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PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
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Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor 
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Foto na naslovnici: Leon Kavčič.

• 3. februar: Na 
posvetu o ravnanju s 
komunalnimi odpadki 
z državno sekretarko 
i n  p r e d s e d n i k o m 
računskega sodišča. 
Župan je v razpravi 
opisal primer dobre 
prakse v naši občini na področju zbiranja 
koristne embalaže.

• 5. februar: Na praznovanju občinskega 
kulturnega praznika v Lučinah.

• 5. februar: Na občnem zboru PGD 
Trebija, kjer so dobili nov moderen gasilski 
avto, in na občnem zboru Društva podeželja 
Kladje.

•  7. februar: Na občnem zboru Kul-
turnega društva Ivan Tavčar Poljane.

•  9. februar: Okrogla miza v Cerknem, 
ki jo je organiziral poslanec Samo Bevk, 
udeležili pa so se je tudi minister za promet 
Patrick Vlačič in predstavniki ministrstva 
za okolje in prostor. Tema je bila umestitev 
4. razvojne osi v naše okolje. Župan je 
ponovil stališče naše občine, da s sklepom 
občinskega sveta podpiramo povezavo preko 
Sovodnja in nasprotujemo posegu v Hotavlje 
in dolino Kopačnice.

• 10. februar: Obisk pri Agati Jelovčan, 
najstarejši občanki, ki je februarja dopolnila 
101. leto.

• 10. februar: Na zboru krajanov v kra-
jevni skupnosti Trebija.

• 17. februar: Zbor krajanov v krajevni 
skupnosti Javorje.

• 19. februar: Na občnem zboru PGD 
Gorenja vas.

• 21. februar: Na obisku pri županu 
občine Cerkno in pogovor o vzdrževanju 
ceste Leskovica–Kopačnica v smučarski 
sezoni, o medobčinskem inšpektoratu in 
predvsem o poteku razvojne osi. Občina 
Cerkno nasprotuje povezavi čez Kladje. Oba 
župana bosta v marcu povabljena na pogovor 
k ministru za promet.

• 22. februar: Zbor krajanov na Sovod-
nju.

• 23. februar: Predstavitev projekta zu-
nanje ureditve doma občine v Gorenji vasi.

• 24. februar: Sestanek šesterice (županov, 
poslancev in predsednika državnega sveta s 
Škofjeloškega) v Škofji Loki. Pogovor o 
učinkovitosti medobčinskega inšpektorata, 
novogradnji doma starejših v Škofji Loki in 
aktualnih lokalnih temah.

• 24. februar: Na zaključku Glasove preje 
v galeriji Krvina v Gorenji vasi.

Izbor: M. B

Na zemljišču poleg podružnične 
šole Sovodenj, ki ga je občina v ta 
namen kupila že leta 2005, bodo 
tako predvidoma maja začeli gra-
diti večnamensko netekmovalno 
igrišče. Veliko bo 18 x 35 metrov in 
opremljeno z vso potrebno opremo, 
kot so goli za mali nogomet, koši za 
košarko in varovalne ograje. Inves-
ticija obsega tudi osvetlitev, dostopne 
poti do igrišča in postavitev objekta, 
v katerem bo prostor za garderobe 
in sanitarije, predvidena pa je tudi 
ureditev parkirnih prostorov. Celotna 
investicija je sicer ocenjena na 380.000 
evrov, iz programa razvoja podeželja, 
sofinanciranega iz Evropskega kme tij
skega sklada za razvoj podeželja, ukrep Obnova 
in razvoj vasi, bodo prejeli 215.516 evrov, razliko 
pa bo prispevala občina iz lastnih sredstev. 

Kot so povedali na občini, bodo lahko igrišče 
uporabljale vse generacije krajanov, saj bo zag-
otavljalo možnost večnamenske rabe. Primerno 
bo za šport in rekreacijo učencev šole in različnih 
skupin vaščanov (igranje malega nogometa, 
košarke, odbojke, badmintona, hokeja na rolerjih  
itn.) ter za organizacijo kulturnih in športnih 
prireditev ter drugih društvenih dejavnosti.   

Želja je že dolgo
Krajani in lokalna društva so željo po novem 

športnem igrišču gojili že dolgo, s pobudo pa so 
prišli na občino leta 2008, ko je ta tudi začela s 
pripravo potrebne dokumentacije in izbiro prim-
erne lokacije. Čeprav je teren poleg podružnične 
šole izredno zahteven, se je izkazalo, da je ta 
od vseh predvidenih lokacij, ki so jih preverili 
v sodelovanju s krajevno skupnostjo Sovodenj 
ter lokalnimi društvi, še vedno najbolj ustrezna. 
Še istega leta so zato izdelali podrobne geološke 
študije in idejno zasnovo umestitve igrišča. 
Naslednje leto so bili izdelani vsi potrebni 
projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Zaradi zahtevnosti terena, ki bo tudi pri gradnji 
zahteval prisotnost predvsem geologov, bodo 
stroški gradnje višji. Zato se je občina že leta 
2009 prijavila na javni razpis ministrstva za 
šolstvo in šport za pridobitev državnih sred-
stev, pri katerem bi država sofinancirala 20 
odstotkov vrednosti investicije. Na razpisu s 
projektom niso bili uspešni, zato so se avgusta 

2010 ponovno prijavili za pridobitev državnih 
in evropskih nepovratnih sredstev. Pozitivno 
odločbo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano so prejeli sredi februarja letos, 
zdaj pa potekajo postopki za objavo razpisa za 
izbiro najugodnejšega izvajalca del. Ta bo moral 
igrišče izgraditi do septembra letos. 

Tina Dolenc

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo, kot 
je navedeno v tabeli. Če bi z njim želeli go-
voriti na občini, se prej 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, 
kjer je dosegljiv ob ponedeljkih ves dan po 
telefonu, od 13. do 15. ure pa tudi v pisarni.

M. B.

Športno igrišče Sovodenj

Z evropskimi sredstvi  
laže do nove pridobitve
Občina Gorenja vas - Poljane je dobila odobrena nepovratna finančna sredstva 
za izgradnjo športnega igrišča na Sovodnju v višini 215.516 evrov, kar je 85 
odstotkov upravičenih stroškov.

Predvidoma maja bodo na zemljišču poleg podružnične šole 
Sovodenj zabrneli gradbeni stroji. 
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Vsako podjetje, ki posluje s strankami, si želi, da 
bi bili njihovi kupci zadovoljni in bi se vračali. Ti so 
namreč najboljša reklama, hkrati pa jamstvo za rast 
podjetja in dobička. Zato je spremljanje reklamacij, 
pritožb in pripomb kupcev še posebnega pomena, 
saj s hitrim reševanjem potolažimo nezadovoljnega 
kupca in zagotovimo, da se bo odločil za ponovno 
sodelovanje z nami. Napaka se lahko zgodi vsako-
mur. Pomembno je, da jo znate rešiti! 

Seminar z naslovom Reševanje reklamacij bo 
v sredo, 6. aprila 2011, ob 15. uri v veliki sejni sobi 
UE Škofja Loka, Poljanska cesta 2. Namenjen je 

vsem, ki bi radi z boljšo komunikacijo v konflik-
tnih situacijah in obvladovanjem različnih tipov 
strank postali učinkovitejši. Poleg tega pa boste 
spoznali, kako uspešno reševati reklamacije in 
pritožbe, se naučili pravih pristopov do strank 
in se tako izognili konfliktu z njimi, ter kako upo-
rabiti informacije, ki jih dobimo z reklamacijami. 
Prijave in dodatne informacije so vam na voljo 
na Razvojni agenciji Sora, www.ra-sora.si, na 
telefonski številkin 04/50-60-223 ali po e-pošti: 
julija.primozic@ra-sora.si.

L. R.

Seminar o reševanju reklamacij

Namen malih komunalnih čistilnih naprav 
(NKČN) je ustrezno očistiti odpadno vodo 
do take mere, da jo bo v skladu s predpisi in 
zahtevami mogoče odvajati v okolje – bo-
disi ponikati v tla ali izpuščati v vodotoke. 
Nepretočna greznica je dovoljena le tam, 
kjer čiščenje v MKČN ni tehnično izvedljivo 
ali zaradi posebnih razmer, ki lahko nega-
tivno vplivajo na delovanje MKČN. To so 
lahko posebne geografske razmere ali nestalno 
naseljene stavbe, na primer vikendi. 

Izbira odvisna od več dejavnikov
Povsod drugod bodo občani morali sami 

ali skupaj z bližnjimi sosedi urediti MKČN. 
Pred odločitvijo, katero MKČN kupiti, pa je 
poleg stroškov izvedbe ter vzdrževanja in 
obratovanja dobro upoštevati več dejavnikov. 
Poznati je treba teren oziroma okolje, kjer 
se bo MKČN vgrajevala (zakonske zahteve, 
stanje terena in možnosti poškodbe naprave 
pri ekstremnih lastnostih terena, poplave 
visokih voda, pogoji za življenje mikroorga-
nizmov, razpoložljivost oz. velikost prostora 
za vgradnjo). Upoštevati je treba vse obreme-
nitelje in izbrati ustrezno velikost MKČN ter 
poznati zahteve ob pripravi terena za vgradn-
jo, kot je priprava gradbene jame, dovodne in 
odvodne kanalizacijske cevi, fleksibilne cevi 
za povezavo od rezervoarja do prostora, kjer 
bo krmilna naprava za čistilno napravo. Pred 
odločitvijo se je dobro pozanimati tudi o izbiri 
pokrova (pohodni ali povozni), možnosti av-
tomatskega krmiljenja, možnosti izbire med 
notranjo in zunanjo krmilno enoto, ali so v 
rezervoarju rotirajoči deli in črpalke (možnost 
okvar), ali je možna modularna nadgradnja 
MKČN, učinek čiščenja posameznih vrst 
MKČN, njihove prednosti in slabosti. Cene 
MKČN so različne, saj so običajno pogojene 

Male komunalne čistilne naprave

Premišljeno do izbire 
prave naprave za čiščenje odpadnih vod
Občani, ki do svojih hiš ne bodo imeli speljane javne kanalizacije, bodo morali 
do konca leta 2017 sami urediti malo komunalno čistilno napravo. Na Razvojni 
agenciji Sora so pojasnili, kaj je dobro upoštevati pri izbiri naprave in na kaj 
biti še posebej pozoren.

tudi s kakovostjo materialov in opremo, 
vendar pa visoka cena še ni zagotovilo za 
kakovost izdelka. 

Sama vgradnja mora potekati po navodi-
lih proizvajalca in priporočljivo je, da je 
pod nadzorom prodajalca ali usposobljenega 
gradbenega izvajalca. Paziti je treba, da je 
mesto vgradnje v dosegu dostopa za črpanje 
odvečnega blata ali servisa, ter na značilnosti 
terena (plazovitost, višina talne vode, poplavno 
območje) in hidravlične padce. 

Ustrezati mora standardom
Na trgu je precej tovrstnih čistilnih naprav, 

vendar vse ne ustrezajo predpisom oziroma 
standardom. Njeno ustreznost potrjuje Izjava 
o skladnosti, ki mora biti napisana v sloven-
skem jeziku in vsebovati sledeče podatke: 
ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega 
zastopnika, opis gradbenega proizvoda (tip, 
oznaka, namen uporabe ...), zahteve, s katerimi 
je gradbeni proizvod skladen, posebne pogoje, 
povezane z uporabo proizvoda (če obstajajo), 
ime in naslov organa, vključenega v potrje-
vanje skladnosti, in ime ter položaj osebe, ki je 
pooblaščena za podpis izjave v imenu proizva-
jalca oziroma njegovega zastopnika. Z Izjavo 
o skladnosti dobi lastnik naprave tudi možnost 
opustitve prvih meritev prečiščene vode na iz-
toku MKČN oziroma bo izvajalec javne službe 
v Občini Gorenja vas  Poljane namesto meritev 
izdelal le oceno obratovanja.

Znižanje okoljske dajatve
Do znižanja okoljske dajatve za one

snaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda bodo lastniki upravičeni v primeru, da bo 
delovanje MKČN ustrezno, torej bo v skladu z 
določbami Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz MKČN in mejne vrednosti 

parametrov odpadne vode na iztoku ne bodo 
presegale predpisanih vrednosti. V primeru 
ustreznega delovanja in primarnega čiščenja 
odpadnih vod se okoljska dajatev zniža za 40 
odstotkov, v primeru sekundarnega ali ter-
ciarnega čiščenja pa za 90 odstotkov.

Predstavitve po KS
V okviru projekta LEADER bodo aprila 

in maja po krajevnih skupnostih potekala tudi 
srečanja strokovne ekipe. Na njih bodo pred-
stavili osnove zakonodaje s področja odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, 
vrste malih čistilnih naprav oziroma osnove 
o različnih tehnologijah čiščenja, prednosti 
in slabosti posameznih MKČN oziroma vrste 
čiščenja, možnosti sofinanciranja (krediti Eko 
sklada in razpis Občine Gorenja vas  Poljane 
za dodeljevanje nepovratnih finančnih sred-
stev za izgradnjo MKČN) ter pomembnejše 
dejavnike pri odločanju o nakupu male čistilne 
naprave. O datumih in lokacijah srečanj bodo 
občani naselij, ki ne bodo opremljena z javno 
kanalizacijo, obveščeni po pošti, objavljeni pa 
bodo tudi na spletni strani Občine Gorenja vas 
 Poljane in v Podblegaških novicah. 

Vsi, ki bi želeli dodatne informacije o 
MKČN, pa se lahko z vprašanji obrnejo na 
Razvojno agencijo Sora po telefonu na 04/62 
02 226 ali jih pošljejo prek elektronske pošte 
na naslov samra.secerovic@rasora.si. 

Tina Dolenc

Lastniki stavb, ki stojijo na vodovarstvenem ali 
občutljivem območju, morajo zagotoviti čiščenje 

v MKČN do 31. 12. 2015. Na vseh ostalih 
območjih pa imajo čas za to do 31. 12. 2017. 

Nič več avtomobilov
Če ste v središču Gorenji vasi vajeni parkirati na 

novourejenem delu pri vodnjaku želja, bo v prihod-
nje treba spremeniti to navado. Kot so sporočili z 
občine, bo predvidoma od 1. maja vaški trg ob so-
botah in nedeljah zaprt za promet, med tednom pa 
bo tam še naprej možno parkirati. Ob koncih tedna 
se bodo na njem odvijale različne prireditve kot je 
na primer tržnica, krajani ga bodo lahko uporabljali 
za druženje ipd. Za parkiranje je občina že označila 
sedem mest pod kmetijsko zadrugo, uporabljati 
pa je mogoče tudi parkirišče pod domom občine.

M. B.
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Izkazalo se je, da gre tudi v svetovnem merilu 
za izjemno redko najdbo železovega meteorita, 
ki je zdaj že vpisan v svetovni register pod im-
enom Meteorit Javorje. Meteoriti hranijo številne 
skrivnosti, zato bodo nadaljnje raziskave gotovo 
razkrile še kakšno podrobnost,  morda pa tudi čas 
njegovega padca na Zemljo. Ker so meteoriti kot 
skupki mineralov iz vesolja izjemni, so spoznani 
tudi za naravne vrednote.  

Ko sem lansko leto pisala strokovni predlog 
za začasno zavarovanje meteorita, ki je padel 
na Mežaklo, sem razmišljala, kako redke so te 
najdbe pri nas, in o tem, čez koliko let bomo 
spet beležili novo najdbo, saj so pri nas zelo 
redke. Edina uradno potrjena meteorita sta bila 
železov meteorit iz Avč v Soški dolini, najden 
31. marca 1908, težak nekaj več kot kilogram, 
in kamniti meteorit Jesenice z Mežakle, ki je 
padel na Zemljo 9. aprila 2009 in je izjemen 
tudi zaradi znane orbite. Ob padcu je razpadel 
na več kosov. Skupaj so našli nekaj več kot 3,5 
kilograma njegovih delov.

O tem, da bom čez leto dni pisala o najdbi 
novega in največjega meteorita, ne bi stavila, 
kaj šele, da bi se ta zgodila v bližini, v Javorjah v 
Poljanski dolini. V drugi polovici februarja letos 
je bil vpisan v svetovni register, ki ga vodi The 
Meteoritical Society, in sicer pod številko 278 
– železov meteorit skupine IIIAB. Podatke o 
njem lahko dobite na spletni strani  http://www.
lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=53489. 
Tako se je tudi ime Javorje vpisalo na svetovni 
zemljevid meteoritov. 

Ker so meteoriti nekaj posebnega, lahko jim 
rečemo tudi skupki mineralov, ki so prileteli iz 
vesolja oz. osončja in padli na Zemljo, so od no-
vembra 2010 določeni v Pravilniku o določitvi in 
varstvu naravnih vrednot za naravne vrednote. 

Najdba po sreči
Vladimir je bil mojega obiska zelo vesel, 

saj sem bila prva od »ta domačih«. Tako on 
kot njegova družina so zelo ponosni na najdbo. 
Poimenoval jo je Meteorit Javorje. Po objavi na 
internetu, da je bil v Javorjah najden meteorit, 
so se pri njemu kar vrstili novinarji, ki so o tej 
nenavadni najdbi poročali v številnih medijih. 
Bil je tudi predlagan za osebnost tedna na Valu 
202, dogodek pa je bil kot dogodek tedna v 
več medijih. 

Obsežen arhiv člankov in fotografij ter listi-
no o vpisu v svetovni seznam meteoritov vzorno 
vodi njegova žena, ki enako kot on verjame v  
nenavadno naključje ali kar čudež. Vladimir 
je vlako, kjer je našel meteorit, načrtoval čisto 
drugje, pa ga je misel vodila na to lokacijo. Ko 
je bila pot narejena, sta s strojnikom Mihom 
Buhom šla na ogled vlake, tam pa sta na ovinku 
na brežini vlake zagledala nenavaden zarjavel 

kamen, ki nekako ni spadal med kamne, ki so 
ležali okoli. Zakotalil se je na pot, in ko sta ga 
pobrala in potežkala, sta si bila edina, da je 
bil tudi nenavadno težak. 
Drugih podobnih delov v 
okolici nista našla, le okoli 
tega je na brežini ostal del 
stopljene okoliške kam-
nine, drugi del pa je ostal 
nekje v vlaki. 

Vladimir je najdbo od-
nesel domov. Ugibanja o 
izvoru nenavadnega kosa 
so bila različna, vse od 
železa staroselcev do stare 
granate. Po posvetu se je 
obrnil na geologa Antona P. 
Florjančiča iz Škofje Loke. 
Ocenil je, da je najdba 
nenavadna, lahko da bi bil 
tudi meteorit, in bi jo bilo 
treba natančneje preiskati, 
da bi ugotovili njen izvor. 
Po precejšnjih naporih so 
odžagali košček kamnine 
in ga odnesli na Geološki 
zavod Slovenije. Raziskali 
so ga strokovnjaki pod 
vodstvom doc. dr. Mateje 
Gosar, ki imajo za to ustre
zno opremo, in ugotovili, 
da gre za meteorit. 

Najtežji med  
tremi v Sloveniji

Raziskave so potrdile, da gre za železov me-
teorit iz najštevilčnejše in najpogostejše sku pine 
železovih meteoritov oktaedritov, kar so dodatno 
potrdile tudi kemijske analize. Opravili so še 
vrsto dodatnih kemijskih analiz slednih prvin, ki 
so potrebne za natančnejšo opredelitev meteorita. 
Meteorit iz Javorij je podolgovate, približno 
trikotne oblike, z zaobljenimi robovi ter zunan-
jimi merami 15 x 12,5 x 11 cm in maso 4920 g, 
kar ga uvršča med najtežjega od treh najdenih 
pri nas. Površina je prekrita z debelo rjavkasto 
skorjo produktov oksidacije železovonikljevih 
mineralov, kar kaže, da je bila dolgo izpostav-
ljena različnim procesom preperevanja. Zato so 
bile verjetno zabrisane tudi značilne vdolbinice 
in tanka žgalna skorja nataljene kovine. Običajno 
nastanejo na površini meteorita predvsem zaradi 
taljenja pri visokih temperaturah med njegovo 
potjo skozi atmosfero. Na podlagi visoke stopnje 
preperelosti sklepajo, da je bil meteorit na Zemlji 
že dlje časa, vendar bodo njegovo zemeljsko sta-
rost predvidoma določile nadaljnje raziskave. V 
prerezu je razmeroma svež in je srebrne kovinske 
barve, vendar na zraku zelo hitro oksidira, na 

nekaterih mestih pa je opaziti značilne vzorce 
kristalov minerala kamacita (Widmanstättenove 
vzorce). O raziskavi in meteoritih je bil na spletni 
strani časopisa Delo 10. februarja letos objavljen 
obširen znanstveni članek (Mateja Gosar, Miloš 
Miler in Jure Atanackov), iz katerega smo pov-
zeli bistvene podatke. 

Naravne vrednote

Meteorit Javorje na svetovnem seznamu meteoritov
Pred letom in pol je Vladimir Štibelj iz Javorij ob gradnji gozdne ceste v bližini 
Javorij po naključju našel železov meteorit. Tako so pokazale raziskave nena-
vadnega kosa kamnine, ki jih je opravil Geološki zavod Slovenije.

Košček vesolja v rokah
Ogledala sem si kos kamnine, ki je bila ob 

meteoritu. Ko ga je žena Marjeta prinesla na 
mizo in je na notranjo stran, kjer se ga je tiščal 
meteorit, položila magnet, je kamnina pritegnila 
magnet, na drugi strani pa ne. Sklepamo, da 
je v prikamnini še del meteorita. V steklenem 
kozarčku tudi hranijo koščke rjaste prevleke, in 
ob tem, ko jih primeš v roke, dobiš občutek, da 
imaš v rokah košček vesolja. Meteorita pa nisem 
videla, saj ga hranijo na varnem. Bi ga pa poka-
zali ob priliki, če bi bila o njem predstavitev. 

Doc. dr. Gosar je povedala, da je po objavi 
najdbe zanimanje za meteorite precej naraslo in 
oglasilo se je že več ljudi, ki so bodisi posedu-
jejo podobne nenavadne kamne ali povedali, 
kje so shranjeni. Potencialne najdbe bo treba 
pregledati in ugotoviti njihov izvor in morda 
bodo med njimi našli še kak meteorit, pravi. 

Kaj so meteoriti in od kod prihajajo?
Meteoriti so skupki mineralov iz osončja, ki 

padejo na Zemljo. Pred padcem jih imenujemo 
meteoroidi. Velika večina meteoritov, ki padejo na 

Vladimir s svojo najdbo
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

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

2. Pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o 
sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane.
Društva lahko prijavijo prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela sredstev iz 
drugih virov občine Gorenja vas - Poljane.

3. Merila za pridobitev sredstev so določena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane.

4. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, 
je 15.200 evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila v 
obliki dveh dotacij, in sicer prva po podpisu pogodbe, druga pa po predloženem finančnem 
in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011.

6. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas -  
Poljane,
- prijavni obrazec.

Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi 
iz uradnih evidenc in jih ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu. 
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu občine Gorenja vas - 
Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas ali na spletni strani občine http://www.obcina-gvp.
si/razpisi. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

7. Rok in način oddaje vlog
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30. aprila 2011.

Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 30. aprila 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani 
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2011«. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

8. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila 
ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno in bo v roku 10 dni po preteku 
roka za predložitev prijav. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo 
pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih 
dneh dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna. Za vse popolne in upravičene prijave 
bo komisija pripravila predlog razdelitve sredstev. 
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja prijav. 
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s 
pogodbo. 

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

Župan
Milan Čadež

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane in Odloka 
o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 106/10) župan občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011

Zemljo, prihaja iz glavnega asteroidnega pasu med 
orbitama Marsa in Jupitra. Množica asteroidov je 
nastala v času nastajanja planetov pred 4,5 milijarde 
leti. Gravitacijski vplivi Marsa in Jupitra so preprečili 
združevanje snovi v enoten planet. Asteroidi v tem 
pasu krožijo okrog Sonca v večinoma stabilnih, bolj 
ali manj krožnih orbitah. Zaradi medsebojnih trkov 
lahko nekateri razpadejo v manjše kose. Orbita 
meteoritov oz. meteoroida se lahko spremeni in 
začne sekati Zemljino orbito. Če se med sekanjem 
orbit meteoroid in Zemlja znajdeta na istem mestu 
ob istem času, meteoroid trči v Zemljino ozračje. Na 
poti skozi ozračje je zaradi svoje zelo velike hitrosti 
izpostavljen visokemu tlaku in zaradi trenja tudi 
visoki temperaturi. Običajno razpade na več kosov, 
ki med pada njem skozi ozračje delno ali popolnoma 
zgorijo. Redki meteoroidi oziroma njihovi odlomki, 
ki preživijo pot skozi ozračje in padejo na površje 
Zemlje, so meteoriti. 

Meteorite po sestavi delimo na kamnite, 
železove in kamnitoželezove. Javorski meteorit 
spada med železove, ki jih sestavljajo železovo 
nikljevi minerali. Prevladujejo kamniti meteoriti, 
redkejši pa so železovo nikljevi in železovi. Med 
temi so tako imenovani padci, ko je bil padec 
opazovan, in najdbe, za katere čas padca ni znan 
in ki so plod srečnega naključja. Meteorit Jeseni
ce spada med padce, javorski pa med najdbe. 

Večina meteoritov je na Zemljinem površju 
razmeroma neobstojnih in zaradi izpostav-
ljenosti fizikalnim, kemičnim in biološkim 
vplivom razmeroma hitro razpadejo, kar bi se 
lahko zgodilo tudi javorskemu. 

Zato so slučajna najdba, izjemen dar opazo-
vanja in pravilna odločitev najditelja za ohrani
tev meteorita res srečna naključja, meteorit pa 
prava redkost in dar.

Upajmo, da bodo dodatne raziskave prinesle 

Meteorit Javorje na svetovnem seznamu meteoritov

še kakšno novo zanimivost in podrobnost o 
našem vesolju. Najdba takega meteorita na 
našem območju je izjemna zanimivost, a se tega 
morda še ne zavedamo dovolj. 

In kaj namerava storiti z meteoritom Vladi-
mir? Za ustrezno finančno nadomestilo bi ga 
rad dal v katerega od bližnjih muzejev. Nekaj 
denarja bi namenil strojniku Mihu Buhu, del 
v dobrodelne namene, del pa svojim otrokom, 
brez pomisleka odgovori na moje vprašanje. 

Tadeja Šubic
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Na Sovodnju doslej ni bila navada, da bi 
taki sestanki potekali na delovni dan, pa čeprav 
zvečer, a se je v kulturni dvorani kljub temu 
zbralo okrog sedemdeset krajanov. Z občine so 
teme pojasnjevali Jana Kristan, Kristina Knific, 
Boštjan Kočar in župan Milan Čadež.

V sklopu informacij o športnem igrišču je 
krajan opozoril na ozko cesto do šole, kjer se 
je težko srečevati, sploh v konicah, v času, ko 
starši hodijo po otroke v vrtec, in tudi sicer.

Državna cesta 210 
in avtobusna postaja

Na problematični cesti Sovodenj–Trebija 
načrtujejo do maja 2012 z 1,5 milijona evrov 
sanirati brežino pri Graparju ter poškodbi 
cestišča pri Pajklcu in Bucku. Po lansko-
letnem pregledu te alpske dolinske ceste s 
strmo brežino so ugotovili, da preplastitev 
posameznih odsekov ne pride v poštev, ker je 
prej treba obnoviti večino cestišča, vključno z 
opornimi zidovi spodaj in zgoraj. Izpostavljeno 
je bilo ozko fužinsko grlo, kjer štrleče skale z 
zgornjega cestišča ovirajo srečevanje vozil. 

Na Sovodnju je problematična tudi avto-

busna postaja – ki je sploh ni. V ta namen je 
bila odkupljena in že odstranjena stara hiša, a v 
vseh teh letih opozarjanj se je slišala le množica 
različnih argumentov proti gradnji na tistem 
mestu. Zadnja strokovna ocena je menda, da 
tudi risanje prehoda za pešce ne pride v poštev, 
češ da je še vedno varneje prečkati cesto v 
ovinku na neoznačenem delu. Do kdaj se bo to 
vleklo? Do prve žrtve na tem delu ceste?

Tudi ne/postavljanje znakov za omejitve 
hitrosti in drugih znakov ni vedno razumljivo 
in razumno na cesti 210, ki se menda enotno 
označuje od Jezerskega prek Škofje Loke, So-
vodnja do Želina. Na vest voznikov, ki imamo 
vozniške izpite in torej znanje in védenje o 
cestnoprometnih predpisih, je potrkal eden od 
krajanov. Spomnil je na nesmiselno postavljanje 
različnih fizičnih ovir na cestišču, ki pa, žal, edi
ne upočasnijo voznike. Pri nas! Ko pa vozimo v 
tujini, poznamo vse prometne znake! 

»Težko bo, če bo morala lokalna skupnost 
sama urejati državne ceste. Ta zbor daje nalogo 
od nas izvoljenemu županu, da za to poskrbi,« je 
bilo slišati. Pa tudi županov odgovor: »Cilj mi 
je jasen, kako moram delati naprej. Odgovorno 
sprejemam nalogo.«

Komunalna infrastruktura
Država je sprejela operativni program javne 

kanalizacije. Sovodenj je z gostoto 9,6 prebival-
ca na hektar na repu te lestvice in prebivalci v 
jedru vasi lahko računajo na javno kanalizacijo, 
vendar ne prej kot v letih od 2014 do 2017. 
Okoliški prebivalci bodo morali poskrbeti za 
lastne male čistilne naprave. Postavila so se 
vprašanja: Kdo bo nadziral namensko porabo 
denarja od kanalščine? Kdo bo praznil čistilne 
naprave? Bo država ali občina poskrbela, da ne 
bo potrebno dokumentacije za gradnjo malih 
čistilnih naprav zbirati več tednov od vrat do 
vrat? Bo tudi pri tem projektu občina Gore-
nja vas  Poljane prva, najdražja, od katere se 
bodo učili drugi, kot pri ločevanju odpadkov? 
Ob možnosti koriščenja subvencije za male 
čistilne naprave so spomnili, da se ta denarni 
priliv všteva v dohodnino, kar lahko prinese 
višji razred in posledično plačilo dohodnine, 
kar subvencijo izniči.

Krajani so bili kritični do embalaže, večkrat 
zavitih proizvodov, do tekočin v tetrapakih in 
plastenkah namesto v vračljivih steklenicah. 
Spomnili so, da bi tudi tu EU lahko postavila 
ustrezne, ekološko sprejemljive zahteve do 
proizvajalcev. Krajani bi se obnašali ekološko in 
npr. kupovali olje v steklenicah, če bi ga dobili 
na policah trgovin. Podan je bil predlog, naj se 

Zbor krajanov na Sovodnju

Vroči temi: kanalizacija in male čistilne naprave
Športno igrišče, regionalna cesta Sovodenj–Trebija, komunalna infrastruktura, 
četrta razvojna os ter številna druga pereča vprašanja so tri ure in pol družila 
krajane KS Sovodenj s predstavniki občine na zboru krajanov.
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kupuje od lokalnih proizvajalcev, kmetov, npr. 
mleko za šole. Župan je pohvalil kar zgledno 
ločevanje in zbiranje odpadkov. 

Lokalne ceste so nikoli dokončana tema. V 
tem letu načrtujejo asfaltacijo odsekov, kot jih 
je načrtovala KS. Za cesto Sovodenj–Javorjev 
Dol so opravili meritve in naredili zasnovo za 
obnovo. Ker je ta cesta povezovalna z Idrijo in 
Cerknim, se je postavilo vprašanje, kako da se 
za njeno obnovo ne da pridobiti sredstev EU, če 
pa so to znali in zmogli v sosednji občini Cer-
kno in s tem pridobili obnovljeno in z opornimi 
zidovi ter ograjami urejeno cestišče med 
Plužnjami in Otaležem. Značilnosti lokalnih cest, 
spremljajočih voda in brežin na posameznem 
odseku najbolje poznajo krajani tistih vasi, zato 
se jim zdi prav, da bi na gradbeno dokumentacijo 
lahko vplivali s svojimi predlogi ali opozorili na 
težave v korist poznejšim nevšečnostim. Lokalne 
ceste na področju KS Sovodenj so bile asfaltirane 
v devetdesetih letih ali kasneje in so že potrebne 
obnove. Krajani so v prenovo vložili znatna 
sredstva, zdaj pa pričakujejo, da se bo denar za 
popravilo našel še kje drugje.

Poleg prenov cest bo potrebno nekaj de
narja nameniti tudi urejanju vodotokov, tako 
v strnjenem naselju kot drugod. Prav bi tudi 
bilo, da bi poskrbeli za vgraditev električnih 
in telefonskih vodov v tla, kjer je to mogoče in 
kadar se obnavljajo določene površine.

V Lanišah so sanirali plazovito brežino, 
nekaj jih še vedno čaka. Najbolj kritičen usad 
je zdaj pod Dolinarjevimi; z odlašanjem sana
cije se le še poslabšuje, ogroža pa cestišče in 

više ležečo hišo. Sanacijo načrtujejo glede na 
razpoložljiva finančna sredstva.

Četrta razvojna os
Mnogo besed (pogosto pred volitvami), ses-

tankov, načrtovanj in posledično tudi že denarja 
je šlo za t. i. četrto razvojno os, ki naj bi po J 
(južni) varianti potekala preko Sovodnja v dolino 

Zbor krajanov je bil organiziran na pobudo 
vaščanke, z namenom, da se ljudi obvesti o 
trenutnem stanju in usodi Doma pod Planino, 
ki predstavlja nekakšno črno točko Trebije. 
Objekt namreč propada, saj se v njem ne dogaja 
nič in je zgolj breme KS. Krajani so pred leti 
že zahtevali, da bi se dom zaprl in ne dajal več 
v najem za dejavnost, ki se je tam vršila kar 
nekaj let.

Na ravni KS  v letošnjem letu potekajo 
podobni projekti kakor vsa leta do zdaj in se 
opravljajo v skladu s finančnimi možnostmi. 
Eden od takih je tudi asfalt na določenih odsekih 

Če balirate in ne veste, kam s folijami, naj 
spomnimo, da je ta odpadek možno brezplačno 
oddati v zbirni center v Todražu. Kot je opozorila 
Kristina Knific z občine, mora biti folija ločeno 
zbrana in očiščena. Ločiti jo je treba od mrežic 
vrvi in drugih materialov. Iz folije odstranimo tudi 
blato, silažo in druge materiale, ki niso folija. 
Samo tako je ta odpadek mogoče brezplačno 
predati naprej v predelavo.

Samo še do 24. marca pa bodo v zbirnem 
centru sprejemali gradbene odpadke. Knifičeva 
pojasnjuje, da ti ne spadajo v obseg storitev 
obvezne javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki, za katere ima občina dovoljenje za zbi-
ranje. Če boste v dvomih, kam s tem odpadnim 
materialom, lahko pokličete Kristino Knific na 
telefonsko številko:04/51-83-122. Pri njej lahko 
dobite tudi pojasnila o balirnih folijah. 

Naj še spomnimo, da zbirni center Todraž 
obratuje vsako delovno sredo od 11. do 17. 
ure in vsako drugo soboto v mesecu od 8. do 
12. ure. M. B.

Folije v zbirni center, nič več gradbenih odpadkov

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla 
sredi aprila. Vaše prispevke pričakujemo do 
1. aprila po elektronski pošti: podblegaske.

novice@gmail.com ali na naslov: Uredništvo 
Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 
Gorenja vas. Na ista naslova lahko pošiljate 
tudi sezname prireditev, ki jih organizirate. 

Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu, 
ne bo mogoče objaviti!

Zbori krajanov na Trebiji

Dom pod Planino – črna točka Trebije
Prvi zbor krajanov je potekal tudi v KS Trebija. Februarja so se tako v gasil-
skem domu na Trebiji poleg vaščanov Trebije, Podgore, Fužin, Kladja in Stare 
Oselice zbrali tudi predsednik KS Trebija Bogdan Primožič, župan Milan Čadež 
in vodstvo občinske uprave. Krajani so med drugim dobili tudi informacije o 
sodelovanju KS in občine Gorenja vas - Poljane. 

cest in vzdrževanje obstoječe infrastrukture.
V sodelovanju z občino Gorenja vas  Pol-

jane pa se odvijajo večji projekti, kot so ureditev 
porečja Sore (nov vodovod Trebija–Gorenja vas, 
kanalizacija), gradnja širokopasovnega omrežja, 
postavitev hitrostnih ovir za upočasnitev pro-
meta in cestne signalizacije na cesti skozi 
Trebijo in v Podgori.

Pri izvajanju predlaganih projektov KS 
Trebija sodeluje z občino, ki ima usposobljen 
strokovni kader, ki pokriva vsa področja in-
vesticij.

L. R. 

Idrijce – kar je sklep občine, po S (severni) pa 
preko Kopačnice – kar je sklep vlade. V sklopu 
te razvojne osi se gradi škofjeloška obvoznica, 
pripravljeni so načrti za gorenjevaško obvoznico. 
Na dokončno rešitev bomo čakali še dolgo, dotlej 
pa se tolažimo s preroškimi besedami: »Ustrezno 
naj se posodobi cesta Trebija–Sovodenj, potem 
pa, ko bo denar, bo tudi tunel pod Kladjem.«

Razno
Sovodenj ima 180 delovnih mest. Od leta 1991 

nazaduje. Tudi po dograditvi širokopasovnega 
internetnega omrežja bodo v naših krajih ostale 
bele lise ali, bolje rečeno, oddaljene domačije, 
ki bodo v svet potovale z internetom počasi ali 
pa sploh ne. Ali je centrala na Sovodnju res 
zasedena ali je to le preprost izgovor in nezain-
teresiranost operaterja za redke posameznike, so 
se prav tako spraševali nekateri krajani.

Pogovori in pojasnila o raznolikih tematikah 
ter zanimanje krajanov je bilo tolikšno, da so 
sprejeli sklep o ponovnem takšnem zboru kra-
janov čez dve leti.

Milka Burnik

Po napovedih do maja 2012 poškodb cestišča pri Pajklcu ne bo več.
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I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 79.900 evrov 
za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest 
v podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, spodbuditvi 
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 oziroma sedež v 
občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. 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 za namen, za katerega je upravičenec pridobil 
sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
• Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je 
določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še najmanj 5 let po 
zadnjem izplačilu sredstev.
• Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati za naložbe 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 5 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 …);
• 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, trosilcev hlevskega gnoja);
• 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 upravičenci potrebujejo ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno 
dovoljenje ...), jih morajo predložiti;
• upravičenci morajo 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 5 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, trosilcev 
hlevskega gnoja): 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 ...);
• prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...);
• dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...).

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: 64.000 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: 1. kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja 
v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, 2. 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;
• 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.

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 2011 (Ur.l. RS, št. 106/10) župan objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj  kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2011



9

Upravičenci 
Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. 
Splošni pogoji upravičenosti:
• Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če ga še nimajo, ga morajo predložiti 
v 12 mesecih po odobritvi pomoči.
• Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID-številko in v uporabi najmanj 1 hektar primerljivih površin. 
• Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe.
• Naložba mora ustrezati veterinarskim, zdravstvenim in okoljevarstvenim zahtevam.
• Če upravičenci potrebujejo ustrezna dovoljenja za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno 
dovoljenje ...), jih morajo 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 za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

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 10 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: 4.500 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 2011.
• 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 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: 2.000 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 2011.

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: 4.400 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.

Znesek 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 2011.

VI. Razpisna dokumentacija in pojasnila 
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 15. aprila 
2011, 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 Občini Gorenja vas - Poljane, 
na telefonski številki: 04/51-83-114, na Kmetijsko svetovalni službi pri Nataši Božnar Markelj , telefon: 
04/51-12-700, in na Zavodu za gozdove, KE Poljane 04/51-85-135. 

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 2011 oz. morajo biti najpozneje ta dan oddane na 
pošti kot priporočena pošiljka. 
Za ukrep št. 3: Zagotavljanje tehnične podpore v primernem kmetijstvu, do 11. aprila 2011 in ukrep št. 
4: Delovanje društev in njihovih združenj je rok za oddajo vlog 14. oktober 2011.
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 2011, 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 2011 oz. 20. oktobra 2011 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 8 dni opozorila 
na dopolnitev. 
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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Kampanja »Energija si, bodi učinkovit« že 
vrsto let spodbuja gospodinjstva k učinkoviti rabi 
energije in obnovljivim virom. Tokrat so pripravili 
akcijo Modra energija za toplotne črpalke, ki traja 
do 31. decembra 2011 in v kateri sodelujejo tako 
ponudniki toplotnih črpalk kot tudi dobavitelji 
električne energije. Vsi ponujajo finančne 
ugodnosti (10-odstotni popust) za tiste, ki se 
odločijo za vgradnjo toplotne črpalke, možno 
pa je pridobiti tudi nepovratna sredstva Eko 
sklada. Toplotna črpalka namreč odvzema 
toploto iz okolja in jo pretvarja v višjo temper-
aturo, primerno za ogrevanje doma, pri tem 
pa porabi električno energijo, ki predstavlja 
le slabo tretjino energije, sicer potrebne za 
ogrevanje bivalnih prostorov. Investicija v 
toplotno črpalko se povrne v petih do sedmih 
letih, nato pa ostane le strošek za porabljeno 
električno energijo. Ta je znatno manjši, kot 
bi bil strošek za ogrevanje s kurilnim oljem 
ali z zemeljskim plinom.

Postopek za vključitev v akcijo je pre-

prost. Na spletnem portalu www.pozitivnaen-
ergija.si v rubriki »ponudniki t. črpalk« izberete 
ponudnika. Ta vam bo svetoval o izboru primerne 
toplotne črpalke in omogočil nakup z 10-odstot-
nim popustom. Če izbrano toplotno črpalko 

subvencionira tudi Eko sklad, vam bo ponudnik 
svetoval tudi pri pridobivanju subvencije. Seznam 
subvencioniranih toplotnih črpalk Eko sklada je 
objavljen na povezavi http://www.ekosklad.si/
pdf/SUB2011/Seznam_tc.pdf, seznam toplotnih 

črpalk, vključenih v akcijo, pa na povezavi 
http://www.pozitivnaenergija.si/energija/
ogrevanje-s-tc/ponudniki-tc/. Ob nakupu 
toplotne črpalke boste poleg potrjenega ga-
rancijskega lista prejeli tudi potrjen kupon, ki 
ga uveljavite pri svojem dobavitelju električne 
energije. Na osnovi kupona vam bo dobavil 
Modro energijo po ceni navadne, na to pa 
dodal še 10-odstotni popust za obdobje dveh 
let. Če vaš obstoječi dobavitelj električne 
energije ne sodeluje v akciji, se obrnite na 
katerega koli od dobaviteljev, ki sodelujejo 
v akciji, in brezplačno vam bo uredil formal-
nosti glede spremembe dobavitelja. Več 
podrobnosti je objavljenih na www.pozitiv-
naenergija.si.

T. D.

Taka navada sa u skandinuauskih krajah ohranil do 
pretkratkn, marbet tut zatu, ke maj bel rietka posejlenast 
in je bel še kukar tuok pregliedn. U južn Euruop je ževiel 
ulik ledi na kup, preimk se j spremienu z usaka nova 
generacija, zatu j mougla bit živa zmešnava, bedn ni 
viedu, čegau je gduo, ke j bel na vas lohk tut več Jan-
ezu, sinou Janezu, kej šele u miest. Mougl se j narest u 
Benietkah u 9. stol., za tiste cajte j tu biu velemiest, ked 
dons New York, de j an opčinar jemu dost in je djau, de 
tok se pa na bo več dielal, ot te daržine boj usi diecje 
miel enak preimk in se bo stvar dal ulik luoži sledit. 
Od zdej se ni sam Ricardo, sin Paolota, pisu Paoli, 
ampak sa se tud Ricardotovi senovi, unuki, praunuki 
… pisal Paoli. Navada se j počas šierla po kontinentu 
in  začuda hitar paršla tut u Austrija in s tem h nam na 
Luošk. Janez, sin Klemiena je ratu Janez Klemenčič 
in Klemenčiči sa bel tud usi negovi potuomci. Kešna 
daržina je dobila preimk po poklicu gospodarja, rečima 
Pintar, kešna druga po kraju izvora (Dolenc), al pa po 
naraunih značilnastih (Jelovčan), lohk cel od značaja 
gospodarja (Frelih). U urbarju l. 1291 še najdema ta 
stare oblike (Janez, sin Janeza), l. 1500 pa že priimke, 
se prau se j spremiemba nardila nejnk umies. Na mu-
orma usega na ankat poviedat, ke j tu preci opšierna 
tiema, zatu boma dons sam an mejhn kuos orztoumačl, 
preimke benieškga (taljanskga) izvora.

Benieški (taljanski) priimki sa u naših koncah 
poguost pojau. Delema ih na stare, se prau tiste, ke sa 
zapisani že l. 1500 in sa se do dons že varnih popačl 
(rečima Frlan), pa na novej, ke sa h nam paršl u 19. 
stol. pa kosnej in sa se do dons ohranil u originaln oblik 
(rečima Andreuzzi). Dons boma nieki več poviedal 
okuol ta starih, čeprou boma vidl, de j Blaznik marbet 
le mal prehitar skliepu … 

Zanemiu je, de sa se usi tisti preimki, ke ih ma P. 
Blaznik za taljanske, u naših krajah ohranil ot Trubar-
juvih cajtu pa do dons.

Ferlan, Frlan
Poguost preimk na Polanskn, l. 1500 je biu zapisan 

ket Verlann. Preimk sam po seb ni taljansk, ampak grie 
za slovejnsk etnonim, ke označuje prebivauca Furlanije, 
Furlana. Sama imiena Furlan pa Furlanija sta hod zane-
miva, use se pa začne par slaunmu Juliju Cezarju. Ta je 
l. 50 pret Kristusam na ushuodn mej republike ustanovu 
obrambn miest, ke ga j menovu po seb, Forum Iulii, po 
naše Juliju trg. Imie se j počas posplošu kar na ciela 
pokrajina okuol nega, zatu sa mu mougl dat bel konkrietn 
imie, Civitas Forum Iulii (slov. Mesto Julijev trg), za raz-
lika ot pokrajine Forum Iulii. Oba imiena sta se s cajtam 
popačla, s Civitas (u rodilniku Civitatis) je ratu *Čivitat, 
pa *Čiutat in na konc Čedad. Momgredie, glehnga izvora 
sta tut španska besieda ciudad, francuoska cité, anglieška 
city pa tok naprej, use sa od latinske civitas. Forum Iulii 
se j hitar skrajšu u *For' Iuli in na konc ratu Friuli, kar 
je dons italjanska besieda za Furlanija (furlansk Friūl). 
Prebivauc te pokrajine je po furlansk Furlan (taljansk 
Friulano), Slovejnci sma ja preuziel nespremenena, še 
Polanci ja u 500 lietah začuda niesma ulik »bardierbal«. 
Na kratk ponoulen, priimk Ferlan/Frlan je močn spreme-
nena skovanka von z besied FORUM, IULII pa latinske 
končnice za parpadnast –ANUS, *forumiulianus. Se 
prau nuoste usi donšni Ferlani pa Frlani (Ajnškuvi, 
Juornčkuvi, Predmošančkuvi, Zrajdnški pa še kieri) imie, 
ke ma usaj 2700 liet zgodovine. Julij Cezar je biu namreč 
potuomc julijskga rodu, gens Iulia, ke j u Rimu obstajala 
ot samga začietka, ke j biu Rim še nepomiembna vas.

Guzelj
Ta priimk je biu na uožim Polanskn učas bel 

orzšierjem, tok se j rečima douh cajta pisala Posaucuva 
rodbina u Gorejn vos. Ta parukat je omejnen l. 1500 u 
Bodulah in še dons je prou u tistih krajah narbel poguost, 
u Luok, Puštalu pa okuoliških vasieh, najdema ga pa tut 
na Žerouskn, Sovuojdnškn pa še kuod. L. 1500 je biu 
zapisan ket Gusell, se prau je biu že takat gotou naglašen 
na ta zajdnmu zluogu in je zatu zlo mikauna taljanska 

razlaga (Gusello?). Mal sn jesku po italjanskmu im-
eniku in najdu preimk Gusella, ke j še narbel poduobna 
(Gusell, Guselli, Gusello ptn. na opstajaj) in kar dobar 
zastuopan po sievarn Itali, predusem u pokrajin Veneto 
(Padova, Verona, Trento …). Doluočeni konci te pokra-
jine sa bel tut pot habsburška oblastjuo in marbet je 
ries kešn Benečan zašou u Buodule. Če tu darži, je 
Guzelj gvišn spelan von z imiena August, poduobn 
ked naš Gustl (*Augustell'?). Druga, gvišn bel varjietna 
razlaga, j von z austrizga preimka Gsell (od Geselle = 
pomočnik, hlapc), ke ga dons najdema predusem na 
austriskn Štajarskn. Tam sa Freisingi miel soja posiest 
Wölška dolina (Wölzertal, narvieči vas je Oberwölz in 
ma tut zamuorca u garbu) in »ni hudič«, de na be adn 
paršu ot tam. Zgodovinsk fakt je, de sa Freisingi ulik 
ledi som na Luošk parpelal s sojih posiesti sievarn ot 
Karavank. Trejk toumačejne be lohk biu von z imiena 
Gasello, tok se j u starih cajtah menovu Ankaran in je 
hkrat edin geografsk imie u bližin, ke usaj parbližn 
spomina na Guzelj. Uprašajne, če ma kedi čist zagvišn 
viedl, vondar jest zagovarjam štajarska linija.

Bradeško
L. 1500 se u Parliesi omejna an Wradesko, imie j 

še dons narbel rašierjen prou u Pouhograjskih Dolomi-
tah. Blaznik tu po mojn mešlejnu prehitar navieže na 
Taljane, zatu ke tazga priimka tam ni najt, še narbliži 
mu j Bradaschia (slovejnen Bradaškja), ke ga pa naj-
dema skor isklučn sam u zamejskih krajah, gvišn ne 
po nakluči. Jest b se naslajnu kar na domač slovejnsk 
izvor preimka. Besieda »brada« se nemalkat pojau 
u priimkah (Bradač, Bradič, Bradule pa tok naprej), 
glih tok ket končnica –(š)ko (Meško, Zorko, Pleško, 
Veselko ptn.), se prau nardema ajnfoh račun brada + 
ško = Bradeško. U Parliesi je za cajta Trubarja živu an 
možakar, ke se ni teu brit, in tu j tu.

Vidma, de sam za an preimk lohk zagvišn rečema, 
de j paršu ot Taljanu. Okuol novej taljanskih preimku 
(Andreuzzi, Peresciutti, Mazzini …) boma leguojl 
kedi drušč.

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

Leguojma po Polansk
Dons be djal kešna okuol preimku, ke znaja bit hod zanemivi. U starih cajtah 
preimku niesa poznal, ta parukat se j nariedl u srejdn viek, de j sin povierbu drug 
imie sojga očieta in zaj nem usi potuomci. Pret tem je biu rečima Tomaž, sin 
Janeza. Ke j Tomaž duobu sina Jaka, je biu tu Jaka, sin Tomaža pa tok naprej.

Ogrevanje z brezplačno energijo okolja – popusti za vgradnjo toplotnih črpalk
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Vgrajena toplotna črpalka
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

1. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih 
virov energije za naslednje namene:
A. vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso (kotli na 
polena, sekance, pelete),
B. vgradnja toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje 
prostorov po sistemu: voda–voda, zemlja–voda, zrak–voda. 

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

3. Vlagatelji niso upravičeni do spodbud za že izvedene naložbe. 
Občina bo subvencionirala vgradnjo tistih kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov 
in toplotnih črpalk, ki so bile vgrajene po 1. novembru 2010. 
Predmet sofinanciranja so toplotne črpalke oz. kurilne naprave s hranilnikom toplote, 
brez dodatnih napeljav.

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

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

6. Višina subvencije znaša največ 25 odstotkov upravičenih stroškov, vendar ne več kot:
- 2.200 evrov/objekt za kotle na biomaso (polena, sekanci, peleta),
- 2.000 evrov/objekt za toplotne črpalke tipa voda–voda ali zemlja–voda,
- 1.500 evrov/objekt za toplotne črpalke tipa zrak–voda z minimalnim grelnim številom 
več kot 3,6,
- 1.000 evrov/objekt za toplotne črpalke tipa zrak–voda z minimalnim grelnim številom 
več kot 3,3 do 3,6.
Višina nepovratne finančne spodbude za toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople 
vode znaša največ 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ne več kot 250 
evrov/objekt.
Dokončna višina sofinanciranja posameznega kotla oz. toplotne črpalke bo določena 
sorazmerno glede na število predloženih popolnih vlog.

7. Vloga mora vsebovati:
• izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije,
• originalni račun o nakupu in vgradnji naprave,

• dokazilo o plačilu,
• dokazila o doseganju karakteristik kurilne naprave (izkoristek, emisija CO, emisija 
prašnih delcev) – namen A,
• navedbo predvidene ogrevalne površine – namena A in B,
• dodatni pogoj za kurilne naprave na lesno biomaso je, da morajo imeti prigrajen hranilnik 
toplote velikosti vsaj 50 l/Kw toplotne moči kurilne naprave – namen A,
• prospekte opreme,
• fotografijo izvedene naložbe,
• izjavo o zaključku naložbe,
• izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku 
pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira.

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

9. Vgradnjo posameznih naprav oziroma opreme lahko opravi le za to usposobljen in 
registriran izvajalec. Naprave in opreme, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude, 
ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne 
spodbude. Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo 
dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav.

10. Občina ima pravico kadar koli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug 
način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev ter skladnost dokumentacije in 
izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov ter določil pogodbe je prejemnik 
nepovratne finančne spodbude dolžan Občini vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. 

11. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas, najkasneje do 28. oktobra 2011. Vloga mora biti predložena v zapečateni 
ovojnici, ovojnica mora biti na sprednji strani označena z napisom: »Ne odpiraj – kurilne 
naprave in toplotne črpalke«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Občina bo odobrene subvencije izplačala najkasneje do 30. decembra 2011.

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

    župan
Milan Čadež

Na osnovi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 106/10), 
Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 27/07) in Energetske zasnove Občine Gorenja vas - Poljane objavljamo

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso in toplotnih črpalk v letu 2011 

Planinci imajo novo vodstvo
Na čelu Planinskega društva Gorenja vas je od februarja dalje Alenka 

Pivk, dobitnica priznanja za petletno delovanje vodnika. Poleg novoiz-
voljene predsednice, ki je druga ženska predsednica v zgodovini društva, 
so člani PD na svojem rednem občnem zboru izvolili tudi novi upravni 
odbor. Sestavlja ga devet članov, od katerih jih šest še nikoli ni bilo v 
upravnem odboru. Tajnica je postala Mojca Novak, mesto blagajničarke 
je prevzela Maruša Tušek, gospodar pa ostaja Franci Fortuna.

Društvo, ki po zadnjih podatkih šteje 273 članov, združuje tudi otroke 
iz OŠ Gorenja vas in Poljane, za kar so zaslužne tamkajšnje mentorice.

Upravni odbor in trije novi planinski vodniki se bodo usmerili v 
pripravo programov, ki bodo zanimivi tudi za mladino (višji razredi OŠ, 
srednješolci, študenti). Trenutno se UO skupaj s PD Škofja Loka posveča 
organizaciji tradicionalega pohoda na Blegoš, ki bo letos 8. maja. Ena 
prednostnih nalog UO je tudi boljše obveščanje članov o dejavnostih 
planinskega društva. V ta namen se prenavlja spletna stran, vzpostavlja 
pa se tudi sistem obveščanja po e-pošti in na facebooku. Vse informacije 
so članom in zainteresiranim na voljo na spletni strani društva http://www.
pdgorenjavas.com/.

L. R. 

Bili smo na ogledu slovenskega parlamenta
Občinski odbor Slovenske demokratske mladine (SDM), ki je podmladek 

Slovenske demokratske stranke, je organiziral ogled slovenskega parla-
menta. Razkazali so nam stavbo parlamenta, največji poudarek pa smo 
dali dvoranama državnega sveta in državnega zbora ter preddverju velike 
dvorane, kjer smo si ogledali v freski naslikano zgodovino slovenskega 
naroda. Na balkonu v veliki dvorani so nam pojasnili zakonodajni postopek. 
Nato nas je v prostorih poslanske skupine SDS sprejel naš poslanec Milan 
Čadež skupaj z Marjanom Pojbičem, Robertom Hrovatom in Milenkom Zi-
herlom. Povedali so nam, kakšne naloge imajo kot poslanci in kako poteka 
delo poslanske skupine. Nato smo spremljali sejo DZ RS, kjer je vlada s 
premierjem na čelu odgovarjala na vprašanja poslank in poslancev. Naš 
poslanec Milan Čadež je 
na seji dobil ustni odgo-
vor ministra za promet v 
zvezi s slabo cestno pov-
ezavo med Gorenjsko in 
Primorsko po Poljanski 
in po Selški dolini. 

OO SDM 
Gorenja vas - Poljane
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V prostem času – umetnice
V februarju so v Mecator centru 

v Dravljah razstavljali člani društva 
Me Vi Art in slušatelji slikarskega 
ateljeja Unikatna sanjalnica pod 
vodstvom akademske slikarke Met-
ke Gosar Peternel iz Ljubljane. Liko-
vna dela so nastala v zadnjih dveh 
semestrih in so posvečena mehiški 
slikarki Fridi Khalo. Njeno trpljenje 
po hudi prometni nesreči v mladosti 
ji je vse življenje povzročalo velike 
bolečine, ki jih je upodabljala pred-
vsem v avtoportretih. Razstava ima 
naslov Bolečina in strast. Na ogled 
je bilo 30 del v tehniki akrila, olja 
in mešani tehniki. Dela je popes-
trila razstava umetniških stvaritev 
kaktusov in nakita. Razstava se je 

marca preselila v tamkajšnjo mehiško restavracijo. Med razstavljavci sta 
bili tudi Jana Rojc in Tadeja Šubic, članici likovne sekcije KUD Trata in 
Kulturnega društva Gorenja vas.

T. Š.

Kam marca in aprila?
• 24. marec od 17 do 19. ure: Delavnica o izdelavi vrtnic iz najlona 

za materinski dan v OŠ Ivana Tavčarja. Organizirata Simona Kokelj in 
Nina Trček v okviru KUD Trata  Gorenja vas. Prijave do 22. marca na 
telefonsko številko 051/419396 (Simona) ali 040/507044 (Nina).

• 24. marec od 18. do 21. ure: Tečaj biodinamike v OŠ Ivana Tavčarja 
v izvedbi AJDE. Organizirata KORK Gorenja vas in Društvo bolnikov 
z osteoporozo Kranj.

• 25. marec od 18. do 21. ure: Tečaj biodinamike v OŠ Ivana Tavčarja 
v izvedbi AJDE. Organizirata KORK Gorenja vas in Društvo bolnikov 
z osteoporozo Kranj.

• 26. marec: Pričetek Trim lige v košarki v telovadnici OŠ Ivana 
Tavčarja. Prijave do 20. marca pri Jaku Trčku na telefonski številki 
051/356566 ali po epošti jaka.trcek@gmail.com. Organizira KK 
Gorenja vas.

• 26. marec ob 21. uri: Ples s skupino Mambo Kings v dvorani 
Gorenja vas. Organizira PGD Gorenja vas.

• 27. marec ob 15. uri: Praznovanje materinskega dne v dvorani v 
Leskovici. Organizira VO Leskovica.

• 1. april ob 19.30 uri: Dobrodelni koncert v OŠ Ivana Tavčarja. 
Nastopali bodo ansambel Slovenski zvoki, Štedientje in Ana Potočnik. 
Vstopnina je 8 evrov. Zbrana sredstva so namenjena za šolski sklad.

• 9. april od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov 
na vaškem trgu v Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 10. april ob 6. uri: Pohod na Klek. Odhod izpred avtobusne postaje 
v Gorenji vasi. Dodatne informacije in prijave pri vodnici Alenki Pivk 
na telefonski številki 070/ 856385 ali 030/930366. Organizira PD 
Gorenja vas.

• 10. april: Igra Kursadžije v dvorani Gorenja vas. Organizira PGD 
Gorenja vas.

• 17. april ob 14. uri: 5. Salamijada in Tržni dan na Žirovskem 
vrhu. Organizira TD Žirovski Vrh. Več na www.tdzirovskivrh.si ali na 
telefonski številki 031/693731 (Lucija Kavčič). 

RAS z mesecem aprilom pripravlja novost na področju izdaje kole-
darjev prireditev. Do zdaj sta vsako leto izhajala polletna koledarja, ki 
pa nista bila dovolj aktualna. Po novem bo RAS izdajal manjše zloženke 
in z njimi javnost mesečno obveščal o prireditvah na Škofjeloškem. S 
tem bo nedvomno pripomogel k večji ažurnosti ter s tem tudi boljši 
obiskanosti prireditev.

Zloženke bodo na voljo na izbranih lokacijah na območju občin Škofja 
Loka, Gorenja vas  Poljane, Železniki in Žiri. Podatki o prireditvah bodo 
objavljeni na spletnih straneh (www.ltoblegos.si in www.slovenia.info), 
mesečno bodo o prireditvah na Škofjeloškem obveščali medije, tedensko 
pa jih bodo objavljali v redni petkovi oddaji na radiu Sora.

Prvi koledar za mesec april je že v izdelavi. Za naslednjega, torej 
majskega, pa je potrebno vse napovedi prireditev posredovati do 15. v 
mesecu na enaslov: info@ltoblegos.si, po pošti na naslov: Razvojna 
agencija Sora, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, ali po faxu: 04/5170605. 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na 04/5170604.

Lidija Razložnik

Sobotnega pustovanja v orga-
nizaciji TD Slajka se je v zadružnem 
domu na Hotavljah udeležilo veliko 
mask, a le 15 od njih se je pote-
govalo za naslov najboljše maske, ki 
jo je izbrala 5članska komisija, ses-
tavljena iz obiskovalcev. Komisija 
je maske ocenjevala po izvirnosti in 
aktivnosti, ki so jo maske pokazale 
v mimohodu, pa tudi po trenutni 
tematiki.

Bogate nagrade so bile po
deljene sedmim maskam. Prva tri 
mesta so osvojile skupina Mari-
borska nadškofija, Naša klinika in 
Disco girls & disco boys. Med in-
dividualnimi maskami je zmagala 
maska, ki je predstavljala prvega kopalca kopaških toplic. Za dobro vzdušje 
je poleg mask poskrbel tudi ansambel Roka Žlindre.

Na torkovi pustni veselici, kjer 
je zbrane zabavali Kiki band, se 
je zbralo okoli 80 ljudi, večina 
od njih je bila zamaskirana. Po 
maskah sodeč so se nekateri zelo 
dobro pripravili na pustovanje in 
veselico, saj so v njihovo izdelavo 
vložili veliko truda in časa. Tako 
je bilo moč videti evre, slikarje, 
kalimera, princa in princeso ...

Nagrada za najboljšo masko 
je bila denarna in jo je komisija 
podelila skupini evrskih ko-
vancev. Poleg denarne nagrade je 
KŠPD podelil še 20 drugih, prav 
tako bogatih nagrad.

Lidija Razložnik 
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Jana Rojc in njena Frida

Obveščeni

Po novem 
mesečni koledar prireditev

Za objavo prireditev v mesečnem koledarju morajo organizatorji do 15. v mesecu 
na RAS sporočiti: naziv in vrsto prireditve (športna, kulturna, etnografska …), kraj 
in datum ter čim podrobnejši opis prireditve. Poleg tega še ime kontaktne osebe, 

telefon, e-naslov. Po e-pošti lahko posredujete tudi fotografijo prireditve za objavo na 
spletni strani in v zloženki.

Pust

Maškaram ni manjkalo izvirnosti

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

Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2011 namenjala finančna sredstva za naslednje 
ukrepe s področja pospeševanja razvoja malega gospodarstva za mikro- in majhna podjetja 
s sedežem na območju občine Gorenja vas - Poljane:

Subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest
1.1. Subvencija se dodeli: 
• brezposelni osebi, ki se samozaposli, v višini 900 evrov,
• delodajalcu, ki zaposluje manj kot 50 delavcev in na novo za nedoločen čas zaposli 
brezposelno osebo s stalnim prebivališčem v občini Gorenja vas - Poljane, v višini 540 
evrov za posamezno novo odprto delovno mesto oz. 270 evrov za zaposlitev brezposelne 
osebe s stalnim prebivališčem zunaj občine, 
• delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI., VII. st. izobrazbe) s stalnim 
prebivališčem v občini Gorenja vas - Poljane v višini 1080 evrov oz. 540 evrov za zaposlitev 
osebe s stalnim prebivališčem zunaj občine Gorenja vas - Poljane.

1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi, če:
• je novo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
• delodajalec ne more več prejeti subvencije, če je v preteklosti že dobil subvencijo za 
zaposlitev delavca ob istem številu delovnih mest,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca.

1.3. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• da je zaposlitev oziroma samozaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem 
koledarskem letu. Na razpis lahko kandidirajo tudi upravičenci, katerih zaposlitev je bila 
sklenjena v obdobju od 1. novembra 2010 dalje.

1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu občine Gorenja vas - Poljane, je potrebno 
priložiti:
• obrazec izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji, 
• potrdilo Upravne enote o stalnem bivališču za novo zaposlenega delavca,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma sklep 
o vpisu podjetja v sodni register,
• v primeru zaposlitve visokokvalificirane osebe dokazilo o izobrazbi,

1.5. Novo odprto delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta 
namen.

2. Subvencioniranje promocije izdelkov in storitev   
2.1. Sredstva se namenijo za sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in 
doma, da se predstavijo potencialnim kupcem. 
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi 
potrebnih dokazil v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno 
1400 evrov.
2.3. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških (strošek 
najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu). 

3. Subvencioniranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi, ki imajo 
sedež svoje dejavnosti na območju občine Gorenja vas - Poljane ter nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v občini Gorenja 
vas - Poljane, in sicer enkrat v obdobju treh let. 
3.2. Višina sofinanciranja znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov izdelave poslovnega 
načrta, vendar ne več kot 500 evrov.
3.3. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih 
prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave poslovnega načrta za 
nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, stroški izdelave 
poslovnega načrta za nakup opreme.
3.4. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave poslovnega 
načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt). 

4. Subvencioniranje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne 
objekte na območju občine Gorenja vas - Poljane 
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za poslovne objekte do 15 odstotkov upravičenih stroškov izdelave projektne 
dokumentacije, vendar ne več kot 1400 evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški pridobitve projektne dokumentacije za izdajo gradbenega 
dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne in tehnične 
dokumentacije.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, računa in 
dokazilo o plačilu računa. 

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

6. Upravičeni prejemniki so: - mikro- in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po
 Zakonu o gospodarskih družbah,
 - samostojni podjetniki,
 - fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanja 
 zaposlovanja/samozaposlitev).
7. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju 
občine Gorenja vas - Poljane oz. upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju 
občine Gorenja vas - Poljane.

8. O dodelitvi sredstev bo odločal Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 
Občine Gorenja vas - Poljane. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 28. oktobra 2011.

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

Župan
Milan Čadež

Na podlagi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Ur.l. RS, št. 106/10), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi 
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna 

za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 33/08) občina objavlja

RAZPIS 
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2011

Na Centru za socialno delo Škofja Loka so za izva-
janje pomoči na domu v občini Gorenja vas - Poljane 
zaposlili novo delavko Danico Šubic, ki je z marcem 
na tem mestu zamenjala Rozalijo Angel. Danica Šubic, 
ki je odrasla na Gorenjem Brdu, življenje pa jo je po 
poroki zaneslo v Zminec, kjer živi z možem in dvema 
otrokoma, bo z veseljem priskočila na pomoč. 

Pomaga pri gospodinjskih opravilih, pri te-
meljnih življenjskih opravilih ali le z obiski in pogo-
vorom pomaga pri ohranjanju socialnih stikov. To 
sicer ni njen prvotni poklic, saj je bila sprva vrsto let 
zaposlena v šiviljstvu. Ker pa ima rada razgibano 

delo, delo z ljudmi in ker jo osrečuje to, da lahko 
sama osreči druge, se je kasneje odločila, da 
opravi nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic 
socialne oskrbovalke na domu. Po uspešno oprav-
ljeni šoli je dobila zaposlitev socialne oskrbovalke 
v občini Škofja Loka. Delo opravlja s spoštovanjem 
in zaupanjem do ljudi.

Vsi, ki bi potrebovali pomoč na domu, lahko 
informacije dobijo pri koordinatorki pomoči na 
domu Gordani Kvar, ki je dosegljiva na telefonski 
številki 04/51-70-114.

T. D.

Nova sodelavka za pomoč na domu



14

Na naših oknih vse redkeje cvetijo viseči gorenjski nageljni, ki 
so nekoč krasili skoraj vsako kmečko hišo. Zato je Gorenjska 
turistična zveza v preteklih letih med svoje projekte uvrstila tudi 
akcijo »Vrnimo gorenjski nagelj na gorenjski balkon«, s čimer je 
želela spodbuditi vrtnarje in ljubitelje te lepe in za vzgojo zahtevne 
cvetice, da ji ponovno vrnejo izgubljeni ugled in jo postavijo na 
svoje mesto, na gorenjski balkon in okna. Ko se zima preveša v 
pomlad, je čas za razmislek o okrasu na naših oknih. 
Morda se boste tudi vi odločili, da poskusite okno ali 
balkon okrasiti z gorenjskim nageljnom in dodati 
domu pridih domačnosti s cvetjem in prijetnem 
vonjem, ko mimo zaveje topel poletni vetrc.

Da je bil nekdaj nagelj razširjena in spoštovana roža, 
nam pove tudi ljudska umetnost, saj se nagelj v različnih 
oblikah pojavlja v fantovski gumbnici in je bil podarjeni cvet 
za dan žena, pojavlja se na poslikavah pohištva, stavbni opremi, 
vezenju na oblačilih in hišnem tekstilu, slikah, opevajo ga ljudske 
pesmi in druga literarna dela. Nageljnu že od nekdaj pripisujejo 
mnoge simbolne pomene. Najpogostejši so ljubezen, priznanje in prevzetost, 
odvisno od barve pa z njimi povezujemo še čast in občudovanje (živordeči), 
ljubezen in naklonjenost (temnejši rdeči), čistost in srečo (beli) ter hvaležnost 
(rožnati). Kristjani verjamejo, da je prvi nagelj zrasel iz tal, na katera je kanila 
Marijina solza, ko je objokovala svojega sina, ki je padal pod križem.

Vzgoja je dokaj zahtevna 
Zahtevna vzgoja, napadi različnih bolezni, spremembe načina bivanja in s tem 

hladnejših prostorov za prezimovanje in uveljavljanje številnih novih vrst manj 
občutljivih cvetočih in zelenih okenskih rastlin, ki jih ponujajo številne vrtnarije, 

so vzrok za vedno manjše število teh lončnic na oknih. Vendar pa ob izbiri pravih 
sadik in upoštevanju navodil za gojenje uspeh gotovo ne bo izostal.

Rdeče gorenjske nageljne sadimo v glinene lonce ali korita, ki so lahko tudi 
lesena. Paziti moramo le, da se ne pregrejejo in da dihajo. Nageljni se 

najbolje počutijo v rahlo alkalni zemlji (pH med 7 in 7,5), ki mora 
biti rahla, odcedna, a ne peščena, in bogato pognojena. Premalo 

alkalno zemljo lahko izboljšamo z dodajanjem lesnega pepela 
ali apnenčastega peska. Odmrlo cvetje sproti odstranjujemo. 
Lončnice postavimo na zračno mesto na vzhodno stran hiše, 
da nanje posije jutranje sonce. Mesto naj bo zaščiteno pred 
vetrom. Nageljni zahtevajo svež zrak, zato bolje uspevajo v 
više ležečih predelih. Med cvetenjem jim odstranjujemo odm-

rle cvetove. Poleti oziroma v času cvetenja jih redno zalivamo, 
da je zemlja vedno vlažna in jih enkrat tedensko dognojujemo 

z gnojili za cvetenje. Včasih so uporabljali kurjake, raztopljene v 
postani vodi. Znano je tudi, da imajo nageljni radi amonijak, zato dobro 

uspevajo na hlevskih oknih. 
Presajamo jih na dve leti, v avgustu ali septembru. Razmnožujemo jih lahko 

s poganjki, saj so trajnice. Za potikanje v juliju in avgustu izberimo zdrave, 
močne mlade vršičke (poganjke) rastline, ki pa nimajo nastavkov cvetja. 
Najboljši so iz glavnega poganjka. Imajo naj od štiri do pet parov popolnoma 
razvitih listov, to je približno deset centimetrov poganjka, ki ima lahko še malo 
olesenelega dela.  Posadimo jih v zabojček s peskom ali kar  v vrtno zemljo v 
senco in jeseni ukoreninjene izkopljemo in posadimo v lončke. 

Nagelj prezimimo v svetlem prostoru pri temperaturi nad pet stopinj Celzija. 
Tudi zalivamo jih ne prepogosto, saj lahko začnejo gniti korenine. Na okenske 
police in balkone jih postavimo zgodaj spomladi, lahko že v drugi polovici 
marca. Pred tem jim odstranimo suhe liste. 

Nageljni so občutljivi za bolezni in škodljivce, zato jih moramo pravočasno 
zavarovati pred njihovim širjenjem. Pestijo jih koreninska gniloba, nageljnova 
črnoba, rja, siva plesen in pepelovka, na njih pa se rade naselijo tudi listne uši, 
pršica prelka in trips. Za nasvet se je najbolje obrniti na strokovnjaka, ki bo 
gotovo lahko pomagal s pravim nasvetom. 

Tadeja Šubic

Možna bo izposoja prireditvenega odra
RAS obvešča organizatorje pri-

reditev in dogodkov v občini Gorenja 
vas - Poljane, da bo s 1. aprilom 
2011 objavljen javni poziv za izpo-
sojo prireditvenega odra s streho. 
S finančno pomočjo občine Gorenja 
vas - Poljane in evropskih sredstev 
za razvoj podeželja so ga v letu 
2010 kupili v okviru projekta Leader, 
Živahna doživetja Škofjeloškega 
podeželja. Oder s streho je velik 3 x 6 m, z njim pa bo v občini Gorenja vas 
- Poljane upravljalo PGD Gorenja vas.  

Razpisna dokumentacija bo v času odprtja javnega poziva, od 1. do 
15. aprila 2011, organizatorjem prireditev na voljo na RAS (LTO), Kidričeva 
cesta 1a, 4220 Škofja Loka, kjer jo bo moč osebno prevzeti. Lahko pa 
vam jo bodo posredovali po faksu, za kar je potrebno prej poklicati na 
telefonsko številko 04/51-70-606. Razpisno dokumentacijo lahko dobite 
tudi na spletni strani http://leader.lto-blegos.si/slo/main.asp.

Po pretečenem roku za prijavo na javni poziv bodo odprli vse prijavnice, 
ki jih bodo obravnavale v skladu z javnim pozivom. Lastnik odra bo pisno 
obvestil organizatorje prireditev o rezultatih javnega poziva. 

Vlogo za izposojo odra je treba oddati na predpisanem obrazcu v enem 
originalnem tiskanem izvodu najkasneje do 15. aprila 2011 do 12. ure. Vlogo 
se odda osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Razvojna agencija Sora, 
d. o. o, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Za izposojo odra« ter 
nazivom in naslovom pošiljatelja. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo 
prispele do navedenega datuma/ure na zgornji naslov.                      L. R.
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Cvetje

Vrnimo gorenjski nagelj na naša okna
Gorenjski ali švicarski nagelj?

Gorenjski nagelj pogosto zamenjamo s švicarskim, zato je dobro povprašati vrtnarja, 
kateri je gorenjski, preden ga kupimo. Švicarski nagelj ima temnejše rdeče cvetje in 

širše zelenkasto listje, listje gorenjskega pa je ožje in sivosrebrno.
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V moji mladosti ni bilo televizije, zato so se ljudje družili na peči 
in ob njej, prepevali, kartali, klekljali, pletli in seveda kaj dobrega 
pojedli. Največkrat so bili na mizi puhast šarkelj z rozinami, čaj 
in žganje. Zelo so mi ostali v spominu zimski popoldnevi, ko smo 
otroci prišli v hišo, vsi premraženi, z rdečimi lici in nato na topli 
peči poslušali pogovore odraslih in hrustali jabolka. 

Ta niso bila olupljena, včasih so bila narezana na krhlje, pogosto pa že 
nekoliko ovenela, z rjavimi pikicami. Bila so najboljša, toda tega se takrat 
nismo zavedali. Doma smo pridelali toliko jabolk, da smo jih imeli za vse 
potrebe, za kuhanje žganja, za peko, za kis, za sušenje in celo za ozimnico 
za nekatere sorodnike. Takrat se nismo zavedali, da uživamo zdravo hrano, 
zdaj pa bi zanje marsikdo dal več, kakor so vredna, le da bi prišel do njih. 
Nam otrokom se niso zdela kaj posebnega, sicer pa drugega sadja nismo imeli 
na razpolago. Od časa do časa smo si privoščili kakšno pomarančo. Za kivi, 
kaki, ananas še slišali nismo. V današnjih časih pa si takšnih jabolk želimo, 
saj se zavedamo škodljivosti pesticidov, herbicidov in drugih cidov, kajti 
bio hrano je čedalje teže dobiti. Nekdo na tržnici prodaja bio sadje, vendar: 
ali je res preverjeno, da ni kupljeno v tujini, kjer ga škropijo nekajkrat na 
leto? Najboljše sadje je tisto z domačega vrta, pa še v tem primeru ne vemo, 
koliko škodljivih snovi in katere je vsrkalo iz zraka. 

Za spomin
Eno jabolko na dan prepodi zdravnika stran. Ta že zelo star pregovor 

nas uči, da so jabolka pravi vir zdravja za naše življenje. Znižujejo holes-
terol, preprečujejo zaprtje in drisko, spodbujajo črevesno floro, ugodno 
vplivajo na prebavo in na izločanje strupov iz našega telesa. Vsebujejo 
veliko kalcija, kalija, pektina, magnezija, vitamina C in E. Jabolka vse-
bujejo snovi, ki uravnavajo vnetne procese v telesu in krepijo odpornost 
pa tudi spomin. Prava izbira so tudi za zdrave kosti. 

Jabolko je zaradi visoke vsebnosti sadnih kislin naravna zobna ščetka. 
Za utrjevanje dlesni pojemo enkrat do dvakrat na dan eno neolupljeno 
jabolko. Posebnega pomena so tudi številni minerali, ki jih vsebujejo 
jabolka, na primer železo proti slabokrvnosti, fosfor za intelektualne 
napore in kalcij za ohranjanje zob in kosti. Celuloza, ki jo vsebuje lupina, 
pospešuje prebavo in zdravi zaprtje, medtem ko je naribano jabolko pre-
verjeno ljudsko zdravilo proti driski pri dojenčkih in majhnih otrocih. Čaj 
iz jabolčnih olupkov priporočajo za boljše spanje, za pomirjanje. Pektin v 

Smo skupina Zvezdice iz vrtca Agata in smo stari 2–3 leta. V mesecu 
februarju smo imeli mesec spoznavanja poklicev. Odločili smo se, da k 
sodelovanju povabimo starše, ki so nam prišli predstaviti svoje poklice. 

Prvi je bil na obisku policist Boris Zver, ki nam je opisal svoj poklic 
in nam pokazal svojo delovno obleko ter pripomočke. Naslednja je 
prišla medicinska sestra Helena Rešek, 
ki nam je skozi igro zdravniki prikazala 
svoje delo. Podarila nam je zdravniške 
pripomočke. Nazadnje pa nas je obiskal 
kuhar Janez Filipič iz gostilne Lipan. 
Otroci so od doma prinesli predpasnike 
in po predstavitvi poklica s kuharjem 
naredili kokosovo strjenko.

Otroci so bili nad obiski staršev 
navdušeni in v pogovorih pokazali ve-
liko znanja o poklicih. Staršem, ki so nas 
obiskali, se najlepše zahvaljujemo in se 
veselimo nadaljnjega sodelovanja. 

Mateja M. 

Zvezdice

Spoznavali so poklice

Domača lekarna

Če v bližini ni ščetke, 
ugriznite v neolupljeno jabolko

sadežu znižuje raven holesterola in upočasni prebavo, kar ugodno vpliva 
na zmeren porast krvnega sladkorja in podaljšuje občutek sitosti. 

Kis za hujšanje in proti glavobolu 
Jabolka lahko uporabljamo tudi za nego telesa. Z oblogami in maskami 

negujemo obraz in ga ščitimo pred aknami, mastno kožo in odpravljamo 
rdečino kože in nosu. Suho, razpokano in grobo kožo na rokah nekaj minut 
drgnemo s prerezanim nezrelim jabolkom. Za zdravljenje z jabolki je ogromno 
nasvetov in receptov, s katerimi lahko pozdravimo holesterol, ublažimo 
depresijo, uporabljamo jih pri shujševalnih dietah, za regeneracijo telesa,  ja-
bolka krepijo srce in ožilje, pospešujejo presnovo, lajšajo revmatične bolečine, 
kašelj in še bi lahko naštevali. 

Postopek priprave jabolčnega kisa je zelo preprost. Brez njega naj ne bi bilo 
nobeno gospodinjstvo, saj je solata, okisana z njim, najboljša. Pomaga tudi pri 
hujšanju, odpravlja glavobol, bolečine v sklepih in še in še. 

Najbolje se kis naredi iz mošta. Neprekuhan sok jabolk nalijemo v stekleni
ce, namesto z zamaškom jih pokrijemo z gazo. Jabolčni kis nastaja dolgo časa, 
a je zato zelo okusen. Letos sem ga delala tako, da sem jabolka zelo na drobno 
narezala, dodala na pet litrov vode en deciliter vinskega kisa in žlico medu. 
Vedro sem pustila na balkonu, ga prekrila z blagom in zavezala. Ko kis nastaja, 
je smrad v hiši težko sprejemljiv. Za uporabo ga sproti nalivamo v steklenico. 
Kis je okusen, a ni še dovolj močan. Bolje je, če ga delamo v zgodnjem poletju, 
saj se v toplih dneh hitreje skisa. Ko ga imamo v steklenici, mu lahko dodajamo 
različne začimbe, od rožmarina, lovorja do bazilike in popra. 

O zdravilnosti jabolk bi lahko napisali knjigo, sicer pa mislim, da že obstaja, 
zato vam priporočam tisto ali pa pobrskajte po internetu in različnih revijah.

Jana Rojc

Foto: Bojana Mihalič
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Poljanski planinci smo ak-
tivni tudi v zimskem času, saj 
sneg in mraz nista ovira pri 
našem planinarjenju. Z učenci 
1. skupine smo se po pouku 
odpeljali v Planico. Brž nas je 
pozdravila planiška velikanka, 
ki se bohoti pod visokimi Pon-
cami. Navdušeni nad njeno 
mogočnostjo in veličino smo se odpravili proti našemu cilju – Domu v Tamarju. 
V koči smo pojedli zasluženo malico, se pogreli s čajem, nato pa smo zunaj 
izkoristili čas še za užitke na snegu. Ogledali smo si tudi čisto pravi iglu. Ker se 
je začelo že mračiti, smo si pot nazaj osvetljevali z baterijskimi svetilkami, kar 
je bilo za vse prav posebno doživetje. Na avtobusu smo se preoblekli, nato pa se 
prijetno utrujeni odpeljali nazaj v Poljane.

V februarju je potekal Pokljuški maraton, ki ga organizirajo Zavod za šport 
Planica, Zveza za šport otrok in mladine Slovenije ter Osnovna šola Gorje. Pri-
reditev je netekmovalne narave, cilj pa je druženje sodelujočih učencev in šol 
pri športnih aktivnostih. Učenci so imeli možnost sodelovanja v treh disciplinah: 
smučarski tek, planinski pohod ter alpsko smučanje. Z učenci 2. skupine in nekaj 
starši smo se udeležili planinskega pohoda na planino Zajamniki. Na začetku 
nam je vodnik povedal nekaj o Pokljuki ter o varni hoji v hribih, nato pa smo se 
odpravili na pot. Po uri in pol hoje smo prispeli do planine, od koder se nam je 
odprl pogled na Bohinj, Koblo, Črno prst in Rodico. Privoščili smo si krajši počitek 
in malico. Ker smo bili časovno omejeni, smo se morali kar hitro vrniti nazaj. Po 
uspešno prehojeni poti je vsak učenec na cilju dobil malico in spominsko medaljo. 
Na koncu smo naredili še skupinsko fotografijo ter se zadovoljni in z mislijo, da 
se vidimo naslednje leto, odpravili nazaj proti Poljanam in Javorjam.

Alenka Jelovčan, mentorica

Na nedavnem pohodu s Pokljuke na Uskovnico sem srečala zelo 
ambicioznega očeta in kar ni mi bilo razumljivo, da lahko nekdo 
povzroča nasilje nad svojimi otroki in ženo glede znanja.

Otroke je imel na Waldorfski šoli. Rekel je, da zahteva, da žena doma 
govori z otroki nemško, da se bosta hčeri čim prej naučili še drugega tujega 
jezika. Toda soproga ni imela časa, s tretjo hčerjo pa on po službi kljub temu, 
da pride pozno domov, govori v nemščini. Pri treh letih mu zna na njegova 
vprašanja v tujem jeziku že odgovarjati po slovensko. Je to normalno? 

V današnjem hitrem načinu življenja si zares želimo čim več znanja in 
tudi sposobni smo ga absorbirati več kot ga sicer. Naše možgane resda zelo 
malo zaposlujemo, a da bi pretiravali, ne gre. Vsako obdobje in prostor 
zahtevata svoje. Če bi otrok živel v Nemčiji, bi bilo to pridobivanje znanja 
igrivo, in to v vrtcu, s sosedi, s starši, sicer je pa to prisila, ki jo otroci kasneje 
doživljajo kot travmo. Zakaj otrokom ne bi dovolili živeti v otroškem svetu, 
se z njimi igrali, opazovali naravo, brali pravljice, jim odgovorili na tisoč 
vprašanj, ki jih zastavljajo v obdobju zakajčka. 

Šoli prepustimo, za kar je zadolžena
Otrokom pokažimo, da je svet lep, včasih pa tudi ni. Pojdimo z njimi v 

naravo, ponudimo jim športne dejavnosti, glasbene dejavnosti, pokažimo, 
kako se pomete okrog hiše, kako se pospravi posoda iz stroja, povejmo jim, 
kako se preobleče postelja, kako se zalijejo rože, vzgoji najboljša solata, 
bio korenje, kako je treba poskrbeti za domače ljubljenčke. 

Se vam ne zdi, da imamo starši mnogo stvari, ki jih moramo nujno 
predstaviti otrokom, preden odrastejo? Učenje črk, jezikov, funkcij, bino-
mov, fotosinteze, kemijskih reakcij … pa raje prepustimo šoli. Vsi, starši, 
svetovalni delavci, učitelji, si želimo, da bi otrok čim več znal, da bi ob koncu 
leta imel dobro spričevalo, da bi kar najbolje izkoristil svoje dane možnosti.  
Dostikrat se pričakovanja staršev ne izpolnijo. Še posebno smo razočarani, 
jezni, zaskrbljeni, ko vidimo, da otrok presedi cele ure ob knjigah in zvezkih, 
rezultati pa so  slabi. Vedeti moramo, da vsako učenje ni enako uspešno. 
Otrokova učinkovitost pri učenju je odvisna od mnogih dejavnikov. V prvi vrsti 
so pomembne njegove umske sposobnosti, potem njegovo duševno počutje 
ter zdravje in seveda delovni pogoji za učenje. 

Ključ so delovne navade
Pogosto pa je važno, kako si je otrok izoblikoval delovne navade. Ponavadi 

imajo otroci z veliko dela zelo dobro razporejen čas in točno vedo, koliko časa 
imajo za posamezno nalogo. Tisti učenci, ki so premalo zaposleni in lahko 
preživijo poljuben del časa pred TV ter računalnikom in nalogo napišejo kadar 
koli, celo zjutraj pred poukom, ponavadi ne dosegajo želenih rezultatov. 

Pogoje za učenje doma ustvarjamo predvsem starši. Z otrokom moramo 
ravnati na primeren način. To pomeni, da nismo vsiljivi, a kljub temu sledimo 
njegovemu delu v šoli, ga pohvalimo in tudi pograjamo ob pravem času. 
Vspod bujamo ga k doseganju rezultatov, ki jih lahko doseže. Med delom ga ne 
motimo s svojimi načrti, vprašanji, pripombami, da ne zmanjšujemo njegove 
motiviranosti in vztrajnosti. Ne kaznujmo ga s podaljševanjem učnega časa in 
povečanjem učne obremenitve. Ne dopovedujmo otroku, da je len, nesposoben, 
da nima čuta za odgovornost, sicer lahko postane prav tak, kakršnega si ne 
želimo. Ne primerjajmo ga z boljšim bratom ali sestro, s sosedovim otrokom 
in ne posmehujmo se mu.

Za otroka moramo imeti čas tudi takrat, ko nas želi za igro, pogovor. Imejmo 
ga radi tudi takrat, ko prinese slabo oceno. Upoštevajmo, da so tudi otroci lahko 
utrujeni in obremenjeni. Če opazimo, da ima otrok težave, se takoj obrnimo 
na razrednika, verjetno se bodo našle prave rešitve. 

Vsak po svojih zmožnostih 
Za uspešno učenje je seveda zelo pomemben pravilno razporejen in dobro 

izkoriščen čas. Otrok naj se po možnosti uči  ob istem času in približno enako 
časa. Odmori naj bodo kratki, da se ne razblini delovno razpoloženje. Vsak 
otrok mora imeti nekaj prostega časa, ki ga bo izkoristil po svojih željah. 

Zelo pomemben je tudi prostor, ki mora biti dovolj topel, a ne preveč, 
dovolj osvetljen, s primerno mizo in stolom. Otroka naj nihče ne moti s 
prihajanjem in odhajanjem ter s poslušanjem TV, radia ali s klepetom. 

Od otroka zahtevajmo toliko, kot je sposoben; ne preveč, če so njegove 
umske zmogljivosti nižje, in ne premalo, če zmore več. Pa se niste zdajle 
vprašali, kako to vedeti? No, če se niste, potem ste starši, ki poznate svojega 
otroka in mu znate prisluhniti.

Jana Rojc

Planinski krožek OŠ Poljane

Hodimo tudi pozimi

Kotiček za starše

Če je preveč časa, so učni rezultati ponavadi slabši
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Kljub zelo kratkemu februarju, ki so ga prijetno zaključile 
počitnice, je na naši šoli spet vrelo od dogajanja. 

Učenci od prvega do četrtega razreda so ostanek snega izkoristili za 
zimske športne dneve, in sicer za sankanje, alpsko smučanje in skoke 
z alpskimi smučmi. Z avtobusom so se odpeljali proti Nordijskemu 
centru v Žireh, kjer so se razdelili v dve skupini. Sankači so se v parih 
s sankami spuščali po umetno zasneženem travniku, smučarji so si na 
noge nadeli smuči in se smučali, kasneje pa skakali na mali skakalnici. 
Na koncu so v vseh treh športih priredili še tekmovanje in zmagovalce 
so pričakale prijetne nagrade. 

Znani so rezultati še dveh tekmovanj, in sicer za Preglovo in Cankar-
jevo priznanje. Na področju kemije so se na državno tekmovanje uvrstili 
Katja Kržišnik, Janja Lavtar in Julija Košir iz 8. a, Meta Gantar in Anže 
Čadež iz. 8. b in Veronika Derlink iz 9. a, pri slovenščini pa bo našo šolo 
zastopala Klara Demšar iz 8. b.

V februarju smo gostili pomembnega gosta, dolgoletnega voditelja 
Malih sivih celic in prepoznavnega igralca Pavleta Ravnohriba.  Na naši 
šoli je prebiral pravljice, z medijskimi odmevi pa smo ga povabili na in-
tervju, v katerem je povedal nekaj več svojem odnosu do pripovedovanja 
in zgodb. Pravljice rad pripoveduje in se mu zdijo zelo pomemben del 
sveta otrok in tudi odraslih. Ni naključje, da se nam v spomin vtisnejo prav 
določene zgodbe, saj tiste »večne« v sebi skrivajo bogato sporočilnost, 
ki jo lahko prenesemo na vsakdanje življenje. Naš gost je med svojimi 
najljubšimi pravljicami izpostavil Andersenovega Grdega račka, s sabo 
pa je med drugim prinesel tudi pripovedko o dvanajstih ujcih, ki jo je po 
našem pogovoru prebral v prvem razredu. Njegovemu gromkemu glasu 
so kasneje prisluhnili tudi v vrtcu in v Javorjah, po pogovorih z drugimi 
učenci pa smo sklenili, da bi bil dobrodošel gost prav v vseh razredih. 

14. februar je po starem ljudskem izročilu prvi znak prihajajoče pom-
ladi, saj je včasih veljalo, da sveti Valentin, ki takrat goduje, prinaša ključ 
od korenin. Na ta dan naj bi se začela prva opravila na poljih in vrtovih, 
še bolj pa je dan znan kot praznik zaljubljencev. Učenci 7. a razreda 
smo se ga na pobudo razredničarke spomnili z Valentinovo pošto, ki je 
krožila po šoli med poukom. Iz barvnega papirja smo izdelali srčke in 
jih preluknjali, da se jih je dalo zavezati s trakcem. Med odmori smo jih 
delili učencem, ki so vanje lahko napisali kakšno lepo misel za prijatelje, 
in jih oddali v poštni nabiralnik pri dežurnem učencu. Nabralo se je to-
liko pošte, da je nismo mogli še istega dne razdeliti vsem prejemnikom, 
tako da so nekateri pisemce dobili šele naslednje jutro. Potrudili so se 
tudi učenci šolske skupnosti, ki so na srednjem hodniku pripravili pano 
s sporočili za učence in učitelje in nas spomnili, da valentinovo ni le 
priložnost za izražanje zaljubljenosti, ampak kakršne koli medosebne 
naklonjenosti.

Člani medijskega krožka in Ana Jurjevič

Ure kulturnega dne na šoli Sovodenj so prinesle različne vsebine, bile 
so pestre in lepo sprejete. Medse smo povabili župnika Janeza Mesca, ki 
je deset let živel in delal na Madagaskarju. S sliko, besedo in predmeti 
nam je predstavil posebnosti preprostega življenja ljudi, predvsem otrok. 
Zelena, na čase blatna pokrajina, riževa polja, sezonsko sadje oziroma 
hrana (ananas, liči, kruhovec, banane, kokos), preproste male hiške iz 
lesa, lubja, slame, pločevine, brez elektrike in vode, preproste šole, otroci 
v uniformah, malarija – a vendar so s črnih obrazov v nas zrle živahne oči 
otrok z nasmeškom na ustnicah. Slišali smo nekaj njihovih besed, a vsem 
nam je najbolj ostala v spominu beseda »mišavča« – hvala. Odločili smo 
se, da bomo poiskali način in z majhnim prispevkom polepšali kakšen 
dan šolarjev na Madagaskarju. Kako dobro smo poslušali in gledali, se 
je pozneje pokazalo v kvizu. Skupine, sestavljene iz učencev od 1. do 5. 
razreda, so tekmovale med seboj. Z odgovori so dobro ponovili slišano 
o življenju na Madagaskarju. Lastno literarno in likovno ustvarjalnost 

pa so učenci pokazali še v uri oblikovanja prispevkov za letošnje šolsko 
glasilo o športu.

Učenci lučinske šole so s kulturnim programom sodelovali na osrednji 
občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je bila tokrat 
v Lučinah. 

Petošolci iz Lučin so naravoslovni dan izpeljali pri čebelarjih v Bro-
deh, spoznavali so življenje, koristi in pomen kranjske sivke, pokušali 
med in naredili izdelke.

Gorenjevaški devetošolci so zimske radosti okušali na Starem vrhu, 
šestošolci pa v šoli v naravi na Črnem Vrhu in v Cerknem. Da je možno 
tehniški dan oblikovati z matematičnimi vsebinami, so dokazali učenci 
osmih razredov. Februarja so bili dnevi odločitev za učence devetih 
razredov na informativnih dnevih, za bodoče prvošolce pa ob vpisu. 

Milka Burnik

Novice iz OŠ Poljane

Pravljično in zaljubljeno v februarju

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Kratek februar v znamenju kulture
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Predmeti in oblačila z Madagaskarja
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Želeli smo se usmeriti v potrebe otrok in mla-
dostnikov, njihovo željo po zabavi in jim Javorje z 
okolico približati na privlačen način. Igra se nam 
je zdela prava izbira. Rdeča nit našega dela je bila 
zgodba o poljanskem velikanu iz Zupančevega 
dela Kamniti most. 

Velikan je pred stoletji Poljancem pomagal 
pri delu za vsakdanji kruh. Ob njegovi pomoči so 
Poljanci živeli iz dneva v dan bolje, vse dokler se 
od preobjedenosti niso začeli obmetavati s kruhom. 
To je velikana tako užalostilo, da je šel in se nikoli 
več ni vrnil. 

Velikana smo v projektu skušali privabiti nazaj. 
Otroci so se mu »odkupili« v parku zimskega ve-
selja, ki je luč zagledal že lansko zimo ob pomoči 
našega učitelja športne vzgoje Janeza Poljanška. Ob 
podružnični šoli Javorje so se otroci sankali, skakali 
z alpskimi smučmi, tekmovali v smučarskem krosu, 
se včasih preizkusili tudi v vožnji s snežnim »bicik-
lom« ter ustvarjali snežne skulpture. V park smo 
umestili zabavo iz dni naših babic in dedkov, pri 
tem pa sta  nam veliko pomagala Breda Čemažar 
iz društva Rovtarji – smučanje po starem in njen 
mož Milan Čemažar. 

Po igrarijah na snegu, ko bi pri posameznih 
igrah zbrali vse koščke sestavljanke, ki bi skupaj 
tvorili dovolilnico za malico, bi si obiskovalci 
lahko privoščili češnjevec, ki je pripravljen po 
receptu naših babic. Ne gre za žgano pijačo, am-
pak za močnato jed iz vode, moke in češenj. Naša 
kuharica Bernarda Likar ga je poleg oženjenih 

žgancev skuhala za turistični priboljšek vsem, 
ki so obiskali našo stojnico v Kranju. Za konec 
smo obiskovalcem ponudili tudi igranje namizne 
igre, skozi katero spoznajo vsestransko turistično 
ponudbo našega kraja. Igra bo na voljo tudi mladim 
turistom, naravoslovnim taborom, šolam v naravi, 
ki obiskujejo turistične kmetije pod Starim vrhom. 
Več o projektu si lahko preberete tudi na spletni 
strani PŠ Javorje.

Obiskovalci so si 1. marca v Mercator centru 
Primskovo na naši stojnici lahko ogledali fotografi-
je, ki so združene predstavljale naše polletno delo, 
odigrali namizno igro »Ta firbč'n Javorček«, v dar 
dobili nahrbtnik s suhim sadjem, ki so ga sešile in 
napolnile pridne roke javorskih mamic in gospod-
inj, poskusili češnjevec, sedli na zimski »bicikl« 
ter sodelovali v nagradnem žrebanju, kjer so lahko 
prejeli eno od prijetnih nagrad naših sponzorjev 
(kosila, smučarska karta, sankanje …).

Za naše delo smo prejeli srebrno priznanje, 
ki smo ga bili zelo veseli. Veseli zato, ker smo se 
prebili skozi konkurenco starejših turistikov Gore-
njske, hkrati pa smo  ponosni, da smo skupaj s PŠ 
Sovodenj kot edini predstavniki odlično zastopali 
spodnjo Gorenjsko in našo občino. Na tem mestu 
bi se zahvalili tudi matični šoli, OŠ Poljane za vso 
pomoč ter drugim, brez katerih ideje ne bi mogli 
pripeljati do kranjske predstavitve.

Menimo, da se tudi skozi trud naših najmlajših 
turističnih navdušencev in njihovih mentorjev 
uspešno širita prepoznavnost in gostoljubnost 

Sodelovali so tudi učenci 
PŠ Sovodenj. Po ideji, da 
bi popotniki, pohodniki in 
drugi obiskovalci po obisku 
naših krajev s seboj domov 
odnesli še spominek v obliki 
družabne igre z vprašanji, je 
ta tudi nastala. Oblikovali 
smo igralno polje, po katerem 
se igralec premika s pomočjo 
igralne kocke. Dodane so 
fotografije značilnosti naših 
krajev. Učenci so s pomočjo 
staršev in učiteljic sestav-
ljali vprašanja o naravnih, 
kulturnih, zgodovinskih in 
drugih značilnostih kraja. 

Imamo se fajn, doživite naš kraj

Javorček – park zimskega veselja
Že od septembra se je skupina nadebudnih turističnih radovednežev skupaj z 
mentoricami Simono Kovačič, Darinko Bertoncelj in Matejo Tušek pripravljala na 
udejanjanje ideje, kaj v sklopu ponudbe domačega kraja umestiti v letošnjo temo 
»Imamo se fajn, doživite naš kraj«, tokrat že 25. festivala Turizmu pomaga lastna 
glava. Festival poteka pod krovnim mentorstvom Turistične zveze Slovenije.

raja pod Blegošem. Ne zaradi srebrnih priznanj, 
ampak zaradi otroške poljanske duše, ki z žarom 
predstavlja gnezdo, v katerem živi. 

Mateja Tušek

Javorje zopet najbolj sončna vas – 
zaradi maškar
Pustni torek je v družbi pustne sobote in nedelje 
na plano privabil kopico pisanih obrazov. V 
Podružnični šoli Javorje in v javorskem vrtcu pa 
nam je v torek uspelo ponovno privabiti sonce v 
najbolj sončno vas daleč naokrog. Pustno druščino 
je predstavljala pisana paleta preganjalcev zime, 
manjkale niso niti našemljene vzgojiteljice, učiteljice 
in kuharice. V sprevodu smo se odpravili po vasi 
ter zaradi prijaznih sosedov, župnika, babic in 
dedkov napolnili žepe svojih pustnih kostumov 
s sladkimi priboljški. Naša zabava se je nato s 
plesom nadaljevala v šolski telovadnici. 

Kolektiv vrtca Javorje in PŠ Javorje

Turizmu pomaga lastna glava

Doživite naš kraj še malo drugače
V Kranju je potekal 25. festival Turizmu pomaga lastna glava. Predstavilo se 
je trinajst gorenjskih šol, napovedanih je bilo šestnajst. Pisne raziskovalne 
naloge in razstavo na turistični stojnici smo pripravili na temo Imejmo se fajn 
– doživite naš kraj.

Učenci so poskrbeli za razlago stojnice.

Razdeljena so na tri težavnostne stopnje. Do-
dana so pravila igre, tudi vprašanja z rešitvami. 
Na stojnici z velikim igralnim poljem so 
bili postavljeni različni predmeti in izdelki 
otrok, ki so nakazovali odgovore na nekatera 
vprašanja. 

Na ogled stojnice je vabilo ali razlagalo igro 
in značilnosti devet učencev. Turistično tržnico 
si je ogledalo vseh štirideset učencev šole So-
vodenj. Vsi so bili oblečeni v rdeče majčke in 
so tudi tako nakazovali temo. Uspešna naloga 
in predstavitev sta prinesli srebrno priznanje. 
Veseli smo bili tudi obiska in moralne podpore 
ravnatelja, župana ter kar nekaj staršev.

Če bo šlo vse po načrtih, bomo družabno igro 
zares izdali tudi v pravi tiskani obliki.

Še pred tržnico smo bili na obisku pri gasil-
cih na gasilski reševalni postaji. Navduševali 
smo se nad pestrim voznim parkom, še posebej 
pa nad dvižno lestvijo s košaro, ki nas je tudi 
nekoliko dvignila od tal.

Milka Burnik
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Marec je mesec, ko nas noge in želje kar same 
ponesejo v naravo. Vremenske razmere postanejo 
prijetne, življenje v naravi se prebuja, nekakšna 
nova energija nas spodbuja, da več hodimo ven. 
Smo del narave, živimo le od pridelkov zemlje, 
čeprav imamo včasih tako nenavadne želje, ideje, 
kot da smo nezemeljska bitja! Vseeno se veliko 
sprehajamo, večinoma po asfaltu, po tlakovanih 
in utrjenih površinah. Spomladi pa hodimo vse 
povprek; po poljih, stezah, brezpotjih, gozdovih. 
Iščemo in raziskujemo bližnje in širše okolje. 
Nabiramo zelenje, rože, najraje potrgamo vse, 
kar je užitnega, predvsem pa lepega, in pride v 
doseg naših rok. 

Marca je po apnenčastih bregovitih goz-
dovih opazen predvsem črni teloh. Zato je tudi 
najbolj izpostavljen, ker so cvetovi tako lepi, 
čeprav so strupeni. Zdaj mnogi že rdijo, njihov 
čas cvetenja se bo kmalu iztekel. Tistim, kar jih 
je še ostalo! Opažamo, da v bližini poti in stez 
njihovih cvetov kar nič ni, naš »pohlep« je kdaj 
prevelik. Tisti potrgani telohi s krajšimi peclji 
zato padejo iz prevelikega šopka, obležijo na 
stezi in pohojeni umrejo. Potrgati pa je seveda 
treba do zadnjega vse!  

Po zimski zmrzali se na steze in ceste z 
bregov pogosto kotalijo manjše in večje skale. 
Najbrž je dolžnost, ne le lepa navada, da vsak, ki 
prvi pride mimo, nevarno oviro odstrani. Skala 
lahko poškoduje avtomobilsko gumo, nevarna 
je za kolesarje, tudi izvin gležnja v mraku in 
temi je pogost, boleč je in dolgotrajen. Posebno 
spomladi in v vetrovnem vremenu leži po stezah 
in gozdnih poteh veliko odpadlih vej. Skoraj 
vsakdo se skloni in to spotiko odstrani. Dobro 
je na to opozarjati tudi otroke in jim dajati zgled, 
da se zgodaj priučijo maniri in sobivanju ljudi v 
skupnem okolju. Naša kultura in osveščenost sta 
primerni, naj se tega – tudi v svoje dobro – že 
od mladega zavemo.

Asfaltiranih površin je čedalje več, vendar 
očitno še mnogo premalo, če se ozremo po 
parkiranih avtomobilih kraj ceste, na travniku, 
kjer koli je najenostavneje ustaviti in ponosno 
zakleniti svoj avto. Nekoč smo v mestu v bližini 
bolnice neuspešno iskali parkirni prostor, potem 
pa ustavili avto na vogalu nekega dvorišča. »Če 
se takoj ne umaknete z mojega dvorišča, bom 
poklical policijo!« je takoj pristopil lastnik. Koliko 
dela bi imeli na našem podeželju policisti, da bi 
preprečili parkiranje lastnikom avtomobilov izven 
parkirnih mest, največ tistih z oznako LJ! 

Zelo redko razmišljamo o tem, koliko talnih 
površin je urejenih za potrebe človeka; prekritih 
z asfaltom, stavbami, v globalnem svetu tudi 
zajezenih, in ne za našo prehrano! Brala sem, 
da je v ruši in pod njo, na površini, ki jo rabi 
eno govedo v letu dni za prehrano, toliko živih 
organizmov, kot tehta to govedo. Pod asfaltom 
je zemlja mrtva. Pogosto zaide deževnik, ki je 
najčistejša živalca in ena najkoristnejših za zdra-
vo obdelovalno zemljo, na asfalt. Ni me sram 
reči, da nebogljeno zvijajoče, umirajoče bitje 
poberem in odložim kraj poti. Prav nič se mi ne 
gabi! Morda potem preživi, sicer bi bil le hrana 
za vrane. Kjer je zemlja nasičena z umetnimi 
gnojili, pesticidi in ostalo kemijo, deževnikov v 
zemlji ni. Na naših malih kmetijskih površinah, 
vsaj upajmo, zemlja še ni toliko zastrupljena. 
Tudi mnogi drugi hrošči se znajdejo na cestišču 
in pošteno bi bilo, če jih že rešiti nočemo, vsaj 
ne povozimo in ne pohodimo vsega, kar je živo 
in leze! Prav to pogosto počnejo otroci, ki (še) 
niso vzgojeni v kulturi sobivanja in spoštovanja 
z ostalimi prebivalci. O zdravem odnosu do 
narave vedo veliko povedati člani društev za 
biološko dinamične metode gospodarjenja. 
Koristno je kdaj prisluhniti strokovnjakom, ki 
svoje področje poznajo in znajo, tako kot učijo, 
tudi delati in živeti. Kdor v mladosti ni imel 

možnosti, da bi bil z zemljo tesneje povezan, 
to je z vrtnarjenjem ali kmetovanjem, si po 
želji potrebno teoretično znanje zdaj res lahko 
pridobi. Eden zelo primernih priročnikov je Per-
makulturni vrt Grahama Bella, kjer v različnih 
poglavjih najdemo koristne napotke. Tudi za 
pridelovanje svoje hrane na ekstremnih ali zelo 
majhnih površinah.

Ko travniki in bregovi zelenijo, so sprehodi 
po njih najlepši. Včasih je bilo pravilo – ne, bil 
je zakon: po travi se sme hoditi le tako dolgo, 
dokler se v njej lahko skrije grlica! Noben 
kmetovalec ni vesel, če vidi brezbrižnega po-
hodnika ali sprehajalca sredi visoke trave na 
svojem travniku.

Zelo nekulturno je, ker menda nekateri 
lastniki psov hodijo na sprehod na »sosedov« 
travnik zato, da jim ni treba za njimi čistiti 
pasjih drekcev. Ali tja hodijo potem tudi zase 
nabirati regrat?

Zaradi telesnih in razvojnih značilnosti 
moramo otroke postopno pripraviti na samos-
tojno ravnanje v cestnem prometu, kar pa naj bi 
bil del vsakodnevnih dejavnosti otrok, saj si le 
na tak način nabirajo izkušnje in spoznanja, da 
je v prometu pomembno odgovorno ravnanje 
vsakogar. Prav s tem razlogom smo učiteljice 1. 
triade pripravile prometno dopoldne za učence 
od 1. do 3. razreda.  K sodelovanju smo povabile 
Avtošolo Praktikum ter Zavod Varna pot. 

V uvodnem delu je Janez Oblak, vodja 
avtošole in učitelj vožnje, učence opozoril 
na nujnost uporabe odsevnih teles in pomen 
vidnosti, pravilno hojo in prečkanje ceste, 

predstavil jim je  prometne znake, ki veljajo 
za pešce, opozoril jih je na vožnjo v otroškem 
varnostnem sedežu in pripetost v avtomobilu ter 
jim razložil pravila, ki veljajo za vožnjo s kole-
som in rolerji. Nato so se učenci razdelili v štiri 
skupine, ki so krožile po štirih postajah, ki so jih 
pripravile animatorke zavoda Varna pot. 

Na prvi postaji so učenci obnovili svoje znanje 
o pripenjanju v avtomobilu ter demonstrirali prip-
etost v varnostnem sedežu. Delo na drugi postaji je 
potekalo na prometnih preprogah, kjer so nekateri 
učenci prevzeli vlogo voznikov in kolesarjev, drugi 
pa vlogo pešcev. Zaigrali so čisto pravo prometno 
situacijo z upoštevanjem pravil prečkanja ceste in 

varne vožnje. Na tretji postaji so ponovili prometne 
znake in jih tudi narisali, na četrti postaji pa so 
tekmovali v prometni tomboli. Na koncu so se vse 
skupine združile ter zapele pesem Na cesti nikdar 
nisi sam, katere avtor je Adi Smolar.

V zaključnem delu so imeli učenci še nalogo, 
in sicer reševanje krajšega kviza, v katerem so 
pokazali znanje, ki so ga pridobili. Vsak, ki je 
uspešno rešil kviz, je dobil tudi nagrado – od-
sevni trak, ki nam jih je prav za ta dan podarila 
Zavarovalnica Triglav. 

Alenka Jelovčan, vodja aktiva 1. triade

Moji prebliski

Pomladni sprehodi Piše: Minka M. Likar
Ilustracija: Jerneja Kos

OŠ Poljane

Imeli smo prometni dan
V cestnem prometu je mnogo pravil, položajev in zahtev, ki se jih morajo tako 
vozniki kot tudi pešci dosledno držati in jih upoštevati. A kljub temu je iz leta v 
leto na cestah ogromno prometnih nesreč, katerih žrtve so tudi otroci, ki spadajo 
med najbolj ogrožene udeležence v prometu.

Učenci na prometni preprogi v vlogi pešcev 
in voznikov
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V občini imamo odlične fotografe, nekateri se s tem delom ukvarjajo pro-
fesionalno, veliko je amaterjev. Tako nastajajo številni zanimivi, »posrečeni« 
in včasih skoraj neverjetni posnetki, med katerimi včasih kakšen prispe 
tudi na naslov uredništva Podblegaških novic. In z veseljem ga objavimo. 
Zato smo se odločili, da uvedemo novo rubriko, ki smo jo poimenovali 
fotografija meseca. Vabimo vas, da na naš elektronski naslov podblegaske.
novice@gmail.com pošiljate fotografije, na katere ste še posebej ponosni. 
Vsak mesec bomo izbrali najbolj zanimivo po naši oceni in jo objavili v 
Podblegaških novicah. Motiv je lahko kakršen koli, pomembno je le, da ga 
ujamete v določenem mesecu, torej, da ne pošiljate starih slik. V izbor za 
posamezni mesec bomo upoštevali fotografije, ki jih boste poslali do konca 
tistega meseca. Torej, v aprilski številki bomo objavili fotografijo, ki bo/je 
nastala marca in jo boste poslali do konca tega meseca.

Poleg avtorjevega imena, priimka, kraja, od koder prihaja, vsako poslano 
fotografijo tudi na kratko pokomentirajte oziroma predstavite, ob kakšni 
priložnosti in kje je nastala, kdo ali kaj je na njej itn. 

Za pokušino objavljamo fotografijo, ki so jo poslali iz osnovne šole Ja-
vorje in zaradi katere smo v uredništvu dobili idejo za uvedbo te rubrike.

Uredništvo

V novembrski številki Podblegaških novic smo že pisali o velikem 
uspehu člana PGD Gorenja vas Gregorja Stanonika, ki je na 
enem od najtežjih gasilskih tekmovanj osvojil prvo mesto v kat-
egoriji do 40 let in drugo mesto v posamični kategoriji. Pred dn-
evi pa se je iz nemškega Dortmunda, kjer se je udeležil 1. Indoor 
Firefighter Challenge, vrnil z odličnimi rezultati. Osvojil je 6. 
mesto v posamični kategoriji, z gasilskim kolegom iz Radovljice 
Anžetom Habjanom pa sta skupno osvojila 2. mesto.

Kot nam je povedal, se tekmo-
vanje po težavnosti ni nič razlikovalo 
od tistega v Radovljici. V Dortmundu 
je bilo prvič v dvorani in se je odvijalo 
v gasilskem hangarju, kjer imajo 
letališki poklicni gasilci orodišče za 
svoja vozila. »Pri tekmovanju v zapr-
tem prostoru si omejen s prostorom, 
predvsem v višino, saj stopnišče ni 
trinadstropno, ampak dvonadstropno. Tako so bili tudi časi vseh tekmovalcev 
vsaj za 15 sekund boljši, kot bi bili pri običajnem tekmovanju. Tudi sam sem 
izboljšal čas iz Radovljice. S sotekmovalcem Anžetom Habjanom iz Radov-
ljice, ki je v kategoriji do 30. let zmagal, sva le za štiri desetinke sekunde zaos-
tala za zmagovalcema in tako osvojila drugo mesto,« je povedal Stanonik.

Takega tekmovanja se lahko udeleži kdor koli, pogojev ni, zahtevata se le 
močna volja in nekaj kondicije. »Sam sem se na pripravljal mesec dni. Bilo 
pa mi je laže kot v Radovljici, saj sem bil že malce navajen na tako tekmo,« 
razlaga Stanonik, sicer aktiven član PGD Gorenja vas.

Na tekmovanju se je pomerilo deset slovenskih gasilcev, ki so tja potovali 
skupaj z ekipo Fire team Slovenija. Pridružili so se jim še štirje Hrvati in 20 
navijačev. Gregorja so tako spremljali in zanj navijali prijatelji iz domačega 
gasilskega društva, ki se jim zahvaljuje za podporo in tudi finančno pomoč.

V mesecu septembru sledi tekmovanje Firefighter combat challenge v 
Sloveniji, teden dni kasneje pa tudi v Berlinu. Vse Gregorjeve misli in na-
pori bodo zdaj uperjeni v treninge, poleg tega pa se bo v času do omenjenih 
tekmovanj udeleževal še tekmovanj za državni pokal v gasilski disciplini 
oziroma Fire combat.

»Vse gasilce, ki bi se radi pomerili v slovenski ali ameriški različici tekmo-
vanja, bi pozval, naj se čimprej začnejo pripravljati, saj s tem nekaj naredijo 
tudi zase in so tako bolje pripravljeni za posredovanje ob večjih intervencijah,« 
je strnil Stanonik.

Lidija Razložnik

V okviru Lokalne akcijske skupine loškega pogorja se je 
marca pričel izvajati projekt Duša tematskih poti. Projekt 
se bo financiral iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje, sredstev proračuna 
Republike Slovenije, sredstev Leader ter občine Gorenja vas 
- Poljane. Izvajal se bo na področju vasi Žirovski Vrh Sv. 
Urbana, Žirovskega Vrha (občina Žiri), Brebovnice, Srednje 
vasi, Vinharij, Bačen, Todraža, Gorenje Dobrave, Dolenje 
Dobrave in Žabje vasi. Nosilec projekta je TD Žirovski Vrh 
v sodelovanju s Čebelarskim društvom Blegoš.

Namen projekta je vsebinsko povezati ter oblikovati tematske vsebine 
za že obstoječi tematski poti, Pot skozi Zalo in Čebelarsko pot, ki sta le 
občasno v uporabi. Društvi enkrat na leto organizirata pohod po obeh 
poteh, ki pa žal nimata vsebine. Pohodniki se na pot največkrat odprav-
ljajo v lastni organizaciji, vendar drugega kot lepega razgleda, mirnega 
okolja in sprostitve niso deležni.

V okolju kroži mnogo zgodb, znana so mnoga zgodovinska dejstva in 
s temi kraji so povezane znane osebnosti, kot je bil npr. dr. Ivan Tavčar, ki 
je navdih za delo V Zali dobil ravno v teh gozdovih. Poznanega je mnogo 
ljudskega izročila, prisotna pa je tudi dolgoletna tradicija čebelarstva. 
»Vse to bi želeli vključiti v vsebino poti, da bi postali zanimivejši za 
širši krog pohodnikov. S pomočjo projekta želimo na neprofiten način 
dokazati, da so narava in kraji kljub preteklemu dogajanju, povezanem 
z Rudnikom urana Žirovski vrh, še vedno lepi in zanimivi za ogled. Po 
poteh se bodo obiskovalci lahko odpravili sami, vendar takrat ne bodo 
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tudi na tekmovanju v Nemčiji
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Duša tematskih poti

Pohodniki ne bodo več imeli le razgleda
deležni igranih, temveč samo stacionarnih animacij, ki jih bodo podajale 
animacijske table. Če pa se bo najavila večja skupina, bodo prostovoljci 
(člani društev) brezplačno poskrbeli za izvedbo igranih animacij, ki bodo 
še bolj popestrile dogajanje na poti in pohodnike seznanile z raznoliko 
vsebino, tako zgodovinsko kot kulturno, povezano s kraji, kjer obe poti 
potekata,« je povedala članica TD Žirovski Vrh, Lucija Kavčič.

V ta namen bodo izdelali tudi zgibanko, ki bo služila kot vodič za tiste  
pohodnike, ki se bodo samostojno  odpravili na ogled tematskih poti. 
Tako bosta vsebini obeh poti predstavljeni širši javnosti. Vodič bo bogat s 
fotografijami, zgodbami, obrazložitvami potekov poti, zemljevidom, kon-
taktnimi podatki. Bo tudi animacijski pripomoček, kamor bodo pohodniki 
ob celotni prehojeni poti vpisali geslo. Tega bodo dobili ob pravilno rešenih 
ugankah, zastavljenih na stacionarnih animacijskih tablah.

»Vse animacije bomo izdelali na skupinskih delavnicah, kamor vabim vse 
člane obeh društev in pa vse ostale, ki bi jih sodelovanje pri projektu zani-
malo. Zagotavljamo, da bo zanimivo in poučno,« je zaključila Kavčičeva.

Lidija Razložnik


