
Fundacija Vincenca Drakslerja iz Kranja ponuja možnost brezplačne izdelave 
spletnih strani, za kar se je do zdaj odločilo 24 društev in organizacij. 

Moji prebliski

Zbirateljske strasti Piše: Minka M. Likar
Ilustracija: Jerneja Kos

V eni od prejšnjih številk Podblegaških novic 
smo že pisali o podaljšanju projekta LEADER, 
»Živahna doživetja Škofjeloškega podeželja«, ki 
ga v okviru LAS loškega pogorja izvaja LTO Blegoš 
v sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka. V 
okviru projekta bodo izvedli tudi 21-urno delavnico 
o igri, namenjena vsem, ki si želijo pridobiti osnovno 
znanje o gledališki igri. Za organizatorje prireditev 
pa bodo izvedena tri dodatna predavanja. Prijave 
in informacije na tanja.avman@guest.arnes.si 
ali na 04/50-61-380 ali pri koordinatorki projekta  
Katki Žbogar na 04/51-70-606.

Datumi delavnic in predavanj:
• 8., 12., 15., 19., 22., 25. in 29. marec od 17. do 20. 
ure: Gledališke delavnice, v učilnici 165 v I. nadstropju 
Šolskega centra, Podlubnik 1b, Škofja Loka. Delavnice 
bo vodil Aljaž Tepina. 
• 16. marec ob 17. uri: Načrtovanje uspešnega 
marketinga dogodkov, v prostorih Ljudske univerze 
na Partizanski ulici 1 v Škofji Loki (bivša vojašnica). 
Predavala bo Simona Rupar.
• 24. in 29. marec ob 17. uri: Kakšne so pri re ditve 
temelječe na kulturni dediščini? Pre davanji bosta 
ravno tako potekali v prostorih Ljudske univerze. 
Predaval bo prof. dr. Janez Bogataj. 

Brezplačne delavnice in predavanja

grozd.eu ali svetovanje@grozd.eu. Dosegljivi so tudi 
na telefonski številki 04/2361346. Primer društva iz 
občine Gorenja vas  Poljane, ki ima stran narejeno 
prek projekta GROZD, je TD Žirovski vrh.

Aktualni razpisi 
za turistična društva in čebelarje 

Na spletnem portalu GROZD so objavljeni 
tudi aktualni razpisi za različna področja. Med 
drugim je objavljen javni razpis za sofinanciranje 
prireditev turističnih društev v letu 2010. Na 
razpis se lahko prijavi turistično društvo, ki je 
registrirano v Sloveniji in deluje najmanj dve leti. 
Vrednost razpisa je 126.000 evrov, največji možni 
znesek, ki ga lahko dobi posamezno društvo, pa je 
1.200 evrov. Rok za prijave poteče 25. marca. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra
no pa je objavilo javni razpis za dodelitev nepovrat
nih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, 
ki vključuje dva ukrepa: Sofinanciranje čebelarske 
opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme 
in Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje 
prvega nakupa. Vrednost razpisa je 80.000 evrov, 
rok za oddajo prijave pa je 31. avgust. Več o obeh 
razpisih in razpisno dokumentacijo najdete na 
www.grozd.eu, v rubriki aktualni razpisi.

L. R., T. D.
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Ali veste, da lahko vsaj polovico energije, 
ki jo potrebujete za ogrevanje vode, pridelate 
v sončnih sprejemnikih? Bi tudi vi ob vodenju 
strokovnjakov Gradbenega instituta sami 
izdelali sončne sprejemnike za ogrevanje sani
tarne vode, ob tem nekaj privarčevali in se kaj 
novega naučili? V okviru LEADER projekta 
Ujemimo sonce, ki ga Razvojna agencija Sora 
izvaja v sodelovanju z radiem 
Sora in energetskimi svetovalci, 
vabijo k vključitvi v skupine 
samograditeljev sončnih spre
jemnikov. Za vse interesente pa 
organizirajo tudi predstavitev 
postopka samogradnje sončnih 
sprejemnikov na terenu in or
ganizacijo dela v skupinah 
samograditeljev, ki bo podprta 
z izkušnjami samograditeljev 
na našem območju v pretek
losti. Predstavitev bo potekala 
v sredo, 24. marca, ob 16. uri v 
veliki sejni sobi na upravni enoti 
Škofja Loka.

Delovna akcija  
na Hotavljah

Tudi v letošnjem letu bo na Hotavljah in 
po okoliških vaseh potekala delovna akcija. 
Priprave nanjo – v lanskem letu je prerasla v 
pravi dogodek  – potekajo že nekaj mesecev 
in kaže, da bo letos posebna in nadgrad-
nja vseh do zdaj. Zgraditi otroško igrišče, 
posta viti temelje za največjo zastavo na 
Hotavljah, urediti pešpoti na Slajko ter 
turistično pot za Poklonom, zasaditev 
drevoreda. Vse naštete dejavnosti bodo 
poleg običajnega čiščenja velik zalogaj. 
A na Hotavljah in po okoliških vaseh ne 
dvomijo, da jim ne bi uspelo. Dogodka se 
že veselijo, odzivi krajanov so dobri. Vse je 
laže, če ljudje  čutijo pripadnost kraju, če 
imajo željo po lepi okolici, če želijo narediti 
nekaj dobrega zase, za bližnjega in za kraj. 
Tako bodo 17. aprila združili moči za sku-
pen cilj in narisali otokom nasmeh na obraz 
z izgradnjo otroškega igrišča. Vabljeni, 
da se jim pri uresničevanju zastavljenega 
pridružite!

L. R.

Celoten projekt temelji na prostovoljstvu. 
Prostovoljci bodo že prej poiskali divja 
odlagališča in jih označili na zemljevidu, nato 
pa jih bodo očistili komunalnih odpadkov. 
Poskrbeli bodi tudi za okolico šol, vrtcev, naselij 
in sprehajalnih poti.

Cilj projekta je poleg izvedbe največje 
okoljske akcije in vzpostavitve prvega na
cionalnega registra divjih odlagališč tudi 
odstranitev najmanj 20.000 ton ilegalno 

odvrženih komunalnih odpadkov. Hkrati 
pa si organizatorji prizadevajo za združitev 
vseh spomladanskih ekoloških akcij na en 
datum ter ljudi ozavestiti ter jih spodbuditi 
k izboljšanju odnosa do ravnanja z odpadki. 
Projekt ima iz dneva v dan več prosto
voljcev in podpornikov, ki bodo na takšen 
ali drugačen način pripomogli k uspehu 
akcije. Čedalje več podpore pa prihaja tudi 
od državnih institucij.

Izobraževanja so za interesente brezplačna, saj 
so projektne aktivnosti sofinancirane iz sredstev 
občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in 
Železniki ter LEADER sredstev. Za prijavo na 
predavanje in vključitev v skupine samograditeljev 
sončnih sprejemnikov pokličite na Razvojno agen
cijo Sora na telefonsko številko 04/5060225.

T. D.

Okolje

Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
17. aprila bo potekala največja okoljska akcija v Sloveniji pod naslovom 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki jo organizira društvo Ekologi brez meja. Po naši občini bodo tudi letos potekale očiščevalne 

akcije. Če pa želite izvedeti kaj več o poteku projekta 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu pri nas, se obrnite 
na Miro Demšar, ki je predstavnica za našo občino, 
na e-pošto: mira.demsar@ocistimo.si. Predstavnica 

občine je Kristina Knific, ki jo lahko pokličete na 
telefonsko številko 04/51-53-122 ali ji pišete na naslov: 

kristina.knific@obcina-gvp.si.

Na največjo okoljsko akcijo se lahko pri
javijo vrtci, šole, družine, posamezniki, društva, 
podjetja. Pomagati je možno na več načinov: 
čiščenje 17. aprila, iskanje in prijavljanje divjih 
odlagališč, pomoč pri odvozu komunalnih od
padkov, prijava zbirnega mesta za prostovoljce. 
Vsi sodelujoči bodo dobili natančna navodila, 
katere odpadke lahko odstranijo in katerih ne. 
Za nevarne odpadke bodo poskrbele pristojne 
službe.

Akcija je v prvi vrsti organizirana na 
občinski ravni – vsaka občina ima tudi svojega 
organizatorja.

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu 
se bo uradno končal s koncerti v Ljubljani, 
Mariboru in Kopru. Organizatorji računajo, 
da se bo nadaljeval skozi »Zakladnico idej« 
– zbirko predlogov, kjer se že nabirajo ideje 
posameznikov, kako prispevati k bolj čistemu 
okolju.

Vsi, ki bi želeli sodelovati pri akciji, se lahko 
prijavite na spletni strani www.ocistimo.si, kjer 
najdete še več informacij o projektu. Akcija bo 
izvedena v vsakem vremenu.

Lidija Razložnik

S sončnimi sprejemniki  
do prihranka pri ogrevanju

Projekt Leader
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Na pohodih nam nikoli ni dolgčas, saj 
se med drugim seznanjamo z opremo plan
inca, obnašanjem v gorah, varno hojo v hribih, 
čuvanjem narave, družimo se s prijatelji gora, 
se učimo orientiranja, spoštljivega odnosa do 
živali in rastlin, spoznavamo favno in floro, 
zdravilne rastline in nenazadnje zbiramo žige 
v Dnevniku mladega planinca. Smo tudi člani 
Planinskega društva Gorenja vas, s katerim zelo 
dobro sodelujemo.

Mladi planinci se vedno trudijo upoštevati 
navodila mentoric. Vedno poskrbijo za ustrezno 
opremo. Tudi na šoli pripravimo mali občni 
zbor, na katerem pobiramo članarino, si ogle
damo slike in povabimo kakšnega zanimivega 
planinskega gosta. Mentorici v sodelovanju s 
PD obiskujeva izpopolnjevanje za to delo.

Največkrat so naši izleti povezani z obiskom 
bližnjih hribov, saj pogosto ugotovimo, da 
ne poznamo domače okolice. Povzpnemo se 
na Sv. Urbana, Hlavče Njive, do Makovc, na 
Jermanco, na Slajko, po Rupnikovi liniji, v 
Vinharje, na Bukov Vrh, Kladje, Javorč, čez 
Krnice in Robidnico, na Blegoš, Sv. Križ … 
Privoščimo si tudi take hribe oziroma gore, ka
mor se do vznožja odpeljemo z avtobusom. Naš 
prevoznik je Jaka, večinski plačnik prevoza pa 
kar Planinsko društvo Gorenja vas. Na daljših in 
zahtevnejših podvigih nas spremljajo planinski 

vodniki iz PD Gorenja vas. Obiskali smo že 
Slivnico, Planino Jezero, Ratitovec, Zakriž nad 
Cerknem, Nanos, Ajdno nad Žirovnico, Debelo 
peč … Na izletih nas spremljajo tudi starši. Na 
takih izletih izkoristimo priložnost in podelimo 
planinske znake, ki si jih s pridnimi podvigi 
prislužijo mladi planinci.

Ob posebnih priložnostih organiziramo tudi 
kaj neplaninskega, a s planinstvom povezanega. 
Na dan brez avtomobila smo se odpeljali na 
plezanje v Volako kar s kolesi, naslednje leto 
pa do Visokega. Preizkusili smo se v razisko
vanju Lubniške jame in 
Marijinega brezna, pri 
čemer so nam pomagali 
gorenjevaški jamarji. Na 
Šmarno goro smo se pov
zpeli z veseljem, saj so 
nam bile ob povratku v 
dolino obljubljene jagode. 
Zapodili smo se v nasad 
in se jih najedli do sitega. 
Obiskali smo čebelarja 
Štefana in se vračali ob 
polni luni. V kulturnem 
tednu smo obiskali rojstno 
hišo Ivana Tavčarja, letos 
pa dvorec Visoko.

V letu 2002 je plačalo 

članarino kar 82 mladih planincev, zadnja leta 
pa se je število manjšalo. Če sta za to kriva 
računalnik in televizija, potem ni pomoči, če pa 
je težava v finančnih sredstvih, potem bi lahko 
poiskali rešitev. V naš krožek so vedno vabljeni 
novi člani.

Mentorici sva ob 35letnici PD Gorenja vas 
prejeli društveno priznanje za dolgoletno delo 
z mladimi planinci. Društvu se za izkazano čast 
in podeljeno priznanje najlepše zahvaljujeva. 
Ob njihovem jubileju jim iskreno čestitava. 
Želiva jim še veliko let uspešnega delovanja,  
zanimive, varne izlete in si želiva še naprej do
brega sodelovanja z našim krožkom in šolo.

Jana Rojc, Barbara Radič

Na občnem zboru z zelo množično udeležbo 
in številnimi gosti smo gorenjevaški gasilci 
pregledali delo v preteklem letu. Prek 400 
vpisov vstopov v orodišče društva, vpisanih v 
evidenčno knjigo, priča o zelo delovnem letu. 
Društvo je v letu 2009 zabeležilo 17 intervencij. 
Najbolj pa smo si preteklo leto zapomnili po 
osvojitvi naslova državnih prvakinj v kategoriji 
starejših pionirk v gasilski orientaciji.

Na občnem zboru je bila predstavljena tudi ide
jna zasnova novega gasilskega doma, za katerega 
trenutno pripravljamo projektno dokumentacijo. 
Od novega leta dalje je lastnina za zemljišče in 
objekte stare šole, kjer je gradnja novega doma 
predvidena, tudi vpisana v zemljiško knjigo. 

Ob praznovanju 110. obletnice se bodo skozi 
vse leto zvrstile številne prireditve. Vrhunec 
praznovanja bo junija, ko bo društvo orga
niziralo glavne prireditve. 12. junija bo v OŠ 
Ivana Tavčarja potekala slavnostna akademija s 
podelitvijo priznanj in odlikovanj. 24. junija bo 
društvo pripravilo veselico z ansamblom Mambo 
Kings, večja gasilska taktična vaja na območju 
starega dela Gorenje vasi pa bo potekala dva 
dneva kasneje, 26. junija. Vaja bo simbolične 

Planinski krožek OŠ Ivana Tavčarja

Mladi planinci, pridružite se
Krožek na šoli obstaja že več kot desetletje. Dejavnost je pestra in zanimiva, 
poteka pa celo šolsko leto, v vseh letnih časih.

PGD Gorenja vas

Leto pričeli z občnim zborom
PGD Gorenja vas je s 110. občnim zborom, ki ga je imelo konec februarja, 
pričelo leto praznovanja 110. obletnice delovanja društva.

Fo
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Za vse, ki bi radi preverili kakovost svojih 
pekovskih in sadnih izdelkov oziroma bi jih 
radi vključili in tržili pod blagovno znamko 
Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki 
iz  škofjeloških hribov, bodo tudi letos or-
ganizirali senzorična ocenjevanja sadnih in 
pekovskih izdelkov. 7. aprila bo v Biotehniškem 
centru v Naklem potekalo ocenjevanje kruha, 
potice, kvašenega šarklja, pletenic, krofov 
brez nadeva, ocvrtega peciva, krhkih flanca-
tov, kvašenih rogljičkov, zavitkov, kolačev in 
pit, čajnega peciva, medenjakov in kroglic. 
Ocenjevanje sadnih sokov, suhega sadja in 
zelenjave, kompotov, džemov in marmelad, 
sadnih vin – mošta in kisa pa bo potekalo na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Točen datum 
bodo iz Razvojne agencije Sora sporočili kas-
neje. Po zaključenih ocenjevanjih bodo objavili 
tudi javno povabilo za vključitev v blagovni 
znamki. Podrobnejše informacije so na voljo 
na Razvojni agenciji Sora na telefonski številki 
04/50-60-225.                                            T. D.

narave, saj bo potekala na območju, na katerem 
je pred 110. leti požar upepelil večji del vasi. Pri 
vaji bo sodelovalo več služb in enot iz sistema 
zaščite in reševanja. Istega dne bo potekala tudi 
osrednja proslava z gasilsko parado. Slavnostni 
govornik na proslavi bo predsednik državnega 
zbora, Gorenjevaščan dr. Pavle Gantar. Proslavi 
bo sledila veselica z ansamblom Navihanke na 
Kalarjevem travniku. V primeru slabega vre
mena bosta proslava in veselica pod šotorom na 
nogometnem igrišču ob OŠ Ivana Tavčarja.

Priprave na veliko praznovanje v društvu 
že potekajo, saj si gorenjevaški gasilci želimo 
čim bolj razpoznavno in nepozabno obeležitev 
visokega jubileja.

Za dosedanjo delovanje je PGD Gorenja vas 
ob 1. marcu, svetovnem dnevu civilne zaščite, 
prejelo tudi srebrni znak Civilne zaščite. 
Priznanje se podeljuje za izjemne dosežke na 
področju sistema zaščite in reševanja v Sloveniji. 
Člani društva smo na srebrni znak zelo ponosni 
in je veliko priznanje za naš trud ter spodbuda za 
nadaljnje delo, saj nas čaka še ogromno dela in 
truda do tako željenih lastnih prostorov.

Boštjan Reberšek, predsednik PGD

Ocenjevanje izdelkov
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Na začetku so se z minuto molka poklonili 
lani umrlemu Slavku Hribarju, dolga leta zelo 
aktivnemu članu društva. Iz poročil je bilo raz
vidno celoletno delo v zvezi z organizacijo no
voletnega pohoda na Bevkov vrh, postavitvijo 
nove spletne strani društva, očiščevalno akcijo 
na markiranih poteh, prvomajskim pohodom, 
srečanjem citrarjev, harmonikarjev in razstavo 
gob. Markacisti so popravili markacije na večini 
poti, postavili novo skrinjico z žigom na vrhu 
Bevkovega vrha in se izobraževali. Vodniki 
so se pohvalili z vodenjem večjega pohoda na 
Kobariški Stol in več turami z manjšim številom 
udeležencev v Kamniške in Julijske Alpe. Tudi 
gospodarski odbor je imel dosti dela s popravi
lom strehe, polaganjem ploščic in košnjo. Po 
novem zaposlena oskrbnica planinske koče na 

Ermanovcu pa je vesela pomivalnega stroja. 
V plan se jim je zapisalo, da bodo na

daljevali s tradicionalnimi prireditvami, se 
vključili v očiščevalno akcijo, popravili vodo
vodno inštalacijo v koči in mize pred kočo, se 
izobraževali, markirali nove poti iz Otaleža 
in Lazca na Bevkov vrh, vodili devetnajst že 
datumsko določenih pohodov v visokogorje in 
se udeleževali srečanj planincev.

Ustanovni član društva Janko Kalan je 
zbrane popeljal skozi zgodovino nastajanja 
društva z vsemi akcijami, vključno z gradnjo 
planinske koče.

Čeprav kratko odmerjen čas je zbranim 
namenil tudi župan Milan Čadež. Pohvalil je 
pravo delovno vnemo v društvu ter zaželel, da 
bi zastavljene načrte dobro izpolnili in še naprej 

Planinsko društvo Sovodenj

Slovesno obeležili tri desetletja in pol delovanja
Posebne prireditve ob tej priložnosti ni bilo, so pa v kulturni dvorani zadružnega 
doma člani Planinskega društva Sovodenj v družbi svojih prijateljev nekoliko 
slovesneje izpeljali redni letni občni zbor. Običajno se je ta odvijal v planinski 
koči na Ermanovcu, letos pa je zaradi številčnejše udeležbe, zbranih je bilo 
nekaj čez sedemdeset ljudi, potekal kar na Sovodnju.

Turistično društvo Gorenja vas je orga
niziralo malo drugačen ogled rovov Rupnik
ove linije na Hrastovem griču (fotografija na 
naslovnici). Ponudili so ogled ledenih kapnikov 
različnih oblik. 

Letošnje leto je bilo bogato 
s snegom in večdnevnim mra
zom. Ti pogoji so bili idealni 
za nastanek čudovitih ledenih 
kapniških tvorb. Ledene oblike 
so člani društva z električarskim 
mojstrom Janijem Kavčičem 
še dodatno barvno osvetlili, 
čarobno vzdušje pa sta pričarala 
tudi nežna glasba in skrivnos
tno podzemlje utrdbe. Vstop je 
bil prost. Obiskovalci, ki jih je 

Rupnikova linija malo drugače

Led in svetloba očarala obiskovalce
bilo več kot sto, so si dve uri lahko nemoteno 
ogledovali bogastvo, ki ga je ustvarila narava, 
in se prepustili svoji domišljiji. 

Da mraz obiskovalcem ni pregloboko segel 
v kosti, je društvo poskrbelo 
za kuhano vino, čaj in pri
grizek.

Obiskovalci so bili nav
dušeni, člani društva pa zado
voljni, da jim je uspelo ujeti 
pravi trenutek, kajti led ima 
zelo kratek rok trajanja.

Člani TD Gorenja vas se 
zahvaljujemo vsem, ki ste 
pomagali pri hitri pripravi in 
izvedbi prijetnega dogodka.

Matjaž Šifrar

Naslednja številka Podblegaških novic bo 
izšla 16. aprila. Vaše prispevke pričakujemo 
najkasneje do 2. aprila 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!

uspešno vodili kočo na Ermanovcu. Ob jubileju 
jim je čestital tudi predsednik meddruštvenega 
odbora PD Gorenjske Franc Benedik, spomnil 
na volilno leto, na vseslovensko očiščevalno 
akcijo 17. aprila in na predlog sprememb 
zakonodaje. Čestitke in dobre želje so izrazili 
tudi predstavniki ostalih petih društev v kraju, 
predsednik sveta KS Sovodenj in predstavnik 
ljudskih godcev Stari meh iz Lazca, ki gojijo 
sodelovanje s planinskim društvom predvsem 
na glasbenem področju. 

Poleg zahval in društvenih priznanj so 
podelili tudi bronaste častne znake PZS, ki so 
jih prejeli Drago Krek, Bojan Filipič, Anton 
Kržišnik in Silvo Peternelj. Srebrni častni 
znak PZS pa so podelili Rajku Peternelju. S 
spominskim kamnom so nagradili in pohvalili 
tudi Viktorja Kržišnika, ki se je v preteklem letu 
127krat povzpel na Bevkov vrh. Vsem zbranim 
so ob obletnici društva podarili spominske ma
jice. V nadaljevanju so se zabavali ob živi glasbi 
Matjaža Slabeta in Pavleta Magajne.

Milka Burnik

cik
Maks Pleteršnik ta besieda u sojn slovarju z lieta 

1895 zacahna ket pristna polanska besieda, čeprou 
opstaja tut na Cerklanskn (M. Razpet), pomien pa 
»po hrbtu bel vol«. Dargli po Slovejnskn je poznana 
cika, »po hrbtu bela krava«, pa pardieunk cikast »z 
belimi lisami«. Luka Pintar imie zvaja von s koruoške 
besiede Zück, ke nej bi označvala ana suorta vola. Iz
vor besiede b lohk toumačl tud von z niemške Zicke, 
ke pomien »koza«. Marbet je govied z bieln harptam 
kešnga spominu na koze in mu j dau tak imie.

cuost
Slovejnska ruoža cveti, luoška cvède, polan

ska pa cuode. Men osiebn ena narliepših polan
skih besied, žou pa večina ta mladih že prau cveti. 
Pa tole še nauma jejnal. Besieda j zanemiva tud 
zatu, ke nam da upogled u zgodovina polanske 
šprahe. De se dons reče cuode, j tu zatu, ke sa 

Polanci učas donšn slovejnsk v zgovarjal ket 
dvoustičn u (w): cwede > cuede > cuode/cuade. 
Grie za ana od lastnuost stare alpske slovejnšne 
(panuonski dialekti tega niemaja) in je do dons 
pregvierala u marskešn dialektu na slovejnskn 
zahuodu pa sievaru.

cibara
»Sadno drevo ali njegov zelenkasto rumeni 

koščičasti sad, mirabela« (SSKJ). Besieda j 
h  nam paršla u srejdn viek, Austrici sa 500 in 
več liet nazaj ta sadež poznal ked ziber, dons 
mu prauja die Zipper, Zippert al pa Zipperle 
(StriedterTemps). Narbel gvišna je geografska 
razlaga, kar za sadne suorte ni čist neč nenavadn
ga: cibara lohk de j paršla to som oz Cipar, tok 
ked je mandarina paršla oz mandarinska Kitajska 
al pa holandsk motoviuc som s Holandije.

Martin Oblak, martin.oblak@os-ivantavcar.si

Leguojma po polansk!
Tut ta bart sn duobu cieu kop pravilnih odgovoru (»cungl« je kietna za 
parviezat govied), usem čestitke pa seviede bohluoni za sodelvajne. Dons boma 
orztoumačl ane par besied na c:

Naslejdn bart tešk če nauma kešne na č pa še na d, 
ke ih je na č bel mal. Zatu tud tuoplh prašajne: kej 

pomien čierfa pa kej je debieuc?
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I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 77.747 evrov 
za namene, ki prispevajo k zagotavljanju večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest 
v podeželskem prostoru, ohranjanju kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, spodbujanju 
učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva ter izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev. 

II. Splošna določila – pogoji za upravičence
• Upravičeni prejemniki pomoči so kmetijska gospodarstva, člani kmetijskih gospodarstev, pravne 
in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oz. sedež v občini, 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na 
območju občine Gorenja vas - Poljane.
• Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
• Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. 
ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira. 
• Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o 
naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. 
• Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim 
izplačilom zahtevka.
• Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti 
dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z zakonom o javnih naročilih.
• Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi vsaj še pet let po izplačilu sredstev za namen, 
za katerega je upravičenec pridobil sredstva.
• Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je 
določena z javnim razpisom ter pogodbo o dodelitvi sredstev. Hraniti ju mora še najmanj pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev.
• Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati za naložbe, ki so v nasprotju z namenom dodelitve 
sredstev.
• Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne 
more kandidirati naslednjih pet let.

III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina in znesek pomoči ter 
višina sredstev

Ukrep št. 1: NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 
Predmet podpore
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
• naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, 
molžo in izločke) za pridelavo mleka in mesa (hladilne naprave, krmilniki, mešala za gnojevko itn.);
• naložbe v posodobitev in postavitev skladišč za krmo s pripadajočo opremo (sušilne naprave, silosi);
• nakup kmetijske mehanizacije (nakup gorskih ročnih samohodnih kosilnic, traktorjev do 50 KM oz. 
37 kw, cistern za gnojevko);
• naložbe v prvo postavitev pašnikov;
• naložbe v nekategorizirane prometnice (gozdne vlake);
• naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije). 
2. Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom v živinorejski proizvodnji, skladno s predpisi EU:
• naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo;
• naložbe v električno infrastrukturo;
• naložbe v prezračevalni sistem;
• naložbe v napajališča za živino.

Upravičenci
Kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo. 
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
• Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID-številko ter v uporabi najmanj 1 
hektar primerljivih površin.
• Naložba mora ustrezati veterinarskosanitarnim, zdravstvenosanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam 
(upravičenec napiše in podpiše izjavo o ustreznosti naložbe).
• Gradbena dela morajo biti izvedena skladno s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja.
• Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni 
proces.
• Če upravičenec potrebuje ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno 
dovoljenje ipd.), jih mora predložiti.
• Upravičenec mora predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe, razen za 
nakup kmetijske mehanizacije. 
Posebni pogoji upravičenosti za 1:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
• lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k pogodbi in spadajo v 
naslednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, 
semena in ostali semenski material;
• rejo govedi;
• rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki, pri čemer je drobnica na paši vsaj pet mesecev 
na leto, ne glede na sedež kmetijskega gospodarstva;
• rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.

Upravičenec mora poleg vloge predložiti: 
• za posodobitev hleva: idejno skico tehnološke ureditve hleva, predračun in mnenje kmetijsko 
svetovalne službe;
• za nakup kmetijske mehanizacije (gorskih ročnih kosilnic, traktorjev do 50KM oz. 37 kw, cistern za 
gnojevko): predračun
• za posodobitev skladišč: idejno skico tehnološke ureditve skladišča, predračun in mnenje kmetijsko 
svetovalne službe;
• za ureditev pašnikov: skico ureditve pašnika, predračun in mnenje kmetijsko svetovalne službe;
• za naložbe v nekategorizirane prometnice (gozdne vlake): mnenje zavoda za gozdove, predračun 
(račun);
• za naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih (agromelioracije): predračun 
in mnenje kmetijske svetovalne službe.
Posebni pogoji upravičenosti za 2: 
• podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov; 
• po končanju naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo 
o uskladitvi z zahtevami standardov (upravičenec napiše in podpiše izjavo o ustreznosti).

Upravičeni stroški
Splošni stroški za 1 in 2:
• gradbena in obrtniška dela: rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, 
kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, 
vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela;
• pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov 
(nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza 
in opravljenih del);
• splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), 
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Posebni stroški za 1: 
• nakup in montaža nove tehnološke opreme; 
• nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov
(pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna 
direktiva« ni mogoča);
• nakup kmetijske mehanizacije;
• pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov in pregraditev 
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
• pri naložbah v nekategorizirane prometnice (gozdne vlake): stroški strojnih del;
• pri naložbah v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije): stroški strojnih storitev, razen drenažnih del.
Posebni stroški za 2:
• oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov;
• električna oprema (svetila, električne instalacije itn.);
• prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme itn.);
• dostopi do napajališč (napajalni sistemi itn.).

Višina pomoči 
Za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 
400.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 evrov, če gre za podjetje na 
območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomoči: do 40 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 2.000 evrov na ukrep.
Okvirna višina sredstev: 63.840 evrov. 
Omejitve – podpore se ne dodelijo za:
- naložbe zunaj območja občine,
- stroške za drenažna dela, 
- DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec, 
- pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel ali je z izvedbo pričel pred 
odobritvijo sredstev.

Ukrep št. 2: NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali 
za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti: 
• predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih 
in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, 
zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov; 
• prodaja kmetijskih pridelkov: 
• kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o 
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, 
• drugje proizvedenih izdelkov iz lastnih surovin;
• turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost);
• dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, 
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih 
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz 
zelišč in dišavnic);
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja v najem;

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

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane  
(Ur. l. RS, št. 55/07) in Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 108/09) župan objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj  kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2010
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• izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
• zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
• ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib;
• aranžiranje in izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci 
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. 
Splošni pogoji upravičenosti:
• Upravičenec mora imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če ga še nima, ga mora predložiti v 
12 mesecih po odobritvi pomoči.
• Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID-številko, v uporabi pa najmanj 1 hektar primerljivih 
površin. 
• Upravičenec mora predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe.
• Naložba mora ustrezati veterinarskim, zdravstvenim in okoljevarstvenim zahtevam.
• Če upravičenec potrebuje ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno 
dovoljenje ipd.), jih mora imeti.
• Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja.
• Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije oz. opreme v 
objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti.
• Po končanju investicije mora biti v uporabi vsaj še pet let po izplačilu sredstev za namen, za katerega 
je upravičenec pridobil sredstva.
Posebni pogoji upravičenosti:
• Za dopolnilno dejavnost »predelava živil rastlinskega izvora« morajo lastne surovine predstavljati 
najmanj 50 odstotkov količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati z drugih kmetij.
• Za dopolnilno dejavnost »predelava živil živalskega izvora« morajo pri neposredni prodaji končnemu 
potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 
50 odstotkov količine. 
• Za dopolnilno dejavnost »prodaja pridelkov in izdelkov kmetij« mora vrednost prodaje lastnih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti prodaje na kmetiji. 
• Za dopolnilno dejavnost »turizem na kmetiji – gostinska dejavnost« se mora zagotoviti takšen obseg 
kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do 
največ 30 odstotkov vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
• Za dopolnilno dejavnost »predelava medu« mora končni prejemnik imeti v času oddaje vloge v lasti 
vsaj deset čebeljih družin.
• Za dopolnilno dejavnost »predelava gozdnih sortimentov« in za dopolnilno dejavnost »pridobivanje energije 
iz biomase« morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov količine potrebnih surovin.
• Pri dopolnilni dejavnosti »ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib« mora biti vodno zemljišče 
sestavni del kmetije.
• Za dopolnilno dejavnost »priprava piva« se mora zagotoviti najmanj ena lastna surovina. Tako 
pripravljeno pivo se lahko proda samo neposredno končnemu potrošniku.

Upravičeni stroški
• Gradbena in obrtniška dela: rušitvena, zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, 
kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, 
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna 
dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov 
(nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza 
in opravljenih del).
• Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), 
stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
• Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede 
na vrsto dopolnilne dejavnosti.

Višina pomoči
Pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 evrov bruto v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let. 
Znesek pomoči: do 40 odstotkov upravičenih stroškov oziroma največ 2.000 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo.
Okvirna višina sredstev: 4.507 evrov. 

Ukrep št. 3: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU IN NOVA 
ZNANJA NA PODROČJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI  IN GOZDARSTVA
Predmet podpore:
• izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi, na področju dopolnilnih 
dejavnosti in gozdarstva,
• svetovalne storitve.

Upravičenci
Izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore.
Splošni pogoji upravičenosti:
• Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem.
• Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, 
mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na 
stroške za zagotavljanje storitev. 
• Izvajalec je dolžan predložiti program izobraževanj za leto 2010.
• Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih 
udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki; 
udeleženci morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo to biti njihovi družinski 
člani.
Posebni pogoji upravičenosti:
• Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom.

Upravičeni stroški
Usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom v primarni kmetijski pridelavi na področju 
dopolnilnih dejavnosti in gozdarstvu: 
• stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, 
oglaševanje);
• stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, 
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje. 

Višina pomoči
Do 50 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev.
Znesek pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stroškov.
Okvirna višina sredstev: 1.000 evrov.

Ukrep št. 4: DELOVANJE DRUŠTEV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ
Predmet podpore
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, 
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

Upravičenci 
Društva in njihova združenja. 
Splošni pogoji upravičenosti:
• društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujoča na območju občine;
• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev; 
• izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet 
sofinanciranja. 
Posebni pogoji upravičenosti:
• odločba o vpisu v register društev, 
• seznam članov društva iz območja občine,
• program dela društva za leto 2010.
Upravičeni stroški

Na osnovi kriterijev se ovrednoti realiziran program dela za tekoče leto. 
Znesek pomoči: Znesek se določi na osnovi sprejetih meril. 
Okvirna višina sredstev: 5.400 evrov.

Ukrep št. 5: NOVE INVESTICIJE ZA DELO V GOZDU
Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene naložbam v opremo za kakovostnejše delo v gozdu (hidravlični cepilci z 
A-testom za metrska polena).

Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.

Splošni pogoji upravičenosti:
• Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (iz posestnega lista mora biti razvidno, 
da upravičenec razpolaga z najmanj 3 ha gozdnih površin).
• Pridobljeno opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.

Višina pomoči: 
Do 50 odstotkov upravičenih stroškov.  
Okvirna višina sredstev: 3.000 evrov.

IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini 
Gorenja vas - Poljane,
• prijavni obrazec z vzorcem pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane 
podatke in priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.
Vzorca pogodbe vlagatelji ne prilagajo.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010.

VI. Razpisna dokumentacija in pojasnila 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 15. aprila 
2010, in sicer v sprejemni pisarni občine Gorenja vas - Poljane, dostopna pa je tudi na spletni strani 
občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/razpisi.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač na sedežu občine ali na telefonski 
številki 04/51-831-14, na Kmetijsko svetovalni službi pri Germani Pivk, telefon: 04/51-127-03, pri Ani Demšar 
Benedičič, telefon: 04/51-127-00, in na Zavodu za gozdove, KE Poljane, telefon: 04/51-851-35. 

VII. Rok in način oddaje vlog
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, do 20. aprila 2010 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na 
pošti kot priporočena pošiljka. 
Za ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu in ukrep št. 4: Delovanje društev 
in njihovih združenj je rok za oddajo vlog 15. oktober 2010.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte 
mora biti izpisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja 2010, ukrep št. ________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za 
fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve 
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih razpisov na področju kmetijstva. 
Odpiranje vlog bo 21. aprila 2010 oz. 20. oktobra 2010 in ne bo javno.
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev 
in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Vlagatelja nepopolne vloge bo komisija v roku osmih dni 
pozvala k dopolnitvi. 
Prejemniki sredstev bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev za posamezni namen.
Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev.

IX. Razporeditev sredstev
Če bo za posamezni ukrep prispelo manjše število vlog, kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva 
lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj javnega razpisa.

X. Obveščanje o izidu
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva obravnave vloge 
na komisiji.

Župan 
Milan Čadež
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Pasavčka in geslo Red je vedno pas pripet! 
otroci dobro poznajo, saj projekt, v katerem sode-
lujejo vrtci in osnovne šole (tudi iz naše občine), 
poteka že peto leto. Letos v njem sodeluje šest 
oddelkov iz vrtcev Agata in Zala ter pet razredov 
prve triade iz OŠ Poljane.

S projektom želijo organizatorji spodbuditi 
pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in 
varnostnih pasov med vožnjo. Zaščita otroka v 
avtu je namreč eden najbolj učinkovitih ukrepov 
za izboljšanje varnosti. S februarjem so se po 
šolah in vrtcih začele številne prireditve, marca pa 
želijo organizatorji akcije spodbuditi tudi uporabo 
varnostih pasov na vseh sedežih v vozilih med 
vsako vožnjo. Otroci bodo tako določeno obdobje 
beležili deset voženj, ko bodo med vožnjo z avto-

mobilom vsi pripeti z varnostnim pasom, za to pa 
jih bodo vzgojiteljice in učitelji nagradili. 

Projekt organizira Svet za preventivo v 
cestnem prometu pri Direkciji RS za ceste, prva 
leta pa ga je finančno podprla tudi Evropska 
unija. Najprej je bil pilotski projekt v 15 slovenskih 
vrtcih, nato pa se je število sodelujočih vrtčevskih 
skupin in šolskih oddelkov prve triade iz leta v 
leto povečevalo. V lanskem šolskem letu je k 
projektnemu delu v okviru Pasavčka pristopilo 
1.284 skupin in oddelkov, kar pomeni, da je bilo 
v Sloveniji v projekt aktivno vključenih več kot 
23.000 otrok in 1.500 strokovnih delavcev.

Pa še nekaj koristnih napotkov za voznike:
Ko imate v avtomobilu otroke, naj bo vožnja čim 

bolj tekoča, brez  naglih zaviranj ali pospeševanj. 

Otrok se bo tako bolje počutil in laže prenašal 
vožnjo. 

Vrata ob otrokovem sedežu naj bodo zaprta 
tako, da jih ni mogoče odpreti z notranje strani. 

Na dolgih vožnjah se večkrat ustavite za 
počitek in otroku omogočite, da odide iz avtomo-
bila. Vožnja bo hitreje minila, če boste poskrbeli za 
zanimive igrače ali da na zadnjem sedežu otrok 
ne bo sam. Igra v dvoje je bolj zanimiva, prav tako 
pa lahko sopotnik zadaj preprosto pobere igrače, 
ki padejo otroku s sedeža. Izmislite si lahko tudi 
nove igrice, povezane z vožnjo: štetje znakov, 
opazovanje avtomobilov in pokrajine.

Avtomobil vedno ustavite tako, da otrok iz nje-
ga stopi na površino za pešce in ne na cesto.

T. D. 

Led na tečajih se topi, ozonska luknja se 
povečuje, v gozdovih propadajo drevesa, po
javljajo se različne bolezni, nekatere rastline in 
živali smo iztrebili, naravne katastrofe po svetu 
se kar vrstijo. Kdo je kriv za vse to? Ljudje – 
ti, jaz, oni. Se kdaj vprašamo, kako bi lahko 
za skupno dobro pomagali naravi, čemu bi se 
lahko na ta račun odpovedali, smo osveščeni, 
vplivamo na druge ali pa nam je vseeno za vse 
in nas ne skrbi, kaj bomo zapustili zanamcem. 

Včasih se mi zdi, da še ne živim tako dolgo, 
ko pa pomislim na stare čase, pa mislim, da 
sem stara kot zemlja, saj se je spremenilo to
liko stvari. Ko pripovedujem otrokom, kar ne 
morejo verjeti, da je res bilo tako. Na »štrbunk« 
stranišču nismo porabili vode, ni bilo toaletnega 
papirja, tuša ni bilo, kopalnica je bil lesen škaf, 
o televiziji se nam dolgo niti sanjalo ni, mame 
so prale na studencih, kuhali smo na štedilniku 
na drva, celotno stanovanje se je ogrevalo s 
krušno pečjo, ni bilo telefonov, v spalnici je bilo 
pozimi tako mrzlo, da se je na robu rjuhe naredil 
srež. Mleka, masla, jogurta, solate, jabolk, zelja, 
kruha, moke, čaja, mesa, marmelade, sokov in 
še mnogo stvari nismo kupovali v trgovini. Vsak 
bi se smejal, če bi mu dejali, da bomo čez četrt 
stoletja vodo kupovali. 

Najlaže bi začeli s spreminjanjem pri 

najmlajših. Povejmo jim zgodbice o starih 
časih in skupaj ugotovimo, kaj bi se dalo spre
meniti. Otroci so tisti, ki so zelo dojemljivi, in 
verjemite mi, da bodo pospravili smeti za seboj, 
če jim bomo povedali, zakaj je to potrebno. V 
mesecu aprilu bo velika očiščevalna akcija, 
te se bomo verjetno udeležili prav vsi, vsak v 
svojem kraju in najbolj bo uspela, če bodo šli 
starši in otroci skupaj. Le starši so tisti, ki lahko 
otroke osveščajo, učitelji pa pri tem pomagamo 
in z roko v roki bomo naredili velik korak 
pri zdravljenju zemlje, čeprav jo ozdraviti ne 
moremo več. 

Spodbudimo drug drugega. Poleti sem 
kupila hrano v eni od švicarskih trgovin in v 
tej trgovini ni bilo niti ene plastenke. Vse je 
bilo v steklenicah: voda, kis, sokovi, olje, pivo. 
Kaj če v trgovini mesec dni ne bi kupili niti ene 
plastenke? Verjetno bi bilo težko, a poskusimo. 
Poraba plastenk z vodo se je po raziskavi v 
Ameriki od leta 1997 do 2004 povečala z 
80.649.000 na 154.381.000 kubičnih metrov. 
Več izdelave plastenk, več odpadkov, več 
transporta, več toplogrednih plinov.

V mojih sanjskih eko časih nismo imeli 
košev za smeti. Steklenice so zamenjali v 
trgovini, plastenk ni bilo, papir smo zakurili 
v peči. Največ težav je bilo s kakšno veliko 

(Samo) za starše

Širimo eko duh med naše najmlajše
kovinsko posodo, ki je pristala sredi gozda, 
kajti odvoza smeti takrat še ni bilo. 

Zakaj otrok odvrže papirček na tla poleg 
koša, zakaj ob poti od šole proti postaji ležijo 
smeti, zakaj jih morajo pobirati dežurni učenci, 
zakaj še vedno nastajajo divja odlagališča, 
zakaj je postaja od časa do časa pravi cvetoči 
travnik smeti? Zelo sem vesela informacije, da 
naši učenci zelo dobro ločujejo odpadke, da 
se čudijo, če jih kje še ne razvrščajo. Otroci 
potrebujejo zgled, pogovor in razlago. Kadar 
tega ni, jim je vseeno, saj to počno samo 
zaradi naše kontrole, se ne zavedajo skrbi do 
okolja, ne vedo, kakšne so posledice. Pogov
arjati se je potrebno o ekologiji, o prihodnosti, 
o posledicah naše malomarnosti do narave. 
Postopoma jim podajajmo nasvete o reciklaži, 
varčevanju z energijo, s papirjem, z gorivom. 
Že samo z ločevanjem odpadkov lahko pripo
moremo k zmanjšanju onesnaženja. Že majhne 
otroke naučimo na ugašanje luči, zapiranje pip 
pri umivanju zob, celotna družina naj se navaja 
na nižje temperature v stanovanju.

Prizanesimo gozdu, naj ne konča v naši 
straniščni školjki. Kadar kupujemo papirnate 
izdelke, izberimo tiste iz recikliranega papirja, 
na primer reciklirani toaletni papir, pisarniški 
papir, zvezke. V kuhinji zamenjajmo papirnate 
brisače s krpami iz blaga. Na poštni nabiralnik 
nalepimo nalepko, ki prepoveduje vnos nep
otrebnega reklamnega materiala. Poskušajmo 
hoditi peš in se voziti s kolesom. Pri nakupih se 
odpovejmo plastičnim vrečkam, kajti razpadajo 
1000 let in v okolje spuščajo strupene snovi. 
Računalnike, TV, radio naprave izključimo 
iz vtičnice, saj sicer še vedno porabljajo en
ergijo. Čistil ne uporabljajmo v čezmernih 
količinah, saj z njimi uničujemo podtalnico, 
pa tudi skozi kožo nam prehajajo strupeni 
dodatki in škodljivo vplivajo na naše notranje 
organe. Če se bomo z otroki pogovarjali o eko 
stvareh, se bodo informacije počasi usedle v 
zavest in ko bodo odrasli, ne bodo imeli težav 
z mačehovskim ravnanjem do okolja. 

Jana Rojc

Ne le otroci, vsi naj uporabljajo varnostne pasove

Koruzni sok na EKO kmetiji
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Pogled nazaj v januar pove, da se je na šoli 
tekmovanja iz kemije udeležilo 41 učencev iz 
8. in 9. razreda. Bronasta Preglova priznanja 
si je prislužilo 22 učencev iz osmega in štirje 
iz devetega razreda: Žiga Kokelj, Ana Eržen, 
Urška Seljak in Helena Oblak. Glede na število 
točk se je 21 učencev tudi uvrstilo na državno 
tekmovanje.

Z regijskega tekmovanja iz angleščine 
je Ana Eržen prinesla srebrno priznanje in 
uvrstitev na državno tekmovanje. 

Na šoli je potekalo tudi državno tekmo
vanje iz logike za učence od 7. do 9. razreda. 
Udeležilo se ga je 62 učencev z dela Gorenjske. 
Od petih naših se je najbolje odrezal Aljaž 
Eržen, ki je osvojil zlato priznanje.

Pet torkovih popoldnevov so učenci 1. a in 
1. razreda iz Lučin nabirali plavalno znanje v 
kranjskem bazenu. 

Učenci do petega razreda so si pred kul
turnim tednom ogledali lutkovne predstave 
in ustvarjali senčne lutke. Dan po prazniku je 
učence in starejši skupini otrok iz vrtca Zala 
s koncertom razveselil Adi Smolar. V kul
turnem tednu so lahko obiskovali popoldanske 
delavnice in pekli piškote, poslušali pravljice, 
šli na ogled Tavčarjevega dvorca na Visoko 
in Šubičeve domačije, reševali besedne zanke 
in prepevali. V delavnici Ustvarjalni gib so 
izživljali svoje plesne, športne in ustvarjalne 
ideje. 

Gorenjska prvakinja v namiznem tenisu v 
kategoriji od 6. do 9. razreda je med nekatego
riziranimi tekmovalkami postala Julija Barbič. 
Peto mesto je osvojila Dunja Pustavrh. V ekip

nem tekmovanju so Julija, Dunja, Rožle Reven 
in Tilen Klemenčič osvojili tretje mesto. 

Učenci šestih razredov so teden dni preživeli 
v zimski šoli v naravi v Cerknem. Vsak dan so 
se učili smučati na smučišču Črni vrh, zvečer pa 
so v bazenu obnavljali plavalno znanje. Poučili 
so se o varnosti na smučišču, obiskali cerkljan
ski muzej, naredili video analizo smučanja in 
si ogledali košarkarske tekme med deklicami 
naše šole in šole iz Cerknega. Med seboj so se 
pomerili tudi na smučarski in plavalni tekmi. 

V sodelovanju s smučarskim skakalnim 
klubom Alpina Žiri so za učence četrtih raz
redov izvedli zimski športni dan sankanja in 
skakanja. 

V Trbovljah je potekalo četrtfinalno državno 
tekmovanje v nogometu za starejše dečke. 
Ekipa naše šole, ki jo sestavljajo Aljoša Vodop
ivec, Tilen Klemenčič, Rožle Reven, Marko 
Klemenčič, Nace Eržen, Jure Milinovič, David 
Štremfelj in Sašo Bizjak, je osvojila tretje mesto 
v skupini. V skupnem je to zadostovalo za 17. 
do 24. mesto v Sloveniji. 

Letos je bil prvič organiziran matematični nara
voslovni dan za učence 8. in 9. razreda. Učenci so 
prvo uro zbirali podatke v telovadnici, nato pa jih 
tri ure obdelovali in izdelali prikaze ter diagrame. 
Na koncu so skupine predstavile svoje delo. 

V času pusta so se učenci zanimivo našemili, 
se seznanili z ljudskimi običaji in navadami, 
poskrbeli za pestro pustno dekoracijo in rajali 
v telovadnici.

Zadnji teden februarja pa so otroci uživali 
na počitnicah.

Milka Burnik

V vrtcu Sovodenj smo letos pusta praznovali 
zabavno in ustvarjalno. Najprej smo v obeh 
skupinah z otroki izdelovali klovne iz odpad
nega materiala – tulcev od toaletnega papirja, 
barvnega papirja in gumbov. Naučili smo se 
pesmi Maškare in Pustna ter se pogovarjali o 
pomenu pustovanja in o običajih, povezanimi 
s praznovanjem.

Pripravili smo tudi druženje za otroke in 
njihove starše. Izdelovali smo pustne kape 

Vrtec Zala

Zares pisan 
februar

Novice iz OŠ Ivana Tavčarja

Februar je bi v znamenju 
tekmovanj, kulture in pusta

Pust, pust krivih ust odganjal zimo
in klobuke iz alufolije, odpadnega blaga in 
darilnega traku. Iz tršega papirja smo izdelali 
pustna očala, ki smo jih okrasili z blagom in 
različnimi okraski. Za konec smo se skupaj 
fotografirali.

Na pustni torek so v vrtec prišle maškare. 
Prepoznavali smo se med seboj in ugotavljali, 
kdo koga predstavlja, zapeli smo naši novi pes
mi, plesali ob glasbi. Sprehodili smo se okrog 
Zadružnega doma na Sovodnju, se ustavili pred 
pošto in se pokazali mimoidočim krajanom.

Ob odhodu domov smo se posladkali s 
pustnimi krofi.

Pustne šeme tudi v Javorjah
Na pustni torek so pustne šeme takšne in 

drugačne odganjale zimo tudi po Javorjah. 
Hodile so od hiše do hiše, kjer so jih prebivalci 
lepo sprejeli in ponudili nekaj sladkega v 
zahvalo za odganjanje mraza in zime, kar je 
pustnim šemam zelo prijalo. Svoj pohod so 
zaključile v šolski telovadnici s plesom ter s 
sladkanjem nabranih dobrot, seveda pa niso 

Tudi otroci v vrtcu Zala so imeli februar 
kulturno obarvan. S knjižničarko Bernardo so 
poslušali različne pravljice, povezane s kul
turnim praznikom ali Francetom Prešernom. 
Šolskim otrokom so se pridružili pri ogledu 
dveh gledaliških predstav Ajde Ross z naslovom 
Potovanje devet mesecev in Povest o začarani 
skledi in žlici. Najstarejši skupini sta se zabavali 
tudi na koncertu Adija Smolarja.

V okviru projekta Pasavček so najstarejši 
otroci odšli na ogled in predstavitve de
javnosti Policijske postaje Škofja Loka. Bili so 
navdušeni nad vsem, kar so zanimivega videli 
in slišali. Uživali so tudi na plavalnem tečaju v 
bazenu v Kranju.

Na pustni torek so uganjali pustne norčije, 
se zabavali in prepevali v sprevodu po Gorenji 
vasi ob spremljavi Anine harmonike. Mlajše 
maškare pa so rajale v vrtcu. Prav super so 
se počutili v vlogi klovnov, telebajskov, Pike 
Nogavičke, raznih živali, Spidermanov.

Marinka Vidovič

Pustni sprevod

Tako so pustne šeme v Javorjah odganjale zimo. Otroci so sami izdelali pustne kape in očala.

manjkali niti krofi. Kako uspešno so naše pustne 
šeme odganjale zimo, bomo pa še videli.

Sonja Bevk, Marta Gornik

Iz podružnic
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Med počitnicami je Smučarski klub Poljane za najstarejše vrtčevske 
otroke organiziral smučarski tečaj. Prijavilo se je 12 otrok, starih od 5 
do 6 let.

Tudi za prvošolce je šola polna presenečenj. V začetku marca so si na
deli predpasnike, na šolske klopi pa so namesto knjig, zvezkov in peresnic 
položili kuhinjske krpe, deske, ožemalnike, nože in vrsto različnih živil. 
Naravoslovni dan z naslovom Dober tek je potekal v znamenju zdrave 
prehrane. Učenci so razmišljali o prehrani in se naučili, katera živila 
moramo jesti pogosteje, katerim pa se je bolje izogniti. Spoznali so, da 
je za zdravo življenje pomembno, da poleg primerne prehrane zaužijemo 
tudi veliko vode in se dovolj gibljemo, najbolje na svežem zraku. Ob 
pomoči učiteljic so učenci pripravili obložene kruhke in sadna nabodala, 
iz pomaranč pa oželi okusen sok. Iz jogurta in sadja so zmešali zdrav 
napitek. Pri svojem delu so bili učenci zelo iznajdljivi, dokazali pa so 
tudi, da jim delo s kuhinjskimi pripomočki ni tuje. Po končanem delu so 
si ob lepo urejeni mizi postregli in si zaželeli dober tek. 

Šestošolci so obiskali arboretum Volčji Potok, kjer so preživeli zanimi
vo dopoldne. Sprehodili so se po parku, spoznali delovanje rastlinjaka 
in reševali učne liste. Pridobljeno znanje bodo lahko izdatno uporabili 
pri pouku, kjer se letos učijo veliko novega o rastlinah. 

V začetku marca je na naši šoli potekalo tudi tekmovanje iz fizike. 
Med učenci 9. razreda sta se na regijsko tekmovanje uvrstila Grega Krek 
in Barbara Robba, med 15 osmošolci pa Tina Ažbe in Marija Dolenc. Na 
državnem tekmovanju iz angleščine pa držimo pesti za Mašo Hozjan, ki 
se bo pomerila z devetošolci iz vse Slovenije. 

Medijke, Jolanda M.

Najbolj navdušila Kekčeva druščina
Novoizvoljeni upravni odbor TD Slajka 

Hotavlje je na pustno soboto organiziral pus
tovanje v maskah s skupino Dotik. V dvorani 
zadružnega doma na Hotavljah se je zbralo 
približno 40 različnih mask. Srečali smo lahko 

V vrtcu Agata vsako leto februarja, v mesecu kulture, otrokom 
poskušamo še bolj približati kulturne vsebine. V šolskih prostorih smo si 
ogledali razstavljene slike slikarja Iveta Šubica, kasneje pa so tudi malčki 
postali umetniki. Risali so po zgodbi Juri Muri v Afriki in risbe razstavili v 
garderobi, kje so si jih lahko ogledali tudi starši. Uživali so v rimah, besed
nih igrah in bibarijah. 
Vzgojiteljice smo 
pripravile več lut
kovnih predstav, ki 
so jih z zanimanjem 
opazovali in v njih 
sodelovali. Starejši 
otroci so odšli v kra
jevno knjižnico v 
Poljane in v šolsko 
knjižnico, kjer so 
poslušali pravljice 
in si sposodili kn
jige. K najmlajšim 
je na obisk prišla 
knjižničarka Ber
narda. Prebrala jim 
je pravljico o Min
ki, otroci pa so jo 
navdušeno poslušali 
t e r  s i  o g l e d a l i 
tudi  največjo in 
najmanjšo knjigo.

Jožica Maček

Pustovanja

Maškare gredo v korak s časom
V pustnem času so maškare prišle na svoj račun. Pokazle so se lahko na več pri-
reditvah po občini in tudi letos so bile zelo inovativne. Srečali smo lahko prav vse, 
od starih junakov iz zgodb za otroke do pred kratkim zaslovelih filmskih zvezd.

Kekčevo druščino, backa Jona, virus H1N1. Na 
tekmovanje za najboljšo masko se je prijavilo 25 
pustnih šem. Prevladovale so skupinske maske, 
nekaj pa je bilo tudi posameznikov. Komisija, 
izbrana izmed občinstva, je ocenjevala tako 
masko kot tudi trud, ki so ga posamezniki ali 

skupina vložili v izdelavo, 
in izbrala deset najboljših, 
ki so prejele tudi nagrade. 
Najbolj jo je navdušila 
Kekčeva druščina, ki je tako 
osvojila prvo mesto. Zah
vala vsem, ki so sodelovali 
pri pustovanju, in občinskim 
sponzorjem, ki so prispevali 
nagrade. 

Virus zasenčil ostale
Pustno rajanje je poteka

lo tudi v občinski dvorani v 
Gorenji vasi, organizirali pa 
so ga člani KŠPD. Maškare, 
zbralo se jih je nekaj čez 30, 
so se zabavale in vrtele ob 

zvokih skupine Organi. Videti je bilo veliko 
različnih in izvirnih mask, predvsem pa veliko 
likov, ki so zadnje čase aktualni. Glavno nagra
do je publika podelila maski virus H1N1. Nag
rajenih je bilo 20 mask, od tega je dve nagradi 
podelila komisija. Podelila je tudi nagrado za 
najboljši par, to sta bila Joc&Joc. Ostale nagrade 
so bile razdeljene glede na glasovanje publike. 
Tako so prva tri mesta zasedli Avatarji, virus 
H1N1 in Mozart band. KŠPD se zahvaljuje 
vsem, ki so prispevali nagrade.

L. R.Kekčeva druščina
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Virus H1N1 – nagrada publike
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Novice iz OŠ Poljane

Odslej bodo  
bolj zdravo jedli
Kljub krajši prekinitvi pouka v obliki zimskih počitnic, se je 
na naši šoli spet nabralo nekaj zanimivih dogodkov.

Malčki so ves mesec 
spoznavali kulturo

Vrtec Agata
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Vandranje s harmoniko
PGD Poljane bo v sodelovanju z agencijo za radijsko in televiz-

ijsko dejavnost Media butik tudi letos pripravil prijeten glasbeni večer 
ob ljudskih inštrumentih in pesmih, za kar bo poskrbela glasbena skupina 
Suha špaga. Glasbena skupina deluje pod okriljem društva Rovtarji – 
smučanje po starem, ki je s prireditvijo začelo že pred leti, kasneje pa 
vajeti prepustila poljanskim gasilcem.

Letošnje Vandranje s harmoniko bo v nedeljo, 21. marca ob 16. uri 
v telovadnici OŠ Poljane. Vzdušje bodo popestrili ansambli Toneta 
Rusa, Roka Žlindre, Nagelj, Svetlin in Stane Petrič, Gorenjevaški oktet s 
harmonikarjem Jožetom Vidergarjem, Navihanke in mlada harmonikarica 
Anja Koračin iz Gorenje vasi. Prireditev bo povezovala Saša Pivk 
Avsec. Izkupiček koncerta bo namenjen za nakup gasilske opreme v 
novem kamionu, ki naj bi ga poljanski gasilci v garažo zapeljali v kratkem. 
Vstopnice so na prodaj v predprodaji.

L. R.

Vsaka nova predstava domačih igralskih skupin na odru 
kulturne dvorane je za krajane in okoliške obiskovalce kot 
pravi praznik, saj se z obiskom množično odzovejo. Tako 
je bilo tudi na premieri komedije Zadrega nad zadrego v 
izvedbi igralske skupine Turističnega društva Sovodenj.

Kam marca in aprila
• 13. marec od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov na 

vaškem trgu v Gorenji vasi.
• 13. marec ob 21. uri: Brucovanje v dvorani Gorenja vas s skupinama Tarock 

in Rock Partyzani. Organizira KŠPD.
• 15. marec ob 17. uri: Delavnice za spretne prste – Srček za mamico, 

delavnica za otroke od 4 do 10 let v knjižnici Gorenja vas. Vodi Saša Bogataj 
Ambrožič.

• 16. marec ob 17. uri: Delavnice za spretne prste – Srček za mamico, delavni
ca za otroke od 4 do 10 let v knjižnici Poljane. Vodi Saša Bogataj Ambrožič.

• 19. marec ob 18. uri: Delavnice za spretne prste – Zakaj je mesec nag, 
delavnica za otroke od 4 do 10 let, v knjižnici Sovodenj. Vodi Tatjana Šifrar. 

• 19. marec ob 14. uri: Občni zbor Društva upokojencev Sovodenj v kulturni 
dvorani na Sovodnju.

• 20. marec: Nočni pohod na Slajko in Špik. Organizira ŠDMH. 
• 21. marec ob 6. uri: 35. zimski pohod na Porezen. Odhod izpred avtobusne 

postaje v Gorenji vasi. Pohod traja 5 ur in poteka v zimskih razmerah. Organizira 
PD Gorenja vas.

• 21. marec ob 16.30 uri: Pomladni pozdrav v kulturni dvorani na Sovodnju. 
Organizira šola Sovodenj.

• 21. marec ob 16. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v podružnični šoli 
v Javorjah.

• 23. in 25. marec od 16. do 20. ure: Fotografski tečaj v 16 urah, zadnji dve 
srečanji, ki bosta potekali v fotostudiu FotoArt, Sestranska vas 34. Organizira 
FotoArt, Denis Bozovičar. Več na www.fotografiranje.si.

• 27. marec: Izlet za bruce, organizira KŠPD. Več informacij na www.klub
kspd.si.

• 27. marec ob 21. uri: Prvi pomladanski žur v dvorani Gorenja vas.
• 28. marec ob 15.uri. Proslava ob materinskem dnevu v dvorani v Leskovici. 

Prireja KS Gorenja vas.
• 28. marec ob 16. uri: Predstava Slaba vest v kulturni dvorani na Sovodnju. 

Organizira dramska skupina prosvetnega društva France Bevk iz Otaleža.
• 28. marec ob 16. uri: Predstava Zadrega nad zadrego v Poljanah. Organizira 

igralska skupina Turističnega društva Sovodenj in aktiv kmečkih žena Poljane.
• 4. april ob 16. uri: Ponovitev predstave Zadrega nad zadrego v kulturni dvora

ni na Sovodnju. Organizira igralska skupina Turističnega društva Sovodenj.
• 6. april od 17. do 19. ure: Akcija zbiranja oblačil, obutve in drugega v 

občinski dvorani v Gorenji vasi. Organizira Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja 
vas. 

• 10. april ob 20. uri: Predstava Zadrega nad zadrego v dvorani v Lučinah. 
Organizira igralska skupina Turističnega društva Sovodenj.

• 11. april ob 14. uri: 4. Salamijada in tržni dan na Žirovskem Vrhu, ki ga 
organizira TD Žirovski Vrh. Salame za ocenjevanje je treba oddati do 14. ure. 
Dodatne informacije na 031/693731 (Lucija Kavčič).

• 11. april ob 6. uri: Planinski pohod na Smrekovec. Odhod z avtobusne postaje 
v Gorenji vasi. Pohod traja 7 ur in zahteven. Organizira PD Gorenja vas.

Nova premiera na 
sovodenjskem odru

Ko presenečenj še kar ni konec
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Z nekaj letnim premorom so spet uspešno zakorakali na odrske deske 
in pred gledalci se je odvila predstava iz tipičnega kmečkega okolja, 
kjer zapletenih zapletov ni manjkalo vse do srečno razvozlanega konca. 
Prijateljevanje med sosedi, mlade ljubezni, nerganje čez može oziroma 
žene, presenečenja ob praznovanju petdesetletnice, prikrivanje sina, ki 
obstaja, in sprejemanje hčere, ki je ni, a je, so zadostni razlogi, da pri 
gledalcih prek vseh treh dejanj predstave narašča zanimanje po nasled
njem dogodku. Hkrati pa je prijetno spremljati igro besednega izražanja 
posameznih igralcev in uživati v melodiji narečnega govora. Prav vsi 
igralci so se dobro znašli na odru, tako tisti prekaljeni amaterji, kot oni 
drugi, mlajši, ki svoje mesto v skupini šele utrjujejo. 

Milka Burnik

DP v smučarskih skokih z alpskimi smučmi

Zmaga prinesla Planico
Podružnična šola Javorje ima državnega prvaka v smučarskih skokih 

z alpskimi smučmi. Na tekmo državnega prvenstva, ki je potekala v 
Mostecu, so se uvrstili trije učenci naše šole, vsi trije iz 4. razreda. 
Nastopali so učenci 
rojeni leta 2000, vseh 
tekmovalcev je bilo 
štirinajst.

Državni prvak je 
postal Miha Rupar, 
peto mesto je dosegel 
Klemen Dolenc, šesto 
pa Jan Dolenc. Miha 
si je s prvim mestom 
pr iskakal  nagrado 
– ogled svetovnega 
prvenstva v poletih v 
Planici za celo našo 
podružnično šolo . 
Vsem trem učencem 
iskreno čestitamo!

Marta Gornik

TD Sovodenj
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V soju žarometov  
skočil 18 metrov

Tudi Jurnčkov grič na Dolenji Dobravi je bil 
sredi februarja prizorišče smučarskih skokov 
z alpskimi smučmi. ŠD Sveti Urban je že tretje 
leto, zaradi nekaj slabih zim sicer ne zapore-
doma, organiziralo tovrstno tekmo. Odločitev 
za organizacijo dogodka je padla v petek 
popoldne, zato so se morali predvsem mlajši 
člani društva precej potruditi, da je bila skaka-
lnica v nedeljo popoldne nared. Na zaletišče 
skakalnice se je postavilo 27 tekmovalcev, 
ki so jih organizatorji razdelili v tri kategorije. 
Tokrat je bila udeležba tudi mednarodna, saj 
je nastopil tudi Francoz. 

Že januarja se je nekaj mladih navdušencev 
skokov zbralo ob več let samevajoči skakalnici 
na Volči. Za silo so jo uredili in opravili nekaj 
skokov. Navdušenje nad skoki je porodilo idejo, 
da bi organizirali tekmovanje. Druženje v bližnjih 
lokalih je začetno idejo dokončno utrdilo in padla 
je odločitev, da se lotijo organizacije prireditve.

Stekle so resne priprave in na pustno so
boto je bilo vse nared za tekmovanje v nočnih 
smučarskih skokih z alpskimi smučmi. Izvrstno 
pripravljena skakalnica je v soju žarometov 
obetala pravi spektakel. Prvi skakalci so pričeli 
prihajati že ob 19. uri, da so lahko še pred 
začetkom uradnega tekmovanja, ki se je pričelo 
uro kasneje, preizkusili skakalnico. Začetek tek
movanja so naznanile planiške fanfare in spust s 
slovensko zastavo po hrbtišču skakalnice. 

Na tekmovanje se je prijavilo več kot 
trideset skakalcev, ki so bili razvrščeni v tri 
kategorije: otroci, mladinci in veterani. Vsak 
skakalec je opravil tri skoke, za uvrstitev pa sta 
se upoštevali dve najdaljši daljavi. Pravila tek
movanja so določala tudi, da padec pred končno 
črto pomeni izgubo dveh metrov daljave. Sicer 
pa so ocenjevali le daljavo skokov. V spodbudo 
mladim in manj mladim skakalcem se je zbralo 
veliko število gledalcev in navijačev, ki so še 
dodatno pričarali pravo športno ozračje. 

Po končanem tekmovanju in pregledu rezul
tatov je sledila podelitev priznanj in praktičnih 
nagrad sponzorjev prireditve. Med otroci je 
zlato medaljo osvojil 10letni Simon Ržek iz 
Loma nad Volčo, srebrna je pripadla Sandiju 
Križnarju, bronasta pa Anžetu Križnarju iz Del
nic. V kategoriji otroci je tekmovala tudi edina 
ženska tekmovalka, komaj 9letna Nika Križnar. 
Med mladinci je slavil Jan Frelih iz Gorenjega 

Proga športnorekre ativne prireditve KBK 
ali Za en evro na Blegoš in nazaj (tekmovanje v 
gorskem teku – hoji iz Kopačnice na Blegoš in 
nazaj), ki jo bo ŠDMH organiziralo 22. maja, je 
zdaj označena s tablicami in posneta z GPSom. 
Tako si jo je mogoče ogledati tudi na spletni strani 
www.sdmh.si. 

Od odločitve do izpeljave tekme v smučarskih 
skokih Dobrava 2010 v zgolj treh dneh.
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Smučarski skoki

Skakalnico na Volči ponovno oživili
Mladi ljubitelji skokov iz Volče, Brd in Hlavčih Njiv so na pustno soboto prire-
dili nočno tekmo v smučarskih skokih z alpskimi smučmi na volški skakalnici. 
Najboljši skakalci so prejeli pokal, medalje in praktične nagrade.
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Najdaljši skok je meril 19 metrov.

Proga KBK na spletu

Na Blegoš malo drugače

Tablice, ki označujejo smer proge KBK
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V organizaciji ŠDMH se 20. marca pričenja 16. 
Hotaveljska grča z nočnih pohodom na Slajko – 

Špik. Konec marca pa bodo začeli zbirati prijave za 
8. občinsko floorball poletno ligo in Slajkatlon. Več 

informacij dobite na društveni spletni strani.

Na štartu oziroma cilju v Kopačnici bodo na 
dan dirke postavljene degustacijskoprodajne 
stojnice, poskrbljeno bo tudi za spremljajoči 
program. Ob 13,5 kilometra dolgi progi bodo 
postavljene okrepčevalnice in kontrolne točke.

KBK, katerega idejni vodja je Boštjan Jezeršek, 
je tudi pripravljalna tekma za gorski maraton štirih 
občin. Tu bodo tekmovalci, ki se bodo udeležili 
maratona, lahko dodobra preverili svojo priprav
ljenost, zato ŠDMH pričakuje udeležence iz vse 
Slovenije. Vabljeni pa tudi vsi tisti, ki želite na 
tak način osvojiti Blegoš in sami sebi dokazati, da 
zmorete premagati izziv oziroma želite napraviti 
nekaj tudi zase in za svoje počutje.

Organizatorji se zahvaljujejo podjetju Tolo, 
gostilni Lipan, Gorenjski banki in Mizarstvu 
Jezeršek. 

Lidija Razložnik

Tekmovalci so v soju žarometov opravili 
dve seriji skokov, za končno razvrstitev pa je 
bil pomemben seštevek obeh skokov. Nagrada 
za najdaljšo daljavo je šla v roke Hotoveljčanu 
Pavlu Logarju, ki je skočil 18 metrov, in je tudi 
zasedel prvo mesto v svoji kategoriji. Med 
najdaljše skoke se je s 17,5 metra vpisal tudi 
Gorenjevaščan Gregor Stanonik, po 16 metrov 
pa sta skočila domačin Luka Kržišnik in Marjan 
Franko. Skakalce, dva izmed njih sta nastopila 
tudi v pustnih maskah, je spodbujalo veliko 
gledalcev, ki so se zabavali ob poslušanju 
komentatorja Janeza Čadeža. 

T. D.

Brda, ki je dosegel tudi najdaljšo daljavo tekme 
s skokom 19 metrov. Za najdaljši skok je prejel 
tudi poseben pokal, ki ga je za to priložnost 
izdelal domačin Zdravko Kokalj. Drugo mesto je 
osvojil Rok Jamnik iz Škofje Loke, tretje pa Žiga 
Bogataj iz Srednje vasi. Pri veteranih je najvišje 
mesto pripadlo Marjanu Franku iz Javorij, za 
njim se je uvrstil Roman Bogataj iz Gorenjega 
Brda, tretji pa je bil Franci Alič iz Žabje vasi.

Tokratna prva nočna tekma v smučarskih 
skokih na Volči zagotovo ni bila zadnja, saj je 
bilo navdušenje skakalcev, navijačev in gledal
cev tolikšno, da so organizatorji skokov na Volči 
sklenili, da se bodo naslednje leto ponovno 
zbrali na podobni prireditvi.

Janez Arnolj


