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• 11. januar: Obisk urad-
nikov z Direkcije RS za ceste 
iz Kranja zaradi novega uvoza 
na regionalno cesto v Podgori 
ter vzpostavitve avtobusnega 
postajališča in parkirišč pred 
KGZ v Gorenji vasi. Pred-
stavitev argumentov za dolgoročno rešitev, saj se bo 
glavni promet preselil na gorenjevaško obvoznico.

• 11. januar: Na novinarski konferenci v 
Škofji Loki glede projekta Urejanje porečja Sore, 
izgradnje kanalizacije in vodovoda. Po dolgih letih 
priprave projektne dokumentacije se bodo dela 
letos začela.

• 12. januar: Na sestanku s kulturnimi in 
športnimi društvi v občini na pobudo predsednika 
matičnega odbora in svetnika Jožeta Novaka. Od-
bor za šolstvo, kulturo in šport bo skušal predloge 
in pripombe upoštevati pri oblikovanju novih 
pravilnikov za sofinanciranje delovanja športnih 
in kulturnih društev v občini.

• 13. januar: Na obisku pri Budlovi mami v 
Žirovskem Vrhu Sv. Urbana ob njeni 90-letnici.

• 14. januar: Na občnih zborih PGD Hotavlje 
in PGD Sovodenj.

• 16. januar: Na skupnem kosilu z župniki, 
ravnateljema in zdravniki.

• 18. januar: Na sestanku s predsednikom 
Zveze za avto-moto šport Dagmarjem Šustrom, 
predsednikom Avto-moto društva (AMD) Zvezda 
iz Ljubljane Samom Golobičem in Viktorjem 
Oblakom zaradi odpovedi dirke GHD Lučine s 
strani Avto-moto kluba Buhc. Dirka ostaja v naši 
občini v organizaciji AMD Zvezda, Občina pa ima 
svojega člana v upravnem odboru dirke.

• 20. januar: Na sestanku in večerji z občinskim 
gasilskim poveljstvom, ki združuje sedem prosto-
voljnih društev v občini. 

• 21. januar: Na občnem zboru PGD Lučine.
• 24. januar: Na sestanku na Občini Žiri glede 

varstva in gradnje domov za starejše na škofjeloškem 
območju. Vse štiri škofjeloške občine so predstavile 
svoje usmeritve za prihodnost, Jože Ramovš, pred-
stojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje, pa je podal pomembne 
podatke za nadaljnji skupni projekt z Občino Žiri – 
Dom starejših občanov v Gorenji vasi.

• 27. januar: Na sestanku na Direkciji RS za 
ceste glede gorenjevaške obvoznice. Predstavili so 
težavo z odkupi zemljišč, vendar njihova pravna 
služba intenzivno išče najprimernejše rešitve. PGD 
dokumentacija je narejena, sledi še objava razpisa za 
revizijo, takoj zatem bi lahko vložili vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja, če bodo do takrat uspeli z od-
kupi zemljišč. Občina ponudila pomoč za čimprejšnjo 
rešitev težav in začetek črpanja evropskih sredstev. 

27. januar: Na podelitvi diplom Višje strojne 
šole v Škofji Loki.

28. januar: Skupaj z gostilnama Jager in Na Vid-
mu organizirali prvi turnir v podzemnem balinanju z 
lesenimi kroglami za Pokal Rupnikove linije. 

Izbor: T. D.

Družbeno odgovorno kampanjo Ne-odvisen.
si ustvarjalci gradijo že vse od leta 2007, ko so 
jo s Primorske začeli seliti po celi Sloveniji. 
Dopoldne so imeli program v avli gorenjevaške 
šole učenci iz cele občine. Najmlajši iz prve 
triade so s kužkom Jakom in strokovnjaki iskali 
nov dan in spoznavali pomen zdravja, igre, 
znanja, prijateljstva ter razmišljali, kaj bodo, 
ko bodo veliki. V ospredju je bilo zavedanje, 
da je vsak sam odgovoren zase in za vse, kar 
se mu dogaja. 

Učenci druge triade so s strokovnjakom in 
moderatorjem v interaktivnem druženju preko 
videostripa Zarja in Svit s prijatelji  spreje-
mali sklop sporočil o sprejemanju samega sebe,  
odgovornosti, pasteh zasvojenosti, prostem 
času in o medosebnih odnosih. Učenci zadnje 
triade pa so s strokovnjaki in moderatorjem 
spodbujali občutek odgovornosti, samostojnosti 
in pozitivne samopodobe. 

Večer v Domu občine je bil namenjen 
odraslim. Dobro polovico dvorane so zasedli 
občani, ki so bili v uri in pol na dostopen in 
prijazen način deležni strokovnih dognanj o 
medsebojnih odnosih, vzgoji otrok, preventivi 
in zasvojenosti. Večer je usmerjal in povezoval 
Bojan Kodelja, s svojo prisotnostjo pa so ga 
obogatili tudi Miha Kramli, vodja centra za 
zdravljenje odvisnosti Nova Gorica, Vlasta 
Nussdorfer, višja državna tožilka na Vrhovnem 
državnem tožilstvu RS, predsednica društva 

Nariši nov dan

Spregovorili so o medsebojnih 
odnosih, vzgoji otrok, 
preventivi in zasvojenosti
Občina Gorenja vas - Poljane je v tednu ob kulturnem prazniku svojim občanom 
ponudila svojevrsten interaktivni program Nariši nov dan. Namen in cilj teh 
srečanj je osveščanje otrok, mladostnikov in odraslih o različnih pasteh za-
svojenosti, o možnostih pomoči in promocija zdravega načina življenja. 

Beli obroč Slovenije in predsednica Kluba z 
razlogom, ter Tanja Erhatič, kriminalistka za 
območje Gorenjske. 

Med drugim so izpostavili to, da je otroku 
treba jasno postavljati meje, ki jih mora 
upoštevati. Bistveno pri tem je, da so starši pri 
postavljanju meja jasni in odločni. Pogoj za 
uspeh je seveda, da otrok staršem zaupa in se 
lahko zanese nanje ter da se bosta obe strani 
držali dogovora. Usklajeno pa morata delovati 
tudi starša. Med temeljna pravila vzgajanja, ki 
jih navajajo na spletni strani Ne-odvisen.si, pa 
sodi tudi to, da naj starši ne le vzgajajo otroke, 
ampak z njimi tudi uživajo. Naj že zjutraj s 
pravim pozdravom otroku pokažejo, da se ga 
razveselijo in da bodo veliko naredili za njegovo 
samozavest, če ne bodo naravnani le na napake, 
ki pomenijo samo kritiko in popravljanje. Za 
pravo veselje morajo dati otroku sebe in svoj 
čas, ne pa daril in prižigati televizije. Opaziti in 
pohvaliti je treba otrokove dosežke ter poiskati 
razloge za otrokovo nesprejemljivo vedenje, 
namesto da ga takoj obsojajo. Kadar naredi 
napako, ga je treba na to opozoriti, poučiti, 
kako naj jo popravi, medtem ko nepremišljene 
opazke le zavirajo kakršnokoli aktivnost. 
Starši naj tudi dajo otrokom jasno predstavo o 
svojem počutju, občutju, saj si lahko žalost ali 
nerazpoloženost razlagajo napačno in mislijo, 
da so oni krivi za to.  

Milka Burnik, Tina Dolenc
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Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi 
marca. Vaše prispevke pričakujemo do 29. februarja 

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! 

Takih vozil je po nekaterih ocenah v Slo-
veniji najmanj 30.000 na leto, na primeren 
način pa je recikliranih zgolj 10.000. Kje 
končajo preostala? Po podatkih, dostopnih na 
spletu, opažanjih in informacijah, pridobljenih 
po zaključku čistilnih akcij po Sloveniji, vozila 
pogosto končajo v jamah, opuščenih stavbah in 
na zapuščenih območjih, strugah rek in potokov 
ter drugih črnih odlagališčih odpadkov.

Izrabljeno motorno vozilo je opredeljeno 
kot nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki 
se mu je življenjska doba iztekla, bodisi zaradi 
poškodb ali starosti bodisi iz drugih razlogov, in 
je zaradi tega postalo odpadek. Pravila ravnanja 
z izrabljenimi vozili določa Uredba o izrabljenih 
vozilih, katere namen je preprečevati nastajanje 
odpadkov iz vozil in zagotavljanje ponovne 
uporabe, recikliranje in druge oblike predelave 
izrabljenih vozil. Po podatkih UE Škofja Loka 
je bilo na njenem območju v letu 2007 iz regis-
tra odjavljenih 1167 vozil, nato 840 vozil, leta 
2009 561 vozil, leto kasneje 679 in leta 2011 
735 vozil. Podatka o številu odjavljenih vozil na 
območju naše občine nam ni uspelo pridobiti, 
saj se v registru vozil vodijo vsa odjavljena 
vozila na območju UE Škofja Loka, ne glede 
na kraj nastanka, prijave ali občino. Kot so še 
sporočili, so v registru tudi odjavljena vozila, 
ki niso nujno iztrošena in se lahko ponovno pri-
javijo v promet, tudi na drugi UE. Iz podatkov 
pa je razvidno, da število odjavljenih vozil niha, 
a se zadnja leta povečuje.

Najbližje prevzemno mesto v Žireh
Proizvajalci vozil si morajo zaradi 

preprečevanja nastajanja odpadkov v sodelo-
vanju s proizvajalci sestavnih delov in mate-
rialov za vozila prizadevati, da se uporaba ne-
varnih snovi v vozilih omeji in njihova količina 
čim bolj zmanjša že od razvoja zasnove vozila 
naprej. Zaželeno je, da se pri proizvodnji vozil 
in drugih proizvodov poveča uporaba recik-
liranih materialov. Izrabljena motorna vozila in 
nerabne ali zavržene sestavne dele motornih vo-
zil, ki nastajajo pri vzdrževanju in popravljanju 
motornih vozil in niso opredeljeni kot nevarni 
odpadki, prevzame izvajalec javne službe. 

Koncesionar, ki lahko pridobi koncesijo za 
eno ali več območij, mora zagotoviti obratovan-
je dovolj velikega števila prevzemnih mest, 
razporejenih na območju opravljanja koncesije. 
Občini najbližje registrirano prevzemno mesto 
za izrabljena motorna vozila je Avtoodpad Bine 
v Žireh. Avtoodpad obratuje od ponedeljka do 
petka od 9. do 13. ure in od 15. do 19. ure ter 
ob sobotah od 9. do 12. ure. Za več informacij 
so na voljo na telefonski številki 04/50-50-500. 
Prevzemni mesti sta tudi v Kranju, in sicer 
avtomehanik Janislav Podboršek in Avtocenter 
Vrtač. Izvajalec javne službe z izrabljenimi 
motornimi vozili v UE Škofja Loka je podjetje 
Avtotransporti Kastelec, Grosuplje.

Brezplačna oddaja vozila
Uredba, ki velja od aprila lani, določa, da 

mora zadnji imetnik vozila to oddati na zbiral-
nem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja 
tudi prevzem izrabljenih vozil. Prepovedano 
ga je pustiti v naravi, ga odvreči, razstaviti 
ali z njim kakorkoli drugače nenadzorovano 
ravnati. Tudi razstavitev motornega vozila 
lahko opravijo le v obratih za razstavljanje, 
prevzem vozila pa je brezplačen. Zbiralec lahko 
prevzem izrabljenega vozila lastniku zaračuna 
le v primeru, da izrabljeno vozilo ne vsebuje 
več bistvenih sestavnih delov ali sestavov, zlasti 
pogonskega mehanizma, šasije, katalizatorja in 
elektronskih sklopov za nadzor funkcij vozila, 
oziroma vsebuje druge odpadke, ki niso sestavni 
deli ali materiali vozila. Oseba, ki kot dejavnost 
zbira odpadke, ni pa zbiralec ali predelovalec 
odpadkov in ne izvaja obdelave izrabljenih 
vozil, izrabljenega vozila ali njegovih delov ne 
sme prevzeti. Ob oddaji lastnik prejme potrdilo 
o uničenju izrabljenega vozila, ki ga mora 
predložiti skupaj z registrskimi tablicami pri 
odjavi vozila na UE. Kot potrdilo o uničenju 
vozila se šteje tudi potrdilo, izdano v drugi 
državi članici EU. Če lastnik avtomobil pusti 
v naravi, ga odvrže, razstavi ali z njim drugače 
nenadzorovano ravna, je lahko kaznovan z 
globo od 2.000 do 10.000 evrov za pravno ose-
bo ali samostojnega podjetnika oziroma med 
1.500 in 5.000 evri za fizično osebo.

Lidija Razložnik

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če bi 
z njim želeli govoriti 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. 

M. B.

Izrabljena vozila

Odsluženo vozilo ne sme končati v naravi
Na slovenskih cestah se število avtomobilov iz leta v leto povečuje, prav tako 
se povečuje število avtomobilov na gospodinjstvo, ki se je v zadnjih letih iz 
enega, ponekod dveh na gospodinjstvo, povečalo za skoraj dvakrat – osebno 
vozilo ima po nekaterih podatkih že vsak polnoletni član gospodinjstva. S tem 
se postavlja vprašanje, kam oddati vozilo, ko odsluži svojemu namenu ali ki je 
tako poškodovano, da ga lastnik ne namerava več popravljati.
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Tritel smo že večkrat prosili za podatke o 
številu naročnikov za priklop na širokopasovno 
omrežje, številu že priklopljenih naročnikov, 
poteku gradnje in razlogih za zaostanek, vendar 
nam na pisna vprašanja, poslana po elektronski 
pošti, ne odgovarjajo, niti se direktor Tritela 
Miran Mihačevič ne oglaša več na mobilni 
telefon. Pred časom je v kratkem pogovoru, 
v katerem je obljubljal odgovore, dejal le, da 
gradnja hišnih priključkov hitreje napreduje 
tam, kjer je večja gostota priključkov in se 
je več gospodinjstev odločilo za priklop na 
širokopasovno omrežje. V poročilu, ki ga je 
občinskim svetnikom predstavil na oktobr-
ski seji, je o nekoliko manjšem zanimanju 
občanov za priklop na širokopasovno omrežje 
od pričakovanega zapisal: »Pričakujemo, da se 
bo v roku enega leta pokazala dejanska slika 
stanja, saj ljudje potrebujejo tudi nekaj časa 
za odločitev in medsebojni prenos izkušenj. 
Prav tako pa bodo operaterji še povečali svoje 
prodajne aktivnosti in uskladili prodajne pakete 
storitev, tudi za pravne osebe.« 

Vseh naročnikov je 244
Dejansko stanje o številu naročnikov in 

izvedenih priklopih je iz vseh poročil težko 
razbrati. Podatki, ki jih je Tritel konec novembra 
sporočil na Občino Gorenja vas - Poljane, in tisti 
iz letnega poročila se ne ujemajo povsem. Zato 
smo za točne podatke prosili operaterja Amis 
in Telekom Slovenije, s katerima naročniki 
sklenejo pogodbo o priklopu in ki po izvedenih 
hišnih priključkih naročnika tudi priklopijo na 
omrežje. Do 30. januarja je pri Amisu sklenilo 
pogodbe 174 naročnikov in 70 pri Telekomu, 
skupno torej 244. Od tega jih je Amis priklopil 
41 in Telekom 15, skupno pa jih na izgradnjo 
hišnega priključka ali le še vgradnjo CPE enote 
na objekt čaka 188. Pri tem velja opozoriti, 

da število naročnikov, ki so že priključeni na 
širokopasovno omrežje, ni odvisno od operater-
jev, ampak od Tritela, ki mora najprej zgraditi 
hišni priključek. 

Čeprav sta operaterja zbrala zadostno število 
naročil že v prvi polovici leta 2011, je Tritel z 
gradnjo hišnih priključkov v polnem teku začel 
šele septembra. Kot razloga za to je navedel 
povečan interes v vseh občinah (sočasno gradi v 
sedmih občinah) in omejeno število ekip za grad-
njo priključkov. Dela so pred koncem leta zastala, 
ponovno pa so stekla sredi januarja letos. 

Vkop vseh naročnikov do konca aprila
Operaterja lahko sprožita postopek 

priključitve naročnika na omrežje šele takrat, 
ko jima Tritel sporoči, da je priključek priprav-
ljen na vklop. Po prejetju obvestila naročnika 
priklopijo v petih do osmih dneh. »Zamude 
prizadenejo tako nas kot naročnike. V skladu 
s pogodbo mora Tritel zagotoviti izgradnjo 
priključka najkasneje v 60 dneh po prejetem 
naročilu do operaterja. Tritelu poskušamo na 
različne načine pomagati, da bi pospešil gradnjo 
in jo izvajal v pogodbenih rokih. Na zamude 
smo večkrat opozorili tako Tritel kot Občino,« 
so pojasnili na Amisu in dodali: »Na zadnjem 

sestanku decembra 2011 se je Tritel obvezal, da 
bo pospešil gradnjo priključkov ter zagotovil 
vklop vseh naročnikov najkasneje do konca 
aprila 2012. Na naši strani bomo naredili vse, 
da bodo ti roki tudi dejansko spoštovani.« 

Da tempo gradnje hišnih priključkov ne teče 
po pričakovanjih, opozarjajo tudi na Telekomu: 
»Zamude pri izgradnji predstavljajo za naše pod-
jetje veliko poslovno škodo, o čemer smo pisno 
opozorili tako Tritel kot tudi Ministrstvo za vi-
soko šolstvo, znanost in tehnologijo ter APEK.« 
Dodajajo še, da to ustvarja v javnosti slabšo 
podobo podjetja, pa čeprav je vsa krivda na strani 
Tritela, in da se s takimi težavami srečujejo tudi 
v drugih občinah, kjer širokopasovno omrežje 
gradi omenjeno podjetje.

Občina ima na projekt le omejen vpliv
Kako pa na Občini Gorenja vas – Pol-

jane ukrepajo, da bi pospešili gradnjo hišnih 
priključkov? Direktorica občinske uprave Eliza-
beta Rakovec je pojasnila, da je Občina pod-
pisnica pogodbe le za izgradnjo hrbteničnega 
(nekomercialnega dela) omrežja. Ni pa pod-
pisnica pogodb s posameznimi gospodinjstvi 
(komercialni del omrežja, kjer naročniki sami 
plačajo hišni priključek), zato ne razpolaga 
s poimenskimi seznami sklenjenih pogodb. 
Kljub temu beležijo vse podatke o zamudah, o 
katerih jih obvestijo občani, in glede vsakega 
posebej poizvejo, zakaj je do zamude prišlo ter 
spremljajo odpravo zaostanka. S tempom grad-
nje hišnih priključkov niso zadovoljni, razlog 
za to pa Rakovčeva vidi v tem, da se zasebni 

Odprto širokopasovno omrežje

Gradnja hitreje napreduje tam, kjer je več naročnikov
Občani, ki so sklenili pogodbo za priklop na širokopasovno omrežje v občini 
Gorenja vas - Poljane, so vse bolj nezadovoljni, saj gradnja hišnih priključkov 
poteka zelo počasi. Investitor podjetje Tritel za uradna pojasnila ni dosegljiv, 
o zamudah pa poročajo tudi iz drugih občin.

Sklenjene pogodbe veljajo  
tudi po poteku akcije

Naročniki, ki so sklenili pogodbo z operaterjem 
v času trajanja katere izmed akcij, pa 

jih do poteka akcije še niso priključili na 
širokopasovno omrežje, so lahko brez skrbi. 

Kot so pojasnili pri obeh operaterjih, naročniki 
prejmejo vse ugodnosti, ki so veljavne v 

trenutku sklenitve pogodbe, tudi pri tako velikih 
zamudah. Če je nova promovirana ugodnost v 
trenutku priklopa na omrežje večja, kot je bila 
ob sklenitvi pogodbe, pa imajo vsi naročniki 

možnost, da sklenejo novo pogodbo in 
izkoristiti to ugodnost. 
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partner, ki tudi v celoti financira gradnjo hišnih 
priključkov, ni primerno pripravil na začetno 
povečano povpraševanje po priklopih. Za 
priklop se je namreč po njenih besedah odločilo 
vsako tretje gospodinjstvo z območja belih lis, 
za katere se je optično omrežje prednostno gra-
dilo. »V času povečane hitrosti priključevanja 
smo dnevno v stiku tudi z ekipami na terenu, da 
lahko spremljamo priklapljanje po posameznih 
naseljih, občasni so operativni sestanki,« je 
dodala Rakovčeva.  

Če bi imeli še eno možnost …
Gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij 

elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih 
na območjih, kjer širokopasovni priključki niso 
omogočeni in kjer ni tržnega interesa za gradnjo 
takega omrežja, je sofinanciralo Ministrstvo 
za gospodarstvo. To je bil prvi tovrstni javni 
razpis v Sloveniji, na katerega se je prijavila 
tudi Občina Gorenja vas - Poljane in bila iz-
brana. Kot je pojasnila Elizabeta Rakovec, je 
pravila projekta v celoti predpisalo minis trstvo, 
določilo pogoje izbire zasebnega partnerja, 
postavljalo roke izgradnje in tudi samo za več 
mesecev zamujalo s pripravo navodil za izva-
janje že odobrenim projektom. Na vprašanje, 
ali bi kaj spremenili, če bi lahko celoten 
projekt začeli znova, pa je Rakovčeva dejala: 
»Projekt gradnje OŠO je bil eden vodilnih po 
zapletih, ki jih je bilo za napredovanje projekta 
potrebno sproti reševati. Včasih je zato bolje, 
da pred realizacijo projekta ne veš, s čim vse 
se bo potrebno med njegovim izvajanjem 
soočiti. Jasno je, da je bilo za pripravo projekta 
namenjenega premalo časa, razpisodajalec pa 
je pogosto postavljal preveč toga pravila tam, 
kjer ni bilo potrebno in obratno. S sedanjimi 
izkušnjami bi se projekta nedvomno vsi lotili 
učinkoviteje.« Sicer pa meni, da je izgradnja 
širokopasovnega omrežja velika pridobitev za 
občino, saj prinaša pomemben preskok glede 
informacijskega razvoja tudi za obrobne dele, 
pomen pridobljenega omrežja pa se bo z leti le 
še potrjeval.

Zamude tudi v drugih občinah
S kakšno hitrostjo priključujejo naročnike na 

širokopasovno omrežje po drugih občinah in ali 
imajo pri tem kaj težav, smo vprašali tudi vodje 
projektov v šestih občinah, v katerih Tritel poleg 
naše sočasno gradi širokopasovno omrežje. Vsi 
sogovorniki (razen z Občine Vitanje, od koder 
nam niso poslali odgovorov) so dejali, da nas-
tajajo pri gradnji priključkov zamude. Razloge 
za to vidi Jerica Tomšič Lušin z Občine Velike 
Lašče v premajhnem številu ekip izvajalca in 
podizvajalcev na terenu, zato so dobili veliko 
pritožb občanov. Predolgo so po njenih besedah 
trajala tudi pogajanja med Tritelom in možnimi 
operaterji, ki so jih na občinah poskušali 
pospešiti. Sicer pa so naročniki po priključitvi 
zadovoljni s storitvami, ki jih omrežje omogoča. 
Na vprašanje, ali bi v zvezi s projektom kaj 

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 50. in 60. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) objavlja

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje urejanja POL52-8 Poljane

I.
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča vse občane, da javno razgrinja dopolnjeni osnutek Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja POL52-8 Poljane.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 

Gorenja vas (sejna soba, prvo nadstropje) v poslovnem času občinske uprave.
Javna razgrnitev bo trajala od ponedeljka, 27. 2., do vključno torka, 27. 3. 2012.

III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 14. marca 2012, ob 17. uri v 

dvorani kulturnega doma v Poljanah, Poljane 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.

IV.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine posredujejo pisne pripombe in 

predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje urejanja POL52-8 Poljane ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb. 

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na spletu, na oglasni deski Občine Gorenja vas - Poljane, v občinskem 

glasilu Podblegaške novice in na Radiu Sora.

Župan 
Milan Janez Čadež

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

Gradnja hitreje napreduje tam, kjer je več naročnikov
spremenili, če bi imeli to možnost, odgovarja: 
»Pri javnem razpisu za izbiro zasebnega partnerja 
v naši občini ni bilo drugih prijav, tako Tritel ni 
imel konkurence. Prijava na razpis Ministrstva 
za gospodarstvo je bila izdelana samo na osnovi 
idejnega projekta, ki se je v času izvedbe precej 
spremenil. Pogodbi s Tritelom za gradnjo in za 
upravljanje omrežja sta bili sklenjeni po vzorcu, 
ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, 
in vsebujeta premalo varovalk za občino, ki je v 
razmerju do Ministrstva za visoko šolstvo edina 
odgovorna za namensko porabo evropskih in 
državnih sredstev in za realizacijo projekta. Na 
osnovi idejnega projekta je gradnja potekala po 
sistemu »na ključ«, kar je oteževalo natančnejši 
nadzor nad izvajalcem (količino mesečno oprav-
ljenega dela) ob izstavljanju mesečnih situacij.« 

Tudi direktor občinske uprave Občine 
Loški Potok Viljem Vesel je dejal, da nikoli 
več ne bi izbiral izvajalca na osnovi idejnega 
projekta. »Boljša projektna dokumentacija bi 
dala realnejšo višino investicije. Pri razpršeni 
gradnji priključkov z velikimi medsebojnimi 
razdaljami je to povsem nekaj drugega, kot pri 
velikih koncentracijah priključkov in majhnih 

medsebojnih razdaljah.« Direktor občinske 
uprave Občine Dolenjske Toplice Goran Udovč 
pa bi v pogodbi povečal bančno garancijo in 
natančneje določil roke za izgradnjo hišnih 
priključkov. 

Kritična do pogodbe je bila tudi direktorica 
občinske uprave Občine Semič Mateja Kambič, 
ki je dejala, da bi za izgradnjo hrbtenice omrežja 
moralo Ministrstvo za gospodarstvo predpisati 
daljši rok. Pred izgradnjo je namreč treba pri-
dobiti služnostne pravice za posege na vseh 
zemljiščih, preko katerih je potekala trasa OŠO, 
kar pa zahteva veliko časa. S tem se strinja tudi 
Elizabeta Rakovec in dodaja, da se je samo 
služnostnih pogodb na Občini Gorenja vas - 
Poljane nabralo za 13 fasciklov. Poleg tega se 
zdi Kambičevi tudi smiselno vprašanje, ali so 
občine tiste, ki naj bi gradile telekomunikacijska 
omrežja, saj gre za finančno in organizacijsko 
zelo obsežen in zahteven projekt. Sicer pa 
občinska uprava ves čas preverja število zgra-
jenih priključkov in dejansko priključenih 
uporabnikov, s čimer tudi priganjajo Tritel, da 
pospeši gradnjo. 

Tina Dolenc
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Z Upravne enote Škofja Loka so sporočili, da 
na podlagi Zakona o javnih zbiranjih izdajo orga-
nizatorjem javnih prireditev dovoljenje za izvedbo 
prireditve, če organizator izkaže, da je med drugim 
predvidel zadostne ukrepe za zagotovitev varnosti 
življenja in zdravja udeležencev. 

Opozarjajo tudi, da lahko v dovoljenju or-
ganizatorju naložijo dodatne ukrepe za večjo 
varnost ljudi. Mednje sodi ukrep zagotavljanja 
nujne medicinske pomoči, ki se izvaja le v skladu 
s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. 
Ta določa tudi, da se zagotavljanje in financiranje 
nujne medicinske pomoči na športnih in drugih 
prireditvah ter drugih občasnih ali lokalnih ak-

tivnostih ureja s posebnim dogovorom med or-
ganizatorjem prireditve in zdravstvenimi zavodi. 
Prav tako mora organizator športne prireditve 
po Zakonu o šport poskrbeti za varnost vseh 
udeležencev in gledalcev ter zagotoviti nujno 
medicinsko pomoč. 

UE Škofja Loka opozarja organizatorje, da 
je treba k prošnji za pridobitev dovoljenja javne 
prireditve priložiti potrdilo o zagotavljanju nuj-
ne medicinske pomoči. Tisti, ki bodo k prošnji 
priložili samo potrdilo o zagotavljanju zdravst-
vene oskrbe na prireditvi, morajo izpolniti vlogo 
za presojo zdravstvene ogroženosti prireditve. 
Priložiti morajo še skico prireditvenega prostora 

z vrisano postavitvijo zdravstvenega varstva, 
pogodbo oziroma dogovor o zagotavljanju 
zdravstvene oskrbe, izjavo odgovorne osebe 
zdravstvene oskrbe, da so vsi zdravstveni delav-
ci, ki bodo zagotavljali zdravstveno varstvo na 
prireditvi, ustrezno usposobljeni in imajo na 
prireditvi vso opremo za nudenje začetne nujne 
medicinske pomoči. 

Prošnjo s prilogami je treba poslati deset dni 
pred dnevom prireditve na e-naslov Službe nu-
jne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu 
Škofja Loka: anmp@vzd-loka.si ali po faksu 
na številko 04/502-00-57. 

L. R.

Varnost

Nujna medicinska pomoč na javnih prireditvah

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

1. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane. 
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora, 
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, klekljarsko, fotografsko, video, filmsko, 
literarno področje ter programe drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sofinancirale se bodo naslednje vsebine:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov, 
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 

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

šolske vzgojno-izobraževalne programe, 
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta 
v vrednosti kulturnih programov. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis 
• imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane, 
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo 

pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa, 
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 

aktivnosti na področju kulture, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane), 
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva. 

3. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v razpisnem obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak 
posamični program izpolniti ločen obrazec. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 

4. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za 
kulturo Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo 
navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem materialu. 

5. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev, ki je v letu 2012 na razpolago za sofinanciranje programov na področjih 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, je 32.000 evrov.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012, v 
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

7. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30. marca 2012.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje 
• besedilo javnega razpisa, 
• prijavni obrazec, 
• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja 

vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008). 
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo 
na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si, 
pod razpisi. 

9.  Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane 
podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, do 30. marca 2012 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »NE 
ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2012«. Na zadnji strani ovitka 
mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja). 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

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

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

             Župan Milan Janez Čadež

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10), Odloka o proračunu Občine Gorenja 
vas - Poljane za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/2011) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane 

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

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala  

Občina Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: razpis)
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Povedal je, da je bila selitev v Dobje 
načrtovana, trenutno pa investicija stoji, 
ker banke nimajo in tudi ne dajo sredstev za 
investicije. Kdaj se bodo selili, je povsem 
odvisno od razmer na trgu.

Je pa podjetje v lanskem letu dobilo nov 
posel v višini pet milijonov evrov, vendar v 
naši občini kakor tudi v Škofji Loki niso našli 
ustreznih prostorov. Tako odpirajo obrat v 
Črnomlju, kjer je začetek proizvodnje predvi-
den že aprila letos. 

Glede obveznosti do Občine Gorenja 
vas - Poljane je Stanonik povedal, da je bilo 
ob kupovanju  parcele v Dobju določeno, do 
kdaj naj bi bila gradnja končana. Vendar pa 
ob predpostavki, da ne bo nove recesije ali 
problemov pri pridobivanju sredstev. Občina 
je sicer izpolnila vse pogoje za gradnjo, 
vendar šele lansko leto. Podjetje Polycom 
ne zapušča Dobja, tu bodo ohranili parcelo, 
vendar pa bodo  počakali, da bodo pogoji na 
trgu taki, da bodo lahko pričeli z gradnjo.

Občina je za izgradnjo komunalne opreme 
na območju gospodarske cone Dobje prejela 
nepovratna sredstva Evropskega sklada za 

regionalni razvoj v višini 888.000 evrov. 
»Lani smo pridobili uporabno dovoljenje za 
vso izvedeno komunalno opremo, obsežna 
gradnja komunalnih vodov in platoja pa je 
potekala v letih 2009 in 2010. Zemljišče je 
torej že nekaj časa na voljo investitorjem 
za gradnjo, saj so vsa zemljišča v coni že 
odprodana,« so povedali na Občini. Pojasnili 
so, da je s pogodbami z investitorji določeno, 
da mora biti izgradnja poslovnih objektov 
končana v letu 2014, pred koncem istega leta 
pa morajo investitorji tudi dejansko začeti s 
proizvodno dejavnostjo na območju cone. Pri-
dobivanje glavnine projektne dokumentacije 
in gradbenih dovoljenj za poslovne objekte 
je predvideno za leto 2012.

»Spoštovanje navedenih rokov je pomemb-
no, ker je bil občini kot eden ključnih ciljev 
za pridobitev nepovratnih sredstev za komu-
nalno opremljanje cone naložen tudi rok, v 
katerem se mora v coni odpreti ciljno število 
novih delovnih mest, s čimer so seznanjeni 
tudi vsi podjetniki investitorji. Občini Gore-
nja vas - Poljane je torej v interesu, da bi 
gospodarska cona Dobje zaživela čim prej, saj 
je bilo zagotavljanje komunalno opremljenih 
zemljišč tudi ena temeljnih občinskih usmeri-
tev, da se izboljša deficitarno stanje glede 
števila delovnih mest na območju občine.«

Tadeja Šubic

Obrna cona

Polycom bo ostal v Dobju,  
trenutno pa investicija stoji
Obrtna cona v Dobju je bila načrtovana za ključne stranke oz. investitorje, 
med drugim tudi za podjetje Polycom iz Poljan. Ker v naravi ni videti, da bi se 
izvajale aktivnosti v zvezi s postavitvijo objektov, smo o tej nameri povprašali 
direktorja družbe Iztoka Stanonika. 

Iztok Stanonik
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Vlogo za izdajo nove osebne izkaznice in/
ali potnega lista je mogoče vložiti tudi že pred 
potekom veljavnosti na kateri koli upravni enoti 
v Sloveniji ne glede na kraj bivanja. Priložiti 
je treba staro osebno izkaznico in/ali potni list 
oziroma drug dokument za identifikacijo, za 
novorojenčka pa tudi izpisek iz matičnega regis-
tra o rojstvu oziroma rojstni list. Obvezna je tudi 
fotografija, pri čemer mora biti za izdajo pot-

nega lista biometrična, na kar je treba fotografa 
posebej opozoriti. Veljavnost osebne izkaznice 
in/ali potnega lista za otroka do tretjega leta 
starosti je tri leta, zanjo pa je treba odšteti 12,43 
evra oziroma 30,67 evra. Za otroke od tretjega 
do osemnajstega leta starosti se osebna izka-
znica in/ali potni list izda z veljavnostjo petih 
let in stane 14,25 evra oziroma 34,75 evra. Za 
osebno izkaznico in/ali potni list za polnoletno 

osebo z veljavnostjo desetih let pa je treba 
odšteti 18,77 evra oziroma 41,55 evra.

Vlogo za izdajo osebnega dokumenta se 
lahko vloži samo osebno. Otroci, starejši od 
osem let, morajo biti pri oddaji vloge navzoči, 
saj se morajo na vlogo tudi podpisati. Pri potnih 
listih pa morajo otroci, starejši od dvanajst let, 
podati tudi prstne odtise. 

Nov dokument lahko vlagatelj prevzame na 
upravni enoti ali mu ga pošljejo s priporočeno 
pošto na dom. Rok za izdelavo osebne izkaznice 
je predvidoma sedem delovnih dni, za potni 
list pa deset delovnih dni od prejema vloge. V 
primeru povečanega števila vlog se lahko rok 
izdaje tudi podaljša.

Lidija Razložnik

Osebni dokumenti

Pravočasno preverite veljavnost dokumentov
V letošnjem letu poteče veljavnost večjega števila potnih listov in osebnih izkaz-
nic. Upravna enota Škofja Loka zato opozarja, naj imetniki osebnih dokumentov 
preverijo, ali imajo ustrezen dokument za potovanje in njegovo veljavnost, ter 
pravočasno naročijo izdelavo novega. S tem se bodo izognili preveliki gneči 
pred okenci na upravni enoti in daljšemu čakanju na nov dokument.

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 22/2011)  
in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 107/2011) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in 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 članstvo, 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. Sredstva
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 2012.

6. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja 

vas -  Poljane,
• prijavni obrazec,
• obrazec Poročilo o izvedenih  turističnih aktivnostih/projektih društev v letu 2012.
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - 
Poljane, Poljanska c. 87, Gorenja vas ali na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane, 
pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, 
pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

7. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2011 do 

31. 10. 2012, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• potrditev programa dela tekočega leta s strani občnega zbora (zapisnik občnega 

zbora),
• seznam članov društva.
Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi 
iz uradnih evidenc, zato ju ni treba prilagati prijavnemu obrazcu. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka. 

8. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 31. marca 2012.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 31. marca 2012 oziroma najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani 
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2012«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Oddaja prijave pomeni, da se 
predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

9. Postopek obravnavanja prijav
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega 
gospodarstva in turizma, bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali 
izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje prijav, ki bo v desetih dneh po poteku roka za 
predložitev prijav, ne bo javno. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali prijave, 
ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti predlagatelja, ki jo mora v petih 
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-ih dneh od dneva 
odpiranja prijav. 
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s 
pogodbo. 

10. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo. 
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2012, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2012.

Župan
Milan Čadež
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Med čebele pridelujejo iz medičine (nektarja), 
ki jo naberejo v cvetovih ali pa iz sladkih izločkov 
žuželk (mane), ki se kot lepljiva tekočina pojav-
ljajo na rastlinah. Tako medičino kot mano čebele 
posrkajo, jo v medenih želodčkih predelajo, dodajo 
encime, nato pa odložijo v satje. Z vzdrževanjem 
posebne klime v panju in zračenjem poskrbijo, da 
večina vode izpari in tako dobimo vrhunski izdelek 
narave, ki lahko vzdrži več let – med. 

Zakaj uživati med? 
Zato ker je zdrav. Vsebuje vitamine, mine-

rale, encime in antioksidante. Krepi imunski 
sistem, sprošča, lajša dihanje, deluje proti-
mikrobno, pospešuje celjenje ran itn. Različne 
vrste medu učinkujejo različno. Hojev in 
gozdni med sta bogata z mineralnimi snovmi 
in krepita odpornost organizma. Priporočata 
se ob slabokrvnosti in ljudem, ki imajo težave 
s pljuči. Akacijev pomirja in blaži utrujenost. 
Lipov pomaga pri premagovanju prehlada in 
se priporoča osebam, ki imajo nizek krvni tlak. 

Cvetlični med krepi žile in srce, kostanjev pa 
se priporoča pri slabokrvnosti, utrujenosti, 
nespečnosti in ugodno vpliva na prebavila.

Želenega učinka seveda ne moremo doseči 
z eno samo žličko, potem ko smo že obležali v 
postelji. Najbolje je, da ga uživamo že preven-
tivno, vsak dan, lahko tudi več žlic. Lahko ga 
uporabljamo namesto sladkorja v čaju, pri tem 
pa pazimo, da ga dodamo šele potem, ko se čaj 
malo ohladi. Če ga damo v mleko ali jogurt, 
menda pospešimo absorpcijo kalcija v telesu. 
Klasika je med na kruhu. Za mazanje je zlasti 
praktičen tako imenovani kremni med, ki je 
mehansko obdelan tako, da ne kaplja.

Med se uporablja tudi v kozmetične namene 
za pripravo mask proti gubam, proti mozol-
javosti in za nego las. Kožo vlaži, mehča in 
poživlja ter odpravlja vnetja.

Slovensko poreklo
Na trgovskih policah lahko najdemo medove 

različnih cen in porekla. Najcenejši so praviloma 

uvoženi, celo iz Južne Amerike. Transport na 
tako dolge razdalje zahteva veliko energije, lahko 
pa tudi zmanjša kakovost izdelka, zato bi morali 
dati prednost lokalni pridelavi. Ta nam omogoča, 
da dobimo res svež pridelek. Da uživamo hrano 
iz okolja, v katerem živimo, je pomembno tudi 
zato, da v naše telo ne vnašamo snovi, ki so or-
ganizmu tuje. Če vnašamo v telo snovi iz tujega 
okolja, je več možnosti, da se pojavi alergija. 

Da bi bil slovenski med bolj prepoznaven, so ga 
mnogi čebelarji začeli pakirati v posebej oblikovan 
»kozarec za slovenski med«. Od običajnega kozarca 
se loči predvsem po tem, da je spodaj širši, njegovo 
dno pa krasi podoba čebele kranjske sivke.

Danilo Bevk

Med

Gozdni za odpornost, 
akacijev za pomiritev, cvetlični za srce
Med živili, ki jih najdemo na našem jedilniku, bi težko našli bolj naravno, kot je 
med. Pravi med je natanko tak, kot so ga pridelale čebele. Nič mu ni dodano, nič 
odvzeto, a se vseeno dolgo ne pokvari. Za kozarec medu morajo čebele opraviti 
ogromno dela – v povprečju morajo narediti kar 120.000 poletov in preleteti 
pot, ki je enaka sedemkratnemu obsegu Zemlje.
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Zrel med čebele pokrijejo z voskom.

Na predstavitveni konferenci so med drugim 
predstavili rezultate tujih raziskav ter ugoto-
vitve slovenske raziskave, izvedene v letošnjem 
januarju na vzorcu 800 voznikov, ki vsaj enkrat 
tedensko vozijo osebno ali tovorno vozilo. 
Raziskava je pokazala, da le tretjina voznikov, 
ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon, pri 
tem uporablja napravo za prostoročno telefoni-
ranje. Med njimi je le polovica takih, ki jo upo-
rabljajo vedno. Pogovor po mobilnem telefonu 
ima med vožnjo podoben učinek kot 0,8 promila 
alkohola v krvi, nepozornost pa je vzrok za kar 
80 odstotkov prometnih nesreč. 

Javna agencija RS za varnost prometa 
opozarja voznike, naj se v primeru nujnega 
telefonskega pogovora med vožnjo ustavijo na 
varnem mestu izven vozišča in se tako izognejo 
morebitni prometni nesreči. Po podatkih policije 
se je število izrečenih glob zaradi uporabe mo-
bilnega telefona med vožnjo iz leta 2009, ko je 
bilo izrečenih okvirno 13.000 glob, v letu 2011 
povečalo na 17.000 glob. Zakon o pravilih cest-

Prometna varnost

Telefoniranje je enako kot 0,8 promila alkohola v krvi
V januarju je potekala preventivna akcija »Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati 
živ«, ki jo je organizirala Javna agencija RS za varnost prometa, pridružili pa so se 
ji še Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, policija, AMZS, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije, Telekom, Simobil, Tušmobil, Zavod Varna pot ter občinska redarstva.

nega prometa za omenjeno početje predpisuje 
kazen v višini 120 evrov. Tudi policija poziva 
voznike, naj med vožnjo nikar ne telefonirajo, 
saj je prav mobilni telefon pogost dejavnik pri 
prometnih nesrečah.

Da je telefoniranje med vožnjo zares nevarno, 
potrjujejo tudi številna dejstva. Človek ni spo-
soben hkrati opravljati dveh miselnih operacij, 
saj ga resen telefonski pogovor povsem okupira. 
Možgani vsako sekundo prejmejo deset posnet-
kov dogajanja, pogovor pa povzroči, da možgani 
teh posnetkov ne dobijo. Pri tem ni bistvene raz-
like, če voznik uporablja sicer dovoljene naprave 
za prostoročno telefoniranje. Najnevarnejše 
početje med vožnjo je pisanje SMS sporočil. 
Med negativne vplive telefoniranja med vožnjo 
sodijo še slabši reakcijski čas voznika, slabše 
zaznavanje prometne signalizacije, daljši zavorni 
čas, a hkrati intenzivnejše in nevarnejše zavi-
ranje, zmanjšana hitrost ter celo manjša stopnja 
uporabe varnostnega pasu. 

Po navedbah agencije med vožnjo telefo-
nira kar četrtina Slovencev, zgolj tretjina med 
njimi pa uporablja tudi napravo za prostoročno 
telefoniranje.

Preventivna akcija bo ponovno potekala od 
10. do 15 decembra.

Lidija Razložnik
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Na Občini so z uvrstitvijo zadovoljni, saj to 
po besedah Kristine Knific, vodje oddelka za 
okolje in infrastrukturo, pomeni javno priznanje 
za rezultate, ki so jih dosegli skupaj z občani, 
podizvajalci in vsemi drugimi partnerji, s 
katerimi sodelujejo na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki in embalažo. »Naša 
pot spremembe je lahko v pomoč tudi drugim 
občinam. Ključno pa je, da je treba hoteti in 
znati vpeljati spremembe.«

Letos se je za naslov Najbolj zelena občina 
potegovalo 28 slovenskih občin, od tega 
štiri mestne, 14 občin v razredu nad 5000 
prebivalcev in deset občin v razredu do 5000 
prebivalcev. Šestčlanska komisija je razglasila 
Ljubljano za najbolj zeleno mestno občino 
2011, najbolj zelena občina do 5000 prebivalcev 
je postala Dobrna. Vrhnika je postala najbolj 
zelena občina nad 5000 prebivalcev in tudi 
zmagovalka v kategoriji ravnanja z odpadki, v 
kateri je bila med finalistkami občina Gorenja 
vas - Poljane. Najbolj zelena mestna občina na 
področju ravnanja z odpadki je postalo Velenje, 
Borovnica pa med občinami do 5000 prebival-
cev na področju ravnanja z odpadki.

Zapleten vprašalnik odvrnil občine
To je bil drugi natečaj za Najbolj zeleno 

občino, ki ga organizira Fit media pod blagovno 
znamko Zelena Slovenija v sodelovanju z 
Ministrstvom za okolje in prostor, Združenjem 
občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije. 
Glavni namen natečaja je osveščanje in prikaz 
primerov dobrih praks trajnostno usmerjenih 

občin. V začetku jeseni so vsem 210 občinam 
poslali povabilo, naj izpolnijo vprašalnike 
in tako sodelujejo v natečaju, na katerega se 
je lani odzvalo 78 občin, letos pa so prejeli 
28 izpolnjenih vprašalnikov. Razloge za 
manjše zanimanje v primerjavi z lanskoletnim 
natečajem vidijo organizatorji v kompleksnem 
vprašalniku. V njem so zajeli veliko področij, 
da bi dobili čim bolj celovito sliko o trajnostni 
usmeritvi občin. Občine so med seboj tekmo-
vale na področju odpadkov, vode, energetike, 
komuniciranja in ozaveščanja, trajnostnega pro-
meta itn. »Vprašalnik je sestavljen tako, da je pri 
njegovem izpolnjevanju in pridobivanju podat-
kov sodelovalo večje število ljudi in različnih 
javnih služb. Vprašanje trajnostnega razvoja je 
zelo kompleksno, zato smo se zavestno odločili 
za precej kompleksen vprašalnik, saj želimo 
ohranjati kakovost natečaja,« je pojasnila Darja 
Majkovič, direktorica raziskav in razvoja v 
podjetju Fit media. Razlogi za majhno število pa 
so lahko tudi drugje, kot na primer v Železnikih 

– tam se za sodelovanje niso odločili, ker za zdaj 
še ne morejo izpostaviti primerov dobrih praks 
na področju ravnanja z odpadki. 

Posebna pozornost  
letos namenjena odpadkom

Letos so na natečaju posebno pozornost 
namenili ravnanju z odpadki. »Ne samo zato, 
ker je to ena izmed trenutno perečih in javno 
močno izpostavljenih tematik in vedno novih 
okoljskih ciljev, ampak tudi zato, ker smo na 
podlagi lanskoletnih rezultatov Najbolj zelene 
občine identificirali ravno področje odpadkov 
kot vseslovensko pomanjkljivost,« je pojasnil 
predsednik strokovne komisije natečaja Najbolj 
zelena občina in predsednik Sveta za varstvo 
okolja Franc Lobnik. Občine so poročale o 
visokih količinah povzročenih komunalnih od-
padkov na prebivalca, med 350 in 400 kg, letos 
pa so v okviru natečaja odkrili nekaj zglednih 
občin na tem področju. Darja Majkovič ugotav-
lja, da je vprašanje odpadkov med prijavljenimi 
občinami bolj celovito rešeno oziroma uspešneje 
implementirano v praksi v manjših občinah kot 
v večjih. Napredek pa opažajo tudi na drugih 
področjih: »Na področju energetske varčnosti 
ugotavljamo premike v smislu bolj varčnih 
sistemov razsvetljave v mnogih občinah, še 
vedno pa ostaja pod vprašanjem energetska 
učinkovitost (obstoječih) javnih stavb. Veseli 
smo, da se v mnogih občinah udeleženkah 
natečaja lahko pohvalijo z načrtovano ali že 
izvedeno gradnjo nizkoenergetskih objektov 
(vrtci, šole).« Dodala je, da je napredek po 
posameznih občinah viden, česar pa ne more 
trditi tudi za regije. Želijo si sicer, da bi se to 
popravilo tudi na regijskem nivoju, kjer se že 
kažejo poskusi celovitega upravljanja z okoljem 
(na primer Savinjska regija kot Ekoregija), a je 
o vidnejših rezultatih še prezgodaj govoriti. 

Prepolovili količino odloženih  
odpadkov na deponijo

Občina Gorenja vas - Poljane je na področju 
ravnanja z odpadki v zadnjih petih letih beležila 
vedno boljše rezultate. Tako se je od leta 2007 
ob skoraj nespremenjeni količini zbranih 
komunalnih odpadkov lani količina zbrane 
embalaže skoraj podvojila, količina ločeno 
zbranih frakcij se je s 6,5 tone povečala na 
193,7 tone, medtem ko se je količina drugih 

Najbolj zelena občina 2011

Uspešni in nagrajeni za ravnanje z odpadki
Konec januarja so na zaključni prireditvi razglasili zmagovalke natečaja za 
Najbolj zeleno občino 2011, kjer se je v kategoriji občin nad 5000 prebivalci 
na področju ravnanja z odpadki na tretje mesto uvrstila Občina Gorenja vas - 
Poljane. Laskavi naziv je v tej kategoriji pripadel Vrhniki.
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Brezplačna delavnica 
Razmišljajmo pozitivno

RAS Škofja Loka vabi na brezplačno 
delavnico z naslovom Razmišljajmo pozitivno, 
ki jo organizira v okviru spodbujanja ženskega 
podjetništva. Delavnica, na kateri se bodo 
udeleženci naučili novih veščin obvladovanja 
stresa, bo potekala 14. marca od 13. do 16. 
15 ure v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. 
Delavnica je praktičen trening, poln izkustve-
nega učenja. S pomočjo teoretičnih osnov, 
individualnih in skupinskih vaj in nalog ter ak-
tivne diskusije bodo prisotni spoznali različne 
tehnike sproščanja, razvijali pozitivno mišljenje, 
močneje verjeli vase ter povečali svojo samoza-
vest. Prav tako se bodo seznanili z vprašanjem, 
kaj je stres, kje so njegovi viri, kako ga opaziti 
pri sebi ter kako si pomagati. Naučili se bodo 
dihalnih vaj, globokega sproščanja, afirmacije, 
vpliva pozitivnega mišljenja na posameznika in 
njegovo samozavest, kako spodbuditi pozitiv-
no mišljenje ter tehnik spodbujanja pozitivnega 
mišljenja. Delavnico bo vodila psihologinja 
mag. Tadeja Trojar Jan, INLPTA Master Coach, 
ki ima večletne izkušnje z vodenjem delavnic, 
svetovanjem, treniranjem in coachingom na 
širokem področju poslovne psihologije. Glavna 
področja, na katerih deluje v zadnjih letih, so 
obvladovanje stresa, vodenje, timsko in projek-
tno delo ter komunikacija. Prijave in dodatne 
informacije so na voljo pri Juliji Primožič na 
telefonski številki 04/50-60-223 ali prek e-pošte 
julija.primozic@ra-sora.si.

L. R.

Razpis za kmetijstvo 
predvidoma maja

Občinski odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
je že v lanskem letu pripravil nov Pravilnik o 
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva, gozdarstva in podeželja za obdobje od 
leta 2012 dalje z željo, ustreči širšemu krogu 
interesentov predlaganih ukrepov. Ker od pris-
tojnega ministrstva do zdaj še nismo uspeli pri-
dobiti soglasja, obveščamo vse interesente, da 
bomo razpis za kmetijstvo (investicije, gozdne 
vlake, dopolnilne dejavnosti …) objavili takoj po 
potrditvi ministrstva in občinskega sveta. 

Uspešni in nagrajeni za ravnanje z odpadki

Razvojna agencija Sora (RAS) vabi na 
delavnico z naslovom Analiza in branje bilanc, 
ki bo 28. marca od 13. ure dalje v veliki sejni 
sobi UE Škofja Loka. Na delavnici bodo prisotne 
naučili brati javno dosegljive bilance in med 
drugim tudi, kako preveriti, ali lahko nekemu  
podjetju »varno« prodati blago/storitev na 
odloženo plačilo in ali bo to podjetje sposobno 
plačati svoje obveznosti. Predstavili bodo tudi 
pregled temeljnih računovodskih izkazov 
podjetja, presojo posameznih postavk bilance 
stanja, izkaz poslovnega izida, denarnega toka 
ter vrednotenje posameznih kategorij. Prikazali 
bodo, kako prepoznati tipične slike v bilancah, 
ki lahko pomenijo, da podjetju grozi stečaj ali 
prisilna poravnava, da je podjetje kapitalsko 
neustrezno, kako ugotoviti prezadolženost in 
plačilno nesposobnost na podlagi javno objav-
ljenih računovodskih poročil. Delavnico bosta 
vodila mag. Darinka Kamenšek, pooblaščena 
revizorka, državna notranja revizorka, certi-
ficirana poslovodna računovodkinja in direk-

torica revizijske družbe ABC revizija, in doc. dr. 
Branko Mayr, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
podjetij, pooblaščeni revizor, državni notranji 
revizor, certificirani poslovodni računovodja, 
davčni strokovnjak, član nadzornih svetov, svetov 
zavodov in revizijskih komisij in stalni sodni iz-
vedenec. Cena delavnice za posameznika je 30 
evrov (25 evrov + DDV), razliko do polne cene pa 
krijejo občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Železniki in Žiri. Kotizacijo je potrebno nakazati 
najkasneje pet dni pred delavnico, in sicer na 
poslovni račun Razvojna agencija Sora, d. o. o., 
NLB d. d. 02024-0089035580 sklic (ID prijavljene 
osebe za DDV). Morebitne pisne odjave bodo 
sprejemali do 23. marca. Pri kasnejših odjavah 
ali neudeležbi RAS kotizacije ne vrača. Račun 
bodo udeleženci prejeli na delavnici. Prijave 
in dodatne informacije so na voljo na Razvojni 
agenciji Sora na telefonski številki 04/50-60-223 
ali prek e-pošte info@ra-sora.si.

L. R.

Delavnica Analiza in branje bilanc

Predvideni termin objave razpisa je maj 
2012 v Podblegaških novicah. Prijaviteljem 
priporočamo, da v tem času pridobijo ponudbe 
(predračune). Če se v tem času odločijo za 
na kup kmetijske mehanizacije, ne bodo upra-
vičeni do občinskih subvencij, zato svetujemo, 
da z nakupom počakajo, če je to možno. Za 
vse informacije lahko pokličete na občino na 
telefonsko številko 04/51-83-114 (Nataša).

Marko Kržišnik, predsednik odbora

komunalnih odpadkov prepolovila. Leta 2007 je 
občina kar 85,5 odstotka komunalnih odpadkov 
odložila na deponijo in se jih je le 14,2 odstotka 
namenilo v predelavo. Lani pa sta bila ta deleža 
že povsem izenačena. Količina mešanih komu-
nalnih odpadkov na prebivalca se je v zadnjih 
petih letih zmanjšala s 113 kilogramov na 58 
kilogramov. 

Za doseganje takih rezultatov sta potrebna 
dobro sodelovanje vseh, ki so vključeni v 
proces ravnanja z odpadki, ter znanje, kar pa 
zahteva osveščanje uporabnikov ter ključne 
javnosti. To so dosegli z dajanjem navodil, s 
predavanji, o ravnanju z odpadki smo podrob-
no pisali tudi v Podblegaških novicah, o pravil-
nem ločevanju se učijo v šolah in vrtcih ter z 
nadzorom pri prevzemu odpadkov. Pomembna 
mejnika, ki sta pripomogla k povečanju 

količine ločeno zbranih frakcij, predstavljata 
tudi odprtje Zbirnega centra Todraž in uvedba 
rumenega zabojnika za zbiranje embalaže, kar 
posnemajo tudi druge gorenjske občine. K 
manjšemu obremenjevanju okolja sta prispe-
vala tudi uvedba inovativnega sistema zbiranja 
sveč in bioloških odpadkov ter spodbujanje 
hišnega kompostiranja. 

O načrtih za naprej pa Kristina Knific pravi: 
»Kljub omejenim virom bomo v letu 2012 
nadaljevali z izboljševanjem ločenega zbiranja 
na izvoru in z osveščanjem. Sodelovali bomo s 
šolami, vrtci, društvi in drugimi organizacijami. 
Uvedli bomo ločeno zbiranje odpadnih oblačil. 
Poskušali bomo prebiti led na področju zbiranja 
še uporabnih predmetov in njihove brezplačne 
oddaje ljudem, ki jih potrebujejo.«

Tina Dolenc
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Kot je v naši občini navada, se občinska 
proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
odvija vsako leto v drugem kraju. Letos je 
ta čast pripadala Javorjem. Že tako majhna 
dvorana v Podružnični šoli Javorje je bila komaj 

dovolj velika za vse kulturnih vsebin željne 
obiskovalce. Dogodek je povezovala Saša Pivk 
Avsec. Poudarek kulturnega dogodka je bil na 
domačem jeziku oz. domači govorici, govorici 
naših krajev, kot je povedal že naslov na sceni 

»Govoril bom, kot me 
je mati učila« in kar je 
večkrat pouda ril tudi 
predsednik KS Javorje 
Ciril Alič. Očetom 
in mamam se je zah-
valil, ker skr bijo za 
domačo govo rico in 
v njej vzga jajo svoje 
otroke. 

O pomenu doma-
čega jezika in gojenju 
domače besede, ki se 
je v težkih časih ohra-
nila in je naš na rod 
pripeljala med evrop-
ske narode, je sprego-
voril v uvodnem go-
voru tudi župan Milan 
Čadež.  Dotaknil se je 
tudi aktualnega doga-
janja, kot je ukinjeno 
samo stojno ministrst-
vo za kulturo. Vendar 
so tudi v naši občini 
zdru ženi v občinski 
odbor kultura, šolstvo 
in šport, kar ni nekaj 
neobičajnega in funk-
cio nira normalno, 
v naši občini pa se 
odra  ža tudi v aktivnih 
kulturnih društvih, saj 
kulturo delajo ljudje. 
Omenil je dosežke 
javorskih krajanov in 

druge kulturne dogodke ter dosežke. 
Program so popestrili Javorski pevci, domači 

recitatorji,  flavtistka Anja Alič in kitarist Eugen 
Kokalj.

O pomembnih možeh, ki so se rodili v teh 
krajih pod Blegošem, je spregovorila dr. Milena 
Alič. Med pomembnimi Slovenci iz naših kra-
jev je izpostavila tri. Duhovnik Luka Jerana iz 
Javorij je bil Prešernov sodobnik, avtor znane 
Marijine pesmi Marija skoz’ življenje. Gregor 
Krek, rojen desetletje pred Prešernovo smrtjo, 
je študiral klasične jezike v Gradcu, kjer je 
postal prvi profesor in utemeljitelj slovenistike 
na univerzi in postavil učenje slovenščine na 
univerzitetno raven, kot je bilo to običajno 
za uveljavljene evropske jezike. Pisal je tudi 
pripovedke in pesmi. V pesmi Trojna ljubezen 
govori o sebi in svojem življenju, Pisarija pa je 
razgovor med učencem in učiteljem, ki mu daje 
nauke za lahek uspeh. Pesmi sta interpretirali 
Saša Pivk Avsec in Milena Alič. Tretji rojak je 
še živeči prof. Janez Dolenc iz Četene Ravni, 
profesor slovenščine, raziskovalec rovtarskega 
področja od Bovca do Škofje Loke, prejemnik 
Murkove nagrade za življenjsko delo, ki mu jo 
je podelilo Slovensko etnološko društvo. Naj-
bolj je znan po ljudskih pripovedih Pripoved ke 
z Martinj Vrha in Kres na Grebljici, ki so se 
ohranile tudi v  fonetični obliki. 

Občinska proslava ob kulturnem prazniku

Govoril bom, kot me je mati učila
Letošnja občinska proslava ob kulturnem prazniku je bila v PŠ Javorje pod 
geslom »Govoril bom, kot me je mati učila« s poudarkom na ohranjanju domače 
govorice. Za kulturni program so poskrbeli domači umetniki, dr. Milena Alič pa 
je spregovorila o nekaterih pomembnih osebnostih pod Blegošem. 

V novi igralnici po proslavi
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Eugen Kokalj med nastopom
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Med drugimi pomembnimi domačini so bili 
omenjeni še ljudska pesnica Anica Gartner iz 
Jarčjega Brda, Franc Dolenc iz Četene Ravni, 
Tone Bohinc in Matevž Možina iz Murav. 

Posebej so se potrudili učenci OŠ Javorje 
pod vodstvom Marte Gornik z interpretacijo 
pripovedke Kres na Grebljici in vrtičkarji pod 
vodstvom Tončke Dolenc. 

Novi igralnici za malčke
Po koncu proslave je ravnateljica OŠ Poljane 

Metka Debeljak prisotne povabila na odprtje 
novih prostorov vrtca Javorje. Občinska sred-
stva, dobro vodenje projekta  in domača delovna 
moč so bili poroki, da so prostore uredili v treh 
mesecih in zagotovili bivanje v jaslih in vrtcu 
27 malčkom. Pridobili so dve igralnici (za dve 
skupini), prostor za strokovni kader in dopolnili 
garderobe. Investicija za obnovo prostorov in 
opremo je znašala okrog 20.000 evrov, ki jo je v 
celoti krila občina. Kot je povedal župan Čadež, 
bodo tudi ti prostori prispevali k tukajšnjemu 
ohranjanju domače besede. Župnik Istenič je 
nove prostore tudi  blagoslovil. 

Tadeja Šubic
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Kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka vabi k sodelovanju 
ponudnike domačih pridelkov in izdelkov, ki imajo pogoje za proiz-
vodnjo kakovostne domače hrane višje kakovosti in ki bi jo želeli pod 
ugodnimi pogoji prodajati v Mreži kotičkov. V projekt vabijo tudi tiste, 
ki se šele nameravajo ukvarjati s proizvodnjo kakovostnih domačih 
izdelkov in pridelkov, a še nimajo informacij, kako se tega lotiti. Za 
dodatne informacije naj pokličejo Vanjo Frlic na 04/51-30-324 ali pišejo 
na vanja@kgz-skloka.si.

Skozi Evropski 
Leader projekt Mreža 
kotičkov, ki ga letos 
izvajajo v sodelo-
vanju s  Klavnico 
Škofja Loka, želimo 
potrošnikom poenos-
taviti nakup in jim 
približati  domačo 
loka lno  ponudbo 
z odprt jem novih 
domačih kotičkov v 
sklopu prodajaln KGZ 
Škofja Loka. Poleg 
že odprtih kotičkov v 

špecerijski trgovini v Poljanah in Stari Loki smo v začetku letošnjega 
leta odprli še kotiček v špecerijski trgovini KGZ na Češnjici. V kotičkih 
je mogoče kupiti kakovostno domačo hrano in pijačo iz lokalnega 
okolja, kot so pecivo, kruh, rezanci, jajca, suho ali vloženo sadje in 
zelenjava, marmelade, čaji, sokovi, jogurti, mleko, siri, namazi, medeni 
izdelki, salame, klobase in drugi domači izdelki.

Vanja Frlic

Mercator je na svoji spletni strani objavil 
pogoje in osnovne kriterije za sodelovanje s 
slovenskimi dobavitelji. Kot so zapisali, morajo 
ti zagotavljati kakovost, varnost in sledljivost 
pridelkov, tudi surovine za izdelke morajo biti 
slovenskega porekla, zagotoviti morajo mini-
malne standarde trajnostnega razvoja (talna reja 
pri kokoših nesnicah, prašičev, piščancev, brez 
krmljenja z GSO pri živinoreji in zelenjavi, pri 
poljščinah vsaj integrirana pridelava ipd.) in da so 
pridelki in izdelki pakirani v embalažo, narejeno 
iz okolju prijaznih surovin. Da bi jim pomagali 
zadostiti zadnji pogoj, kjer se pogosto pojavi 
težava in je lahko tudi razlog, da se kmetje in 
pridelovalci ne odločijo za sodelovanje, so že lani 
na javnem razpisu izbrali najboljše idejne osnutke 
tipske embalaže. Ta bo izdelana iz okolju prijaznih 
surovin in jo bodo dobaviteljem ponudili po 
ugodnih cenah. »V Mercatorju želimo zagotoviti 
učinkovite in okolju prijazne rešitve za manjše 
pridelovalce in slovenske kmetovalce, da njihovi 
sveži pridelki čim prej pridejo na Mercatorjeve 
police in s tem tudi do potrošnikov,« poudarja 

Manja Lampe, izvršna direktorica sektorja uprav-
ljanja blagovnih skupin. Najprej bodo ugotovili 
potrebe kmetovalcev in pridelovalcev ter njihov 
interes za sodelovanje, da bodo lahko zagotovili 
ugodno nabavno ceno embalaže. »K sodelovanju 
želimo pritegniti čim več dobaviteljev, za katere 
bi bile nove embalaže primerne in tako posto-
poma povečati število pridelkov manjših lokalnih 
dobaviteljev na Mercatorjevih policah,« je še 
poudarila Lampetova.

Sprva sadje in zelenjava
V enotni embalaži bodo najprej ponudili 

sezonske izdelke sadja in zelenjave slovenskih 
pridelovalcev, kmalu pa želijo v novih embalažah 
ponuditi še mlečne in mesne izdelke, sokove, olja, 
kise, marmelade, moke, kaše in žita za zajtrk. 
Pridelke lokalnih kmetij iz neposredne bližine 
hipermarketov Mercator že ponuja v okviru pro-
jekta Lokalnost. Poudarjajo pa, da vključujejo tudi 
izdelke, ki so lokalni v širšem slovenskem prostoru, 
kot na primer slovenska jabolka, glavni pogoj je 
le, da je osnovna surovina slovenskega porekla. V 
projektu Lokalno je bilo konec leta 2011 vključenih 
410 izdelkov 80 lokalnih dobaviteljev.

Tina Dolenc

RAS nudi posojila podjetjem  
in za dopolnilne dejavnosti 

Kreditna shema Razvojne agencije Sora za podjetja in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah nudi kratkoročna posojila za financiranje tekočega poslovanja 
za dobo do dvanajstih mesecev po 2,5-odstotni fiksni obrestni meri. V okviru 
sheme so na voljo tudi dolgoročna posojila za nakup stavbnega zemljišča in 
njegovo komunalno opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov 
ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. Obrestna mera posojila za dobo 
do 120 mesecev znaša 6-mesečni euribor + 1, 5 odstotka. Dodatne informacije 
dobite na RAS na telefonski številki 04/50-60-220.                                      L. R.

Trgovina

Mercator vabi k sodelovanju lokalne dobavitelje
Najboljši sosed vabi slovenske kmete in manjše pridelovalce k sodelovanju pri 
zagotavljanju večje ponudbe domačih pridelkov na njegovih policah. Da bi 
živila, pridelana na slovenskih kmetijah, hitreje in primerno pakirana, dosegla 
svoje kupce, ponuja tudi tipsko embalažo.

Zainteresirani, ki bi 
želeli sodelovati, 

lahko na spletni strani 
www.mercator.si 

pregledajo pogodbo 
o sodelovanju, do 
konca februarja 

izpolnijo prijavnico in 
jo pošljejo na sedež 

družbe. Pristojni bodo 
pregledali prijave 

in do konca marca 
sporočili odgovor.

Mreža kotičkov

Priložnost za ponudnike 
domačih izdelkov in pridelkov
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Slovenska demokratski mladina (SDM), 
podmladek Slovenske demokratske stranke 
(SDS), je imela programski kongres, katerega 
smo se udeležili tudi predstavniki OO SDM 
Gorenja vas - Poljane. 

Strankarski kotiček

Programski kongres SDM

Žan Mahnič na govorniškem odru

Na podlagi Energetskega zakona so bile 
vse občine dolžne izdelati Lokalni energetski 
koncept (LEK) do 1. januarja 2012. V občini 
Gorenja vas - Poljane so ga občinski svetniki 
potrdili na decembrski seji. Cilj izdelave in 
izvedbe LEK-a je oblikovanje temeljnega doku-
menta za energetsko strategijo, ki je osnova za 
smotrno delovanje na energetskem področju v 

Lokalni energetski koncept

Na strehe javnih stavb  
bi lahko namestili fotovoltaične elektrarne
Z Lokalnim energetskim konceptom (LEK) namerava Občina Gorenja vas - 
Poljane predlagati rešitve za boljši izkoristek energije. LEK vključuje tako 
preproste ukrepe, ki lahko gospodinjstvom prinesejo bistvene prihranke energije 
in stroškov, kot tudi večje posege na javnih stavbah v občini. Toplotno slikanje 
javnih stavb v občini je pokazalo, da so te energetsko zelo neučinkovite.

občini. Koncept, ki ga je izdelalo podjetje Zarja 
Kovis iz Kamnika, obsega analizo obstoječega 
stanja na področju energetske rabe in oskrbe z 
energijo, ugotavljanje šibkih točk in načrt ukre-
pov. Ukrepi se nanašajo na vse uporabnike, torej 
gospodinjstva, industrijo, obrt in javni sektor. S 
povečanjem izrabe lokalnih obnovljivih virov 
energije se bo povečala zanesljivost oskrbe s 

toploto in električno energijo v občini, poleg 
tega pa predlagani projekti prispevajo tudi k 
zmanjševanju emisij in onesnaženosti okolja. 

Izkoristili bi energijo sonca
Eden izmed predlaganih ukrepov je tako tudi 

postavitev fotovoltaičnih elektrarn na strehah 
javnih stavb. Strehe Zdravstvenega doma Gore-
nja vas, OŠ Ivana Tavčarja in OŠ Poljane, Doma 
občine Gorenja vas in Podružnične šole Lučine 
predstavljajo skupaj skoraj 3000 kvadratnih 
metrov uporabne površine, na katerih bi 
lahko s fotovoltaičnimi elektrarnami skupno 
letno proizvedli skoraj 540 tisoč kilovatnih ur 
električne energije. Postavitev elektrarn je sicer 
v LEK-u predvidena že za letos in ocenjena 
na 1,22 milijona evrov, a je gradnja odvisna 
od pridobitve nepovratnih sredstev oziroma 
sodelovanja s partnerjem, ki bi površine vzel v 
najem. Za zdaj tako ostajajo le načrti. 

Prvi večji projekt bo v OŠ Poljane
LEK zajema tudi po letih razdeljen finančni 

okvir predlaganih ukrepov, s katerimi bi rešili 
ključne probleme na področju energetske oskrbe 
v občini. Za letošnje leto je tako predvidena 
sklenitev pogodbe z občinskim energetskim 
upravljalcem, vpeljava energetskega knjigo-
vodstva v nekaterih javnih stavbah, s katerim 
bi jasno beležili porabo, in izdelava razširjenega 
energetskega pregleda izbranih javnih stavb. 
Med večjimi projekti pa je predvidena energet-
ska sanacija OŠ Poljane, ki bo potekala v okviru 
projekta RAAL in od koder bodo tudi zagotovili 
505.800 evrov potrebnih sredstev, medtem ko 
bo Občina prispevala 56.200 evrov. 

Do večje učinkovitosti  
tudi s preprostimi ukrepi

Vsebino LEK-a smo sicer podrobno že pred-
stavili v Podblegaških novicah, v decembrski 
številki leta 2010, ki je dostopna v arhivu na 
občinski spletni strani. V sodelovanju s strok-
ovnjaki iz podjetja Zarja Kovis pa bomo v pri-
hodnjih številkah podrobneje predstavili, kako 
je mogoče z različnimi ukrepi izboljšati ener-
getsko učinkovitost stavb in s tem prihraniti pri 
stroških ogrevanja ter z manj izpusti toplogred-
nih plinov prispevati k čistejšemu okolju.

Po nasvet  
v energetsko svetovalno pisarno

Še vedno pa deluje tudi energetsko svetovalna 
pisarna ENSVET, kjer strokovnjaki svetujejo, 
kako izboljšati energetsko učinkovitost stavb. 
Pisarna deluje v Škofji Loki v prostorih Razvojne 
agencije Sora vsak torek od 15.30 do 17. ure. 
Obiske je potrebno predhodno najaviti na 04/50-
60-220, in sicer vsak dan od 8. do 14. ure.  

 Tina Dolenc

Na kongresu je bil v okviru resolucij sprejet 
program, s katerim si bo SDM prizadevala 
izboljšati predvsem življenje mladih. Pred-
sednik našega OO SDM in član IO SDM na 
nacionalni ravni Žan Mahnič je predstavil 
resolucijo za kakovostno visoko šolstvo, v 
kateri se je zavzel za enotno izvajanje študija 
na ravni 3 + 2 oz. za enovit magistrski modul 
študija. Potrebna je usklajenost profilov dip-
lomantov s potrebami slovenske družbe, ne le 
v smislu formalne zaposljivosti diplomantov, 
temveč tudi v smislu večje usklajenosti med 
kompetencami diplomantov in kompetencami, 
ki so dejansko potrebne. Nujno je skrajšanje 
časa od vpisa do zaključka študija in vstopa 
na trg dela. Prav tako je visokošolske zavode 
potrebno spodbuditi k sodelovanju z gospodar-
stvom pri oblikovanju študijskih programov, 
pri njihovem evalviranju in izboljševanju. 
Sprejete so bile tudi resolucija o zaposlovanju 
mladih, resolucija o mladih v Sloveniji po 
dvajsetih letih in resolucija o statusu prosto-
voljnega gasilca. Po kongresu smo obeležili 
22. obletnico SDM.

OO SDM Gorenja vas - Poljane
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1. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti, in sicer: 
• programi socializacije članov;  
• rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine …); 
• programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in 

podobno); 
• posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji 

invalidov; 
• programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov in skupin; 
• drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, ki vsebujejo elemente 

skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov. 
Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:  
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so 

zagotovljena sredstva iz drugih virov; 
• investicij. 

2. Pogoji: 
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo: 
• javni socialno-varstveni zavodi;
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 

socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom; 
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 

ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih 
občanov; 

• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, 
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni 
položaj invalidov;

• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih elemente skrbi 
za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov. 

Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva 

opredeljeno v svojih aktih; 
• da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz občine Gorenja 

vas - Poljane; 
• program izvajajo na območju občine Gorenja vas - Poljane ali izven in v njem aktivno sodelujejo 

občani občine Gorenja vas - Poljane; 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 

načrtovanih dejavnosti; 
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 

programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov.  

3. Višina razpisanih sredstev: 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti v letu 2012 je 20.000 evrov. 

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

5. Razpisni rok: 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30 dni po objavi v Podblegaških novicah.

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

7. Oddaja in dostava vlog: 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 
87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 30 dni po objavi v Podblegaških novicah oziroma najpozneje 
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani označen 
z napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2012«. 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: 
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in 
skrbstvo. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo 
izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni o izidu razpisa. 
Župan bo z izbranimi izvajalci programov po preteku roka za pritožbe na sklep o dodelitvi 
sredstev sklenil pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2012. 

9. Dodatne informacije: 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri Maji 
Jurjevič, telefon 04/51-83-104  ali na e-naslov maja.jurjevic@obcina-gvp.si.  

Župan
Milan Čadež

Velik poudarek so namenili predstavitvi 
tematske Poti skozi Zalo, ki je lani prejela 
priznanje za tretjo najboljšo pot v državi.

Na stojnici so poleg promocije društva poskrbeli 
tudi za promocijo Rupnikove linije. Na tridnevnem 
sejmu so člani TD na platnu predstavili fotografije 
dogodkov, ki so jih opremili s podnapisi ter vrteli 
predstavitveni kratki film o Poti skozi Zalo. So-
botno in nedeljsko predstavitev so bogatili člani 
Folklorne skupine Zala ter Lucija, Denis in Štefan, 
ki so s plesom in harmoniko prispevali k že tako 
veselemu in prijetnemu vzdušju. Sodelujoči na 
sejmu so bili oblečeni v lične kostume, enako pa 
je bila urejena tudi stojnica, s čimer so pritegnili 
pozornost obiskovalcev sejma.

 »Menim, da je sejem TIP dobra poteza za 
promocijo in odlična priložnost za navezovanje 
stikov. Mi smo jih navezali kar nekaj in upamo, 
da nam bodo ta prijateljstva ostala tudi v pri-

hodnje,« je povedala o udeležbi na sejmu Lucija 
Kavčič. Kot pravi, je pomembno že to, da vidiš, 
da se vsako društvo trudi po svojih najboljših 
močeh in da so skupaj močnejši, povezovanje je 
nedvomno pomembno. »Predstavitev na sejmu 
mora biti ‘živa’ in privlačna, da je na stojnici 
pestro ter da znaš z mimoidočimi vzpostaviti 
stik. Prospekti na stojnici ne pomenijo kaj dosti, 
na obiskovalce je treba napraviti vtis. Kraje jim 
je treba predstaviti na tak način, da začutijo, da 
jih je vredno obiskati. Mi smo se zelo trudili 
ustvariti dober vtis in se v veliki meri posvetiti 
čim širšemu krogu obiskovalcev, se z njimi 
pogovoriti ter jim priporočiti obisk naše občine 
in Žirovskega Vrha,« je dejala Kavčičeva, ki je 
v društvu aktivna na veliko področjih. 

Čeprav se je TD Žirovski vrh prvič pred-
stavil na takšnem sejmu, jim je ta dal neprecen-
ljive izkušnje in možnost pogleda na dogodek 

z drugega zornega kota. Zavedajo se, da nič 
ne uspe čez noč, pomembna je prisotnost, da 
se ljudje navadijo imena in destinacije, ki jo 
društvo ali organizacija trži. Sklenili so, da se 
bodo sejma udeleležili tudi v prihodnjem letu, 
saj je bilo vzdušje v hali, kjer so se predstavljala 
društva, vse dni enkratno.

Sejem je bil za člane TD Žirovski vrh poseben 
tudi zato, ker so dobili priznanje – Pot skozi Zalo 
je namreč postala Naj pot na Gorenjskem.

Lidija Razložnik

Sejem Turizem in prosti čas

Pot skozi Zalo še Naj pot na Gorenjskem
TD Žirovski vrh se je letos prvič predstavil na sejmu Alpe-Adria: Turizem in 
prosti čas, ki ga gosti Gospodarsko razstavišče Ljubljana. Obiskovalcem sej-
ma, ki velja za vodilni turistični dogodek, so predstavili aktivnost društva in 
zamimivosti kraja, od koder prihajajo.
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Člani TD so na sejmu poskrbeli za prijetno 
vzdušje.

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

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov  
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04, 108/09) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2012
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Vojko je ob pesmi predstavil težko, a vseeno 
z optimizmom prežeto in zanimivo življenjsko 
pot ljudske pesnice, pripovedovalke in hu-
moristke, ki je nekaj časa živela v Poljanah. 
Vojko je po materini smrti našel v njenem 
stanovanju shranjene pesmi, ki jih je napisala 
za različne nastope, in se odločil, da jih iz 
obsežnega gradiva nekaj izbere in objavi ob 
deseti obletnici njene smrti. Kot je povedal, se 
je želel svoji mami oddolžiti za vse, kar je v 
življenju dala njemu in trem sestram, ki so se 
prav tako udeležile prve predstavitve knjige, ki 
je bila v Poljanah, kjer so kot otroci še živeli 
skupaj z mamo. 

Vojko Hobič je človek, ki ga je življenje 
postavilo že v otroštvu na trda tla in ki je dosegel 
s trdim delom, odnosom do zgodovine naroda 
in čutom za sočloveka številne, tudi izjemne 
dosežke, med ljudmi, kjer živi, pa uživa veliko 
spoštovanje. Tako kot sestre je kmalu odšel iz 
Poljan, se izučil za natakarja in se zaposlil v 
Domu pod Planino na Trebiji. Tam je spoznal 
goste, lovce iz Italije. Italijanski jezik ga je tako 
prevzel, da se je preselil v bližino meje z Italijo. 
Tako je z enim samim kovčkom leta 1969 prišel 
v Kobarid, kjer je pognal nove korenine, se 
zaposlil, poročil, zgradil hišo in tam ostal. 

Turizem in delo z ljudmi sta najbolj us-
tvarjalni dejavnosti v njegovem življenju. 
Vrsto let je bil predsednik Turističnega društva 
Kobarid, ustanovil je društvo invalidov KRN 
za Tolminsko, se kalil kot delegat v skupščini 
občine Tolmin, mnogi pa ga poznajo kot  
pobudnika ustanovitve, graditelja in dolgo-
letnega direktorja Muzeja 1. svetovne vojne 
v Kobaridu. V tem času je Skupnost muzejev 
Slovenije muzeju podelila najvišje muzejsko 
priznanje, Valvasorjevo nagrado, v letu 1993 je 
bil uvrščen v ožji izbor kandidatov za nagrado 
Evropski muzej leta, prejel pa je tudi Muzejsko 
nagrado Sveta Evrope za leto 1993. Vojko je 
danes upokojen, a v Kobaridu še vedno zelo 
aktiven. Je predsednik Območnega združenja 
Rdečega križa Tolmin, ki pokriva največje 
območje v Sloveniji. Kot pravi, so ljudi na tem 
območju v preteklosti pestile naravne nesreče, 
zdaj pa je največji problem, kako pomagati 
ljudem preživeti v težkih časih. 

Ljudska pesnica in pripovedovalka
Marinka je nekaj časa živela sama s štirimi 

otroki v Dolinarjevi hiši na sotočju Sore in 
Ločivnice. Čeprav ji življenje ni prizanašalo, je 
bila vedno polna humorja. Na vsako zbadljivko 
ali pikro besedo je takoj našla odgovor. Morda se 
je nekateri spomnijo predvsem kot humoristke in 
imitatorke zagrebške humoristke Nele Eržišnik. 
Bili sta si podobni tako po značaju kot tudi po 
podobi, s predpasnikom in metlo. Nastopala je 
na številnih prireditvah, srečanjih in v različnih 
družbah, kjer je pela, pripovedovala vice, vodila 
kvize. Pesmi je pisala tudi za prijatelje, krajane, 
znance, sodelavce. Njena po nastopih najbolj 
bogata leta so bila od osamosvojitve do leta 2000. 
Marina je imela izjemen dar za opazovanje, 
dobro razvit socialni čut, kritična pa je bila tudi 
do dogajanja v politiki. Pesmi je pošiljala tudi 
v Ameriko, v glasilo slovenskih izseljencev 
Prosveta. Glede na slog je bila prava ljudska 
pesnica in pripovedovalka. Kot pravi v uvodu 
Jože Štucin, njene pesmi božajo in pikajo hkrati. 
Taka je bila tudi Marinka.

Kot pravi Vojko, je bilo težko izbirati med 
vsemi pesmimi. V knjigo pa so prišle tiste o 
krajih, kjer je živela in hodila, rojstnodnevne, 
pesmi za praznike, pesmi o različnih podjetjih 
in društvih, za katere je nastopala; nekatere 
so posvečene poklicem, pa njenim otrokom 
in sorodnikom. Del pesmi se nanaša na vojne 
čase, poljansko vstajo in spomine nanje. 
Življenjske modrosti in kritiko časov pred 
koncem 20. stoletja razkriva v poglavju »Vsi, 
svet in mi živimo v skupni vreči, razgret vrti se 
ta planet in pleše z nami«.  V knjigi se zrcalijo 
tudi drobci slovenske povojne zgodovine, let 
obilja, osamosvojitve, nedavnih let, kot jih je 
doživljala in zapisala. 

Da ima tudi Vojko pesniško žilico, pove 
njegova mami posvečena uvodna pesem.

Knjigo je založil v samozaložbi, uredil jo 
je Jože Štucin, opremljena pa je z grafikami 
akademskega slikarja Iveta Šubica.

Tadeja Šubic

Kam februarja in marca?
• 25. februar ob 10. uri: Škrat na Ermanovcu, prireditev za otroke in starše. Dodatne informacije na 

voljo pri vodji prireditve Andreji Filipič na telefonski številki 031/747-931. Organizira PD Sovodenj.
• 25. februar ob 18. uri: Predavanje: Varstvo gorske narave, občni zbor PD Gorenja vas, razglasitev 

zmagovalcev fotografskega natečaja »Ujeti trenutek Blegoša« in otvoritev fotografske razstave v avli 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira Varuhi gorske narave PD Gorenja vas in PD Gorenja vas.

• 26. februar: Pohod med Vrhpoljskimi vinogradi. Pohod je nezahteven, 4 ure hoje. Dodatne infor-
macije in prijave pri vodniku Dragu Trčku na telefonski številki 031/364-859. Organizira PD Gorenja 
vas.

• marec: Pohod na Viševnik. Pohod je zahteven, v zimskih razmerah, 4 ure hoje. Dodatne informacije 
in prijave pri vodniku Matjažu Mraku na telefonski številki 031/891-762. Organizira PD Gorenja vas.

• 10. marec ob 17. uri: Večerni pohod na Gabrško goro, prva aktivnost v okviru 18. Hotaveljske 
grče. Zbirno mesto pred pokopališčem v Poljanah. Dodatne informacije in prijave pri Bojanu Šturmu na 
telefonski številki 031/812-316 ali Niku Stržinarju na telefonski številki 051/214-751 oziroma po e-pošti 
info@sdmh.si ali na spletni strani http://www.sdmh.si.

• 10. marec ob 19. uri: Preja pod Blegošem v Kulturnem domu Poljane. Igro avtorice Lucije Kavčič 
bodo uprizorile članice dramske skupine DPŽ Blegoš.

• 14. marec ob 13. uri: Delavnica Razmišljajmo pozitivno v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. 
Dodatne informacije in prijave na telefonski številki 04/50-60-223 ali na spletni strani www.ra-sora.
si. Organizira RAS.

• 15. marec: Pohod po Slovenski Istri (Koštabona–Supotski slap–Pomjan–Poljane–Gabrca–
Koštabona). Dodatne informacije in prijave pri vodniku Pavlu Čadežu na telefonski številki 04/51-07-720 
ali 030/692-155. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 28. marec ob 13. uri: Delavnica Analiza in branje bilanc v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. 
Dodatne informacije in prijavena telefonski številki 04/50-60-223 ali na spletni strani www.ra-sora.
si. Organizira RAS.

Izšlo je

Moji nastopi Marinke Hobič
Na jesenskih druženjih, ki jih več let zapored prireja Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar Poljane, je knjigo Marije Marinke Hobič z naslovom Moji nastopi pred-
stavil njen sin Vojko Hobič, ki je pesmi izbral in izdal.

Vojko Hobič pri obnovi italijan  ske kapelice 
pod Krnom
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Manca Demšar  
osvojila 3. nagrado

Na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji je 
konec januarja potekalo 1. mednarodno tek-
movanje za pianiste, ki sta ga organizirala KUD 
Glasbene muze in Kendov dvorec. Na njem je 
sodelovalo 20 udeležencev iz Slovenije, Srbije, 
BiH in Irana. Med udeleženci je bila tudi osem-
letna Manca Demšar iz Krnic pri Novakih, ki je v 
kategoriji začetnikov kot najmlajša tekmovalka 
z doseženimi 89 točkami osvojila 3. nagrado. 
Posebnost tekmovanja je bila obvezna izvedba 
vsaj ene skladbe pokojnega idrijskega skladatelja 
Ivana Rijavca. S tem dogodkom so organiza-
torji želeli oživiti kulturno dediščino ter dostojno 
obeležiti slovenski kulturni praznik.           

M. R.

Skavti se čez leto srečujemo na tedenskih 
srečanjih, nekajkrat na leto pa se odpravimo 
tudi na daljše izhode. Tradicionalno ima vsaka 
starostna skupina vsako leto v zimskem času 
zimovanje. Vikend, ki ga skavti in voditelji 
preživijo skupaj, je namenjen povezovanju 
skupine, učenju skupinskega dela, spoznavanju 
kraja, kjer zimovanje poteka. Poleg tega voditelji 
skupin izberejo določeno aktualno temo in 
različne delavnice, igre, skavtske veščine in 
drugo, s čimer naredijo program zanimivejši.

Tudi letos se je ali se bo približno šestdeset 
skavtov iz Poljanske doline udeležilo treh zi-
movanj. Najstarejša skupina – klan se je konec 
januarja že potepala po Veliki planini. 

Zbrali smo se v Škofji Loki, kjer smo 
dokupili še nekaj hrane in se nato z vlakom 
odpravili proti Kamniku. Med vožnjo smo 
zaskrbljeno pogledovali skozi okno, saj je 
vedno močneje deževalo, nas pa je čakala pot 
do spodnje postaje nihalke (vsaj tako smo mis-
lili). Zaskrbljene poglede je pregnal sproščen 
pogovor in ko smo v Kamniku zapustili vlak, 
smo navdušeno ugotovili, da se je medtem 
zvedrilo. Brez odlašanja smo se odpravili proti 
postaji nihalke, saj smo želeli ujeti tisto za ob 

Neč Bat Teater

Ponovne volitve na Sovodnju
Kadar se stare ali nove politične stranke mesece in mesece ukvarjajo same s 
seboj in z morebitnimi mandatarji, namesto z ljudskimi težavami, dajo dovolj 
tematike gledališčnikom kulturnega društva, kakršni so v Neč Bat Teatru na 
Sovodnju. Mladostna energija, zagnanost in druženje so prava odskočna deska 
za ustvarjanje avtorskih prizorov, ki jih dograjujejo in pilijo do premiere, ko 
občinstvu ponudijo zvrhano porcijo zabave.

Utrinek s predstave Predvolilna Mineštra

Letošnja  Predvol i lna 
Mineštra je z naslovom, 
plakati in izvirnimi, čeprav 
majhnimi vabili motivirala 
številne občane, da so v dveh 
zaporednih dneh napolnili 
kulturno dvorano do zadnjega 
kotička. Pričakovano gled-
alci od ponujenih kandidatov 
nismo dobili predstavljenih 
le pozitivnih programov, 
temveč smo spoznali temne 
plati in stranpoti njihovega 
preteklega življenja. Alojz 
Smukavec iz stranke Kon-
zervativni Domoljubi (Kon-
Dom), Pikipikec Pikpakpuk iz 
stranke za Banalno Umetnost, 
Banane in Razvoj (BUm-
BaR) in Adrijana Bodyroža 
kot neodvisna kandidatka s 
podporo Javne Organizacije za 
Širjenje Kozmetičnih Interesov 
(J.O.Š.K.I), so ob pomoči 
številnih drugih akterjev na-
tresli vse mogoče domislice.

Pot je včasih pomembnejša kot cilj
štirih. Po dveh urah hitre hoje (no vsaj nekat-
erim med nami se je zdela hitra) smo prispeli 
na cilj (tako smo pač mislili). Vendar je kmalu, 
ko smo si s čajem »privezali dušo«, prišla 
do nas informacija, da zaradi močnega vetra 
nihalka ne obratuje. Po kratkem premisleku in 
pogovoru smo se odločili, da pot nadaljujemo 
peš. Preučili smo opis poti in z nahrbtniki, ki so 
vsebovali opremo in hrano za ves konec tedna, 
zakorakali v hrib. 

Ne bom opisoval podrobno naše poti naprej, 
saj bi bila to lahko dolga zgodba. Bila pa je za 
nas gotovo odlična izkušnja. Med drugim smo 
na poti izgubili čelno svetilko in jo dobili nazaj, 
zgrešili smo tudi pot, a smo jo, čeprav ne prav 
hitro, spet našli. Nismo pa izgubili priprav-
ljenosti, zaradi katere smo ne le dobili lučko in 
pot, ampak tudi pomoč drugih članov skupine, 
hec ob pravem trenutku, počitek in malico ob 
drugem pravem trenutku in našo hišo nekaj pred 
enajsto uro zvečer. Po dobri večerji se nam še 
dolgo ni mudilo spat. Na cilj smo sicer prišli 
skoraj šest ur kasneje, kot smo pričakovali, a 
v teh šestih urah nismo odkrivali samo poti do 
naše hiške, ampak tudi poti drug do drugega in 
to je najpomembnejše in tisto, kar ostane …

Skavti

V februarju se na zimovanje odpravljata tudi 
mlajši dve skupini skavtov iz Poljanske doline 
in gotovo bodo tudi oni na različne načine od-
krivali poti, ki jih bodo povezovale med seboj 
in z drugimi.

Marko Možina

Tokrat se je zgodilo prvič, da smo bili gledalci 
v dvorani povabljeni k aktivnemu sodelovanju. 
S pomočjo gledališkega lista smo pomagali 
izvoliti naslednjega predsednika, za katerega se 
je že vnaprej vedelo, da bo državo vodil tekoče, 
a po vijugasti poti. Zakaj? Oglejte si predstavo, 
pa bo vse jasno!

Milka Burnik
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Pred kratkim je Julka na skupnem prazno-
vanju dokazala, da prvega venčka še ni pozabila, 
še vedno ga dobro obvlada. Tudi ni čudno, ko ga 
je tolikokrat igrala na vajah in nastopih. Pa tudi 
učila se ga je na malo nenavaden način. Dali so ji 
posnetek na avdiokaseti in je vadila. Tako dolgo, 
da ga je znala igrati, plesalci pa plesati.

Folklorna skupina deluje kot družina, vsaj v 
času okroglih praznovanj svojih članov. Tudi za 
enotna oblačila poskrbijo. Tokrat so si simbolično 

nadeli tudi klobučke. Tridesetletnico delovanja 
so najlepše praznovali tako, da so večer preživeli 
v družbi slavljenke, 80-letne Julke. 

Peš so se po zasneženi pokrajini, kot pravi 
koledniki, s spodnjega dela Fužin podali do 
Julkinega doma. Niso prišli praznih rok, 
simbolično so prinesli ‘butarco’, okrašeno 
s posvetili. Prebrali so jih in ji zapeli. Julka 
namreč zelo rada dela ‘butarce’. S programom 
so nadaljevali v Studorju. Njene in svoje spo-

mine so obujali v intervjuju, od mladosti naprej, 
pa tudi po letnih časih. Življenje je bilo tako, da 
ji ni izbiralo moških in ženskih del, ampak jo je 
naučilo treti lan, presti, plesti, narediti leseno 
kolo za voz, žagati z motorno žago.

Z Julko so praznovali sedanji in še nekateri 
prvi člani folklorne skupine, ki ne plešejo več. 
Za dobro voljo so poskrbeli z igro babji mlin. 
Ni vedno deloval, kot so želeli. Noter so poslali 
mlado, ven je prišla stara ženska. Popravljali so 
ga sodobni mehaniki, a je stanje spet zelo za-
nihalo, saj so ob preskusu ven dobili dojenčka. 
Trud se je obrestoval, ko so vanj poslali Julko. 
Ven je prišla dobre volje, s harmoniko in stara 
petdeset let. Vsaj tako se je videla na sliki. 
Dokazala jim je, da zna in zmore igrati tudi v 
rokavicah, sicer takih s prostimi konicami.

Kako tudi ne, saj že šest desetletij in pol pri-
jateljuje s harmoniko. Od tiste prve Na planincah 
se je izpod njenih prstov slišalo že nešteto melodij. 
Veliko tudi v družbi sovodenjskih folkloristov, s ka-
terimi je gostovala po različnih krajih. Ko je včasih 
delala na polju, prevažala drva in drugo z osličkom, 
se je spomnila kakšne melodije, jo potem ves čas do 
doma brundala, da je slučajno ni pozabila. 

Folkloristom je prišla na uho tudi njena 
želja, da bi rada znala igrati citre. Dobila jih je 
za darilo, prve prijeme strun na njih pa je lahko 
opazovala ob igranju citrarke Barbare Dolenc.

Sama pa se je folkloristom za vsa leta 
druženja ob 30-letnici oddolžila s torto.

Milka Burnik

V šoli v naravi je bilo vse super, otroci so bili 
pridni, edino s sadjem so se obmetavali skozi 
okna. Pa kaj so nam potrebne take nevšečnosti? 
Kdo bi jim moral večkrat povedati, koliko 
otrok umre zaradi lakote, koliko otrok si želi 
kaj drugega kakor samo riž, nekateri nikoli 
ne zaužijejo čokolade, nekateri stojijo pred 
praznim hladilnikom in si v njem želijo videti 
jogurt, ribe, sir, maslo. 

Pred leti se je Gibanje za pravičnost in razvoj 
pričelo ukvarjati z vprašanji, kot so: Ali se tudi 
pri nas pojavlja lakota? Kako naj se lačen otrok 
uči? Kako naj lačen otrok postane samozavesten, 
nasmejan, srečen? Že pred nekaj leti so ugotovili, 
da tudi slovenski otroci občutijo lakoto. Zelo 
veliko pa je starih ljudi, ki trpijo v osamljenih 
kotičkih hiš brez hrane. V Afriki štirideset odstot-
kov otrok, mlajših od pet let boleha za motnjami 
v razvoju zaradi pomanjkanja hrane. Zasledila 
sem, da 25.000 ljudi vsak dan umre, od tega 
vsakih pet sekund en otrok, sicer ne vsi zaradi 
pomanjkanja hrane, a ta odstotek je največji. 

Vprašajmo se, ali je primerno, da vso hrano, ki 
ostaja, mečemo v smeti. 

Doma mi ostane ogromno stvari, ki romajo 
v pasja usta in na kompost. Kam take stvari 
odnesejo v blokih? Tudi kruh sem že videla v 
smetnjaku. Včasih je veljalo pravilo: Če kruhek 
pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Starši in stari 
starši so občutili, kako je biti lačen. Tudi ko sem 
bila majhna, otroci nismo imeli na pretek sadja, 
sladkarij, kosmičev, smetane, sladoleda. Jogur-
tov nismo imeli, kislo mleko ga je nadomeščalo. 
Vsako soboto mi je pripadala ploščata lizika, 
sicer pa vse, kar smo pridelali na kmetiji. Še 
dobro, živeli smo zdravo. 

Zdaj pa nekateri otroci ne vedo več, kaj bi dali 
v usta in nad mnogimi malicami se zmrdujejo. 
Hudo je to, da starši verjamejo, da so malice zares 
zanič in otrokom omogočijo nakup sendvičev, 
pomfrija ter kokakole. Mnogo je staršev, ki se 
iz dneva v dan skozi mesec prebijajo v želji, da 
bi svojim otrokom omogočili dostojno življenje. 
So taki, ki zaprosijo za pomoč pri plačilu kosil, 

saj njihov otrok ne more biti v šoli lačen. Žal 
so pa tudi taki, ki boja za preživetje nikoli niso 
poznali in otrokom niso omenili, da je s hrano 
treba ravnati spoštljivo. Včasih pri malici opaziš 
le ugriznjeno jabolko in položeno v škaf, enkrat 
odškrtnjeno štručko kruha, odprt, a poln jogurt, 
cel prelomljen orehov štrukelj, polno skodelico 
zdroba, premešanega s kakavom. 

Ta prostor izkoriščam, da staršem toplo 
priporočam, naj se z otroki pogovarjajo o težkem 
preživetju ljudi, ki nimajo za hrano, o tistih, ki 
hrano pobirajo iz smetnjakov, o tem, da se hrana 
ne meče v smetnjak, o odnosu do hrane, o tem, 
da nekateri umirajo zaradi pomanjkanja hrane. 
O tem, da je treba hrano spoštovati.

Jana Rojc

Za starše

Nekateri se s hrano obmetavajo, drugi jo iščejo po smetnjakih
Ni še tako dolgo, ko so se starši vzhičeno dvignili na forumih nad sklepom ene 
izmed ljubljanskih šol. Bili so zgroženi, kako lahko šola kaznuje otroke z odvze-
mom malice za teden dni, če s hrano neprimerno ravnajo. Niso pa bili zgroženi 
nad načinom ravnanja s hrano njihovih otrok. Pred prazniki sem vstopila v razred 
in ena izmed deklic je potiskala mandarino v kaseto s prtički. Zakaj?

Folklorna skupina Sovodenj

Glasba in ples družila 80- in 30-letnike
Pisali smo leto 1982, ko je na Sovodnju začela delovati folklorna skupina. 
Desetim parom plesalcev je sprva takt odrejala harmonikarica Julka Bogataj s 
Fužin. Kljub precejšnji razliki v letih se je v njihovi družbi prav dobro počutila 
takrat in enako je še danes. V zadnjem desetletju so harmonikarski del obveznosti 
prevzeli še drugi muzikantje.

Julka in folkloristi 
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Poljanski devetošolci  
na Informativi

Učenke in učenci devetih razredov OŠ 
Poljane so si ogledali sejem Informativa 2012. 
To je sejem, na katerem šole in fakultete 
osnovnošolcem in srednješolcem nudijo infor-
macije o izobraževalnih programih, ki jih zan-
imajo. Informativa je bila v pomoč vsem tistim, 
ki so se že odločili, katero srednjo šolo bodo 
obiskovali, in tistim, ki so še v dvomih. Nekateri 
so izvedeli vse, kar so potrebovali, nekateri pa 
ne, saj se na sejmu niso predstavile vse srednje 
šole. Sara Pustovrh: »Bilo je veliko obiskovalcev 
iz različnih osnovnih in srednjih šol. Najprej smo 
imeli voden ogled, nato pa smo imeli približno 
dve uri časa, da smo si še sami vse ogledali. 
Vseh srednjih šol pa ni bilo, npr. vzgojiteljske, 
turistične, oblikovne šole, gimnazije, strojne in 
lesne šole iz Škofje Loke. Sicer mi je bilo všeč, 
motilo me je samo to, da tam ni bilo tiste srednje 
šole, za katero sem se odločila.« Alenka Dolenec: 
»Izvedeli smo veliko novega o poklicih, ki jih prej 
mogoče sploh še nismo poznali. Sejem je bil 
zelo dobro obiskan, čeprav sem kakšno šolo 
pogrešala. Fantje so se bolj zanimali za tehnične 
poklice, dekleta pa za ostalo. Meni osebno so se 
najbolj posrečene zdele pice, ki so jih pekli učenci 
Biotehniške šole Ljubljana.« Anja Dolinar: »Na 
predstavitev je prišlo veliko učencev drugih šol in 
pa tudi dijaki, ki so zbirali informacije o fakultetah. 
Ker sem že odločena, na katero šolo bom šla, o 
tej šoli nisem dobila veliko novih informacij. Sem 
pa dobila ogromno drugih informacij z različnih 
šol. Mislim, da se nam ne bo težko odločiti, kam 
bomo šli naprej v srednje šole.«

Šolske novinarke

V okviru Mednarodnega festivalskega leta, ki s 
svojimi aktivnostmi spodbuja integracijo oziroma 
inkluzijo med otroki, mladostniki, odraslimi 
osebami s posebnimi potrebami in večinsko 
populacijo vseh generacij, je bil zasnovan tudi 
5. mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano 
2011«. Temi natečaja sta bili Igraj se z mano in 
Koliko je 100 let? Natečaj je potekal je pod okriljem 
Zavoda za usposabljanje Janeza Levca in Društva 
za kulturo inkluzije. Na njem je sodelovalo skupno 
250 šol, vrtcev, zavodov in drugih izobraževalnih 
ustanov iz Slovenije in tujine, ki so prispevali več 
kot 3500 likovnih izdelkov. Avtorji izbranih del so 
bili povabljeni v Cankarjev dom na mednarodni 
kulturno likovni dogodek. Med izbranci je bilo tudi 
osem učencev naše šole: Andraž Lavtar (1. a), Gal 
Dolenc (1. b), Matej Peternelj (2. b), Tia Imperl (2. 
r, PŠ Lučine), Drejc Bevk (3. a), Željka Kasapović 
(3. a), Saša Rupar (3. b) in Ajda Benedičič (4. b). 
Naši mali umetniki so se z veseljem udeležili ot-
voritve dogodka, delavnic, animacije, sodelovali 
so pri postavljanju razstave, uživali na koncertu 
Zlatka z gosti, prevzeli priznanja ter si ogledali 
predstavo Glasbena urica. Popoldne sta sledila 
še ogled razstave v Moderni galeriji ter vožnja z 
vzpenjačo na Ljubljanski grad. Po odzivih učencev 
so se imeli super.   

Pet dni zimske šole v naravi so učenci 6. razreda 
dobro izkoristili na smučišču na Črnem vrhu, v 
bazenu v Cerknem in ob vseh drugih dejavnos-
tih, ki zapolnijo dni bivanja stran od staršev, le s 
sovrstniki in učitelji. Smučarsko znanje so uspešno 
nadgrajevali vse od poznavanja smučarskega bon-
tona do obvladovanja smuči in strmin. Obiskali 
so muzej, kjer so razstavljeni cerkljanski laufarji, 
zgodovina, delo in stari predmeti Cerknega. Bili so 
zadovoljni s hrano, vremenom, učitelji, hotelskimi 
sobami, navdušeni nad plavanjem in smučanjem. 
Ob zaključku zadnjih dveh dejavnosti so prejeli 

tudi medalje. Zadnji večer je bil namenjen plesu. 
V dobro načrtovanem urniku se je našel še čas za 
pisanje dnevnika, za igranje družabnih iger in za 
pospravljanje sob, ki so jih učitelji ocenjevali na 
decimalko natančno. Vsak dan sproti so se dogo-
varjali, da bi šli na čaj v zgornjo kočo, a vedno je 
bilo škoda časa v tako čudovitih dneh. Zadnji dan 
jim je postregel z manj prijaznim vremenom, da so 
imeli čas tudi za čaj in vročo čokolado s smetano. 
Ustnice so bile trde, govorili so bolj malo, vzklikov 
veselja tega dne skozi meglo ni bilo slišati. Splošni 
vtis pa je ostal dober.

Sedemnajst fantov devetega razreda, ki jih 
zanima šolanje na tehničnih šolah (strojništvo, me-
hatronika, elektrotehnika, računalništvo, tehniška 
gimnazija) so obiskali podjetje Polycom v Poljanah. 
Prijazno so jih sprejeli in peljali skozi vse oddelke 
podjetja. Razložili so jim, kako nastajajo izdelki od 
naročila do kontrole končnih izdelkov. Pritegnili 
so jih zlasti roboti, ki opravljajo delo v proizvod-
nji.  Zaposleni inženirji so fantom naročili, naj se 
prizadevno učijo, saj je za uspešno opravljanje dela 
na tehničnih področjih treba imeti veliko znanja.

Harmonikašica Anja Koračin je na mednarod-
nem tekmovanju za nagrado Avsenik osvojila zlato 
plaketo.

Milka Burnik 

Nagrada Alpine za OŠ Poljane
Poročali smo že, da so naši učenci sode-

lovali v akciji podjetja Alpina Obudimo Pepelko 
in pomagajmo otrokom, obolelim za rakom. 
Likovne izdelke na temo Pepelke so v Alpino 
pošiljali predšolski otroci in osnovnošolci iz vse 
Slovenije. Zbranih je bilo okrog 10.000 risb, 
Alpina pa je za vsako darovala po 0,5 evra za 
nakup medicinske naprave sekvenator, ki bo 
omogočila kakovostnejše in hitrejše zdravljenje 
otrok v Pediatrični kliniki.

Poleg tega, da je bil naš učenec Aljaž Luznar 
med nagrajenci, je naša šola poleg OŠ Hrastnik 
in OŠ Mislinja dobila tudi denarno nagrado v 
vrednosti 300 evrov, ki so namenjeni za šolski 
sklad. V imenu podjetja Alpina nam jih je izročila 
Nives Markelj.                           Bernarda Pintar

Poljanski šestošolci so se januarja naužili 
snega v zimski šoli v naravi, ki so jo preživeli 
v Cerknem in na bližnjem smučišču na Črnem 
vrhu. Vreme je bilo ves teden tako, kot se za zimo 
spodobi – lepo, sončno, mrzlo. Tako so po bese-
dah vodje šole v naravi, pomočnika ravnateljice 
Aleša Mraka, vse ure, ki so bile namenjene 
smučanju, lahko tudi izkoristili za učenje in 
izpopolnjevanje smučarskega znanja. 

Poleg smučanja pa so učenci počeli še mar-
sikaj drugega: plavali so v hotelskem bazenu, 
uživali so v disku, obiskali so tudi cerkljanski 
muzej, v katerem so izvedeli veliko zanimivega 
o pustnih maskah – laufarjih. Poslušali so tudi 
predavanje o turni smuki.

Kaj so o šoli v naravi povedali nekateri 
učenci? 

Miha Rupar, 6. b: »Imel sem se zelo lepo. 
Zjutraj smo vstajali ob sedmih, potem smo imeli 
zajtrk, nato pa smo se pripravili na smučanje. 
Smučanje mi je bilo najbolj všeč. Med smučanjem 
smo imeli kosilo in vedno je bila dobra hrana. Po 
koncu smučanja smo imeli malo počitka, potem pa 

smo šli dvakrat plavat, trikrat pa smo gledali pos-
netke smučanja. Potem je na vrsto prišla večerja. 
Ni mi bila najbolj všeč, ker je bilo preveč hrane. 
Po večerji smo dvakrat delali profile, enkrat pa je 
na obisk prišel nekdo, ki se ukvarja s turno smuko. 
Potem pa smo morali spat. Težko sem spal, ker je 
bila pred oknom luč.« 

Brigita Ferlež, 6. a: »V šoli v naravi smo se 
imeli dobro. Od vsega, kar smo počeli, je bilo 
najbolje, ko smo šli v disko. Najmanj všeč pa mi 
je bilo ravno to, zaradi česa smo sploh šli v šolo v 
naravi, in sicer smučanje. Soba, v kateri smo bili, je 
imela pokvarjena balkonska vrata, ki so prepuščala 
veter, zato je ponoči pihalo in nas je zeblo. Učitelji 
so bili zmerno nadležni, kar se za njih seveda tudi 
spodobi. Hrana pa je bila zakon.« 

Manca Kos, 6. a: »V šoli v naravi smo zelo 
uživali. Ni mi bilo všeč, ker smo morali vstajati 
zelo zgodaj. Hrana je bila zelo dobra. Mogoče bi 
lahko bila večerja malo boljša. Všeč mi je bilo, 
da je imela vsaka soba svoj WC in tuš. Najboljši 
je bil zadnji večer, ker smo imeli disko.«

Šolske novinarke

Na športnem dnevu v 
Planici in na Starem vrhu 

Za učenci sedmih in devetih razredov OŠ Pol-
jane je zanimiv športni dan, povezan z zimskimi 
radostmi. Zapriseženi smučarji so se odpravili 
na smučišče Stari vrh, ostali pa v Planico, kjer 
Zavod za šport Planica v okviru akcije v zvezi s 
kandidaturo za svetovno prvenstvo v nordijskih 
disciplinah v Planici leta 2017 otrokom in mladost-
nikom ponuja številne zanimive dejavnosti. Cilj te 
akcije je povečati zanimanje mladih za aktivnosti 
na snegu. V Snežni deželi so učenci tekli na 
smučeh, se pomerili v hokeju, sankali, skakali, se 
drsali z deskami, lopatami in zračnicami. 

Šolske novinarke

Šola v naravi

Smučali so in osvojili tudi teorijo

Novice iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Uspešni na belem
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J a n e z  B o ž n a r, 
Zminec
Zanimivo je igrati 
v rovu in dobro so 
to izpeljali, sicer 
pa se tukaj igra 
nekoliko drugače 
kot na prostem. 
Podlaga za igranje 

je premalo povaljana, zato se krogle hitreje 
ustavijo ali pa zavijejo malo postrani.

Anel Okič, Poljane
Dobro je, da se tukaj 
nekaj dogaja. Neko-
liko drugače je igrati 
z lesenimi kroglami 
kot z običajnimi. 
Pohvalil bi orga-
nizacijo dogodka, za 
prihodnje turnirje pa 

bi bilo dobro izboljšati podlago in na igrišču 
posuti bolj droben pesek.

»Ob odprtju novega vhoda v podzemno utrdbo 
Goli vrh je bilo med občani precej zanimanja, 
zato so na občini predlagali, da bi uredili balinišče 
in priredili turnir,« je povod za organizacijo 1. 
turnirja v balinanju v podzemni utrdbi Rupnikove 
linije pojasnila Mateja Mezeg (gostilna Jager), 
ki je skupaj z Boštjanom Poljanškom (gostilna 
Na Vidmu) organizirala dogodek. Prijavilo se je 
14 dvojic iz cele Poljanske doline – od Zminca 
do Žirov, ki so zadnjo januarsko soboto ves dan 
balinali po turnirskih pravilih igranja. Posebnost 
pa je bila v tem, da so igrali z lesenimi kroglami na 
novem igrišču, urejenem v enem izmed stranskih 
rovov utrdbe. »Zadovoljna sem z dogajanjem, saj 
gledalci ves čas prihajajo, si ogledajo tekmovanje, 
kaj popijejo in pojejo, potem pridejo drugi,« je 
dejala Mateja Mezeg. Boštjan pa je dodal, da so 
tudi igralci navdušeni nad ambientom. Ureditev 
balinišča (gradbena dela je izvedlo Zidarstvo 

Božnar, leseno ogrado okrog balinišča je izdelal 
Mato Demšar, lesene krogle pa Andrej Štravs iz 
Volče) je financirala Občina Gorenja vas - Pol-
jane, na tem mestu bo tudi ostalo, saj organiza-
torji načrtujejo, da bi turnir postal tradicionalen 
in prepoznaven med igralci. V tem času namreč 
ni balinarskih tekmovanj, nekaj posebnega pa je 
tudi zaradi lokacije. 

»To je nekaj edinstvenega«
Z dogajanjem je bil zadovoljen tudi župan 

Milan Čadež, ki je vesel, da je ideja o balinišču 
v utrdbi padla na plodna tla in so jo uspeli 
uresničiti ter s tem oživiti objekt, ki ga želijo 
čim bolj promovirati. Dogodek si je ogledal 
tudi profesor ljubljanske fakultete za arhitekturo 
Igor Seljak, ki z Občino Gorenja vas - Poljane 
pogosto sodeluje pri pripravi različnih arhitek-
turnih rešitev. Med drugim je bil tudi mentor 

študentske arhitekturne delavnice, na kateri so 
pripravljali rešitve za oživitev utrdb Rupnikove 
linije. Seljak je pohvalil idejo o balinanju v 
utrdbi, ker je to nekaj edinstvenega, in hkrati 
opozoril, da je treba razmišljati, kako bi lahko 
dogajanje v prihodnjih letih še popestrili, dodali 
spremljevalne vsebine in ponudbo razširili, da 
bi privabili čim širši krog ljudi.  

Ekipe so se dobro znašle tudi v drugačnem 
okolju in pokazale svoje veščine, še posebej pa 
je tekmovanje postalo zanimivo v polfinalu in 
finalu. Razlike so bile pogosto malenkostne, na 
koncu pa je prvi pokal Rupnikove linije osvojila 
ekipa Gostilna Jager, drugo mesto je zasedla 
ekipa Družina Bogataj in tretje ekipa Fortunov 
maln. Najboljše tri ekipe so prejele pokale, vsi 
igralci pa tudi spominske medalje. 

Tina Dolenc

KK Gorenja vas je organiziral košarkarski 
festival, na katerem so se v dveh dneh na 
domačem parketu predstavile vse selekcije 
kluba – otroci, ki obiskujejo košarkarsko šolo, 
pionirji U14, mladinci U18 ter članska ekipa. 

Osrednji dogodek, ki ga je v poljanski telo-
vadnici spremljajo rekordno število gledalcev, 
je bil prav lokalni derbi med Gorenjo vasjo 
in Žirmi v sklopu 4. slovenske košarkarske 
lige. Domači košarkarji so slavili z rezultatom 

KK Gorenja vas

Košarkarski festival v Poljanski dolini
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71:54. Med polčasom tekme so se javnosti prvič 
predstavili najmlajši košarkarji v kategoriji do 
10 let, ki so odigrali kratko tekmo, s katero 
so predstavili svoje pridobljeno košarkarsko 
znanje. Najmlajši namreč pridno obiskujejo 
košarkarsko šolo, ki jo vodi Jaka Trček.

V nedeljskem delu so pionirji do 14 let v ok-
viru Mini Pokala SPAR igrali proti Novi Gorici, 
nato je sledila še predstavitev mladincev, ki 
so gostili ekipi Stražišča. »Namen prireditve 
Festival športa je predstavitev delovanja KK 
Gorenja vas in popularizacija košarke v naši 
občini. Podobne dogodke načrtujemo tudi v 
bodoče, saj je zanje tako med otroki kot nji-
hovimi starši veliko zanimanja. Nastopi otrok 
so namreč postali stalnica na tekmah članov v 
Poljanah, poleg košarkarjev pa se velikokrat 
predstavijo tudi plesalke Plesne skupine Step. 
S tem poskrbimo za popestritev naših tekem, 
v Poljanah imamo namreč odlične pogoje za 
dobro organizacijo,« je po festivalu povedal 
Jaka Trček. Marca KK Gorenja vas ponovno 
prične s Trim ligo, ki jo bodo igrali vsako soboto 
v Gorenji vasi. 

Lidija RazložnikNa košarkarskem festivalu so se predstavili tudi najmlajši.

Rupnikova linija

Navdušeni nad nenavadnim okoljem za balinanje
Od ideje do uresničitve balinarskega turnirja v rovih utrdbe na Golem vrhu 
sta minila le dva meseca, a očitno je bilo to dovolj, da so bili organizatorji z 
izidom zadovoljni.

Balinali so z lesenimi kroglami.
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