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Informativni dan za višjo strokovno šolo Leila pa je v petek, 10. 2. 2012, ob 16.00.

Prednosti študija na naši višji in visoki šoli:Prednosti študija na naši višji in visoki šoli:
- Individualni izpiti so mogoči vsak teden preko celega leta brez doplačila.
- Predavatelji in vsi zaposleni vas spodbujajo in vam pomagajo pri študiju.
- Nosilci predmetov oblikujejo učno gradivo, razložijo snov in izvedejo izpite.
- Predavatelji poskrbijo za aktivno vključevanje študentov v študij.
- Imamo poseben prijazen način učenja tujih jezikov.
- Mogoče je študirati hitreje ali počasneje od predvidenega študijskega načrta.
-- Mogoče je priznanje izpitov in drugih neformalno pridobljenih znanj.
- Študij je primeren tudi za dijake srednjih šol, ki se zaposlijo, želijo na mednarodno izmenjavo v tujino ali jih 
zanimajo poslovne vede, obogatene z okoljevarstvenimi in humanističnimi predmeti.
- Mogoč je študij na daljavo.
- Na naši šoli ne razvijamo konkurence, ampak strpnost in sodelovanje. Dobrodošli so tisti z najboljšimi ocenami 
kot tudi tisti s slabšimi.
- Prepričani smo, da je vsak človek nekaj posebnega in da ima vsak potenciale, ki jih je mogoče razviti.

VPIS V MEDNARODNO POSLOVNO ŠOLO ALI V VIŠJO ŠOLO
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Iz županovega 
dnevnika

PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo Občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija 
Razložnik. Oglasno trženje: Karla Kokelj (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Jurjevič in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman s.p., 
Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor 
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Foto na naslovnici: Leon Kavčič.

Med kandidatkami za 
Najbolj zeleno občino 2011

Občina Gorenja vas - Poljane se je uvrstila 
v finalni izbor za Najbolj zeleno občino 2011 v 
kategoriji občin nad 5000 prebivalci na področju 
ravnanja z odpadki. V tej kategoriji se za naziv 
potegujeta še občini Vojnik in Vrhnika. Rezultate 
natečaja bodo razglasili 31. januarja v dvorani 
ljubljanske mestne hiše. 

Na natečaj, ki že drugo leto zapored poteka pod 
okriljem Fit medije in v sodelovanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor, Združenjem občin Slovenije in 
Skupnostjo občin Slovenije, se je odzvalo 28 občin, 
ki so razvrščene v šest kategorij. Kot pojasnjujejo 
na Občini Gorenja vas - Poljane, je to priznanje za 
odgovorno ravnanje z okoljem občini in še posebej 
vsem njenim občanom za čedalje doslednejše 
ločevanje odpadkov na izvoru. Tako je vedno več 
zbranih odpadkov namenjenih nadaljnji predelavi 
in ne obremenjujejo okolja.                       T. D. 

• 3. december: Na 
ogledu Miklavževega 
sejma v Škofji Loki, 
kjer je nastopila tudi 
skupina Planinca iz 
Poljan.

• 7. december: 
Na sestanku Športne 
zveze Škofja Loka za Medobčinske športne 
igre. V občini Gorenja vas - Poljane bi radi 
organizirali še več panog.

• 8. december: V Portorožu z Lu-
cijo Kavčič na prevzemu priznanja za tretje 
mesto v kategoriji tematskih poti, ki ga je TD 
Žirovski vrh od Turistične zveze Slovenije 
prejel za Pot skozi Zalo.

• 10. december: Na proslavi Krajevne 
organizacije borcev za vrednote NOB v 
Vinharjah ob 70-letnici Poljanske vstaje.

• 12. december: Na skupščini Razvojne 
agencije Sora v Škofji loki.

• 17. december: Na koncertu Štedientov 
v bunkerju Rupnikove linije na Hlavčih 
Njivah.

• 18. december: Na prireditvi Jerbas 
domačih.

• 21. december: Sprejel gasilce iz PGD 
Poljane in PGD Gorenja vas, ki so postali 
državni prvaki v različnih disciplinah.

• 23. december: Skavti na sedež občine 
prinesli Luč miru iz Betlehema.

• 28. december: Na novoletnem srečanju 
škofjeloških županov in novoizvoljenih 
poslancev. Sklep, da bo v letu 2012 več 
delovnih sestankov.

• 28. december: Na odprtju Neškove 
brvi.

Izbor: T. D.

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 pov-
ejte, 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.

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi 
februarja. Vaše prispevke pričakujemo do 3. 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!

Zadnja lanska seja občinskega sveta je bila 
vsebinsko izjemno bogata. Med pomembnejšimi 
poudarki izpostavimo, da so svetniki ob petih 
glasovih proti potrdili občinski proračun za leto 
2012, sprejeli so lokalni energetski koncept in za-
vrnili predlog za podražitev nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ).

Med pobudami in vprašanji svetnikov je Alenka 
Krmelj spomnila na ureditev sprehajalne poti ob 
Sori pod vrtcem na Dobravi, prav tako jo je zanima-
lo, ali bo v tem kraju zgrajeno načrtovano igrišče. 
Župan je pojasnil, da teh načrtov občina nima 
več, na pobudo ribiške družine Visoko načrtujejo 
ureditev vsega potrebnega za športni ribolov, kar 
bo tudi dodatna turistična ponudba. 

Bogo Žun je ponovno opozoril na neuporabnost 
poslovilnega objekta v Oselici. Pri izbiri izvajalca 
na javnem razpisu ne bi smela biti glavni kriterij 
cena, ampak reference. Spomnil je še na Štefanovo 
hišo v Poljanah, kjer po njegovi oceni gre za enako 
težavo – že veliko vloženega denarja za malo re-
zultata. Župan je dejal, da v prvem primeru nadzor 
ni opravil svojega dela.

Janez Arnolj in Boris Jurjevič sta izpostavila 
težave, ki jih imajo interesenti za priključitev na 
optično omrežje na območju t. i. belih lis. Arnolj 
je zahteval, da Tritel (zasebni partner v projektu) 
poda finančno poročilo, Jurjevič pa je občino po-
zval, da na podjetje izvaja večje pritiske. Občane, ki 
želijo dobiti informacije od podjetja, odslovijo. Kot 
odgovor na svetniški očitek, da se v Podblegaških 
novicah ne ukvarjamo z raziskovalnim novi-
narstvom, ko gre za Tritel, in da ne objavljamo 
relevantnih prispevkov na to temo, zapišimo, da 
tudi uredniški odbor do zdaj ni bil uspešen pri pri-
dobivanju informacij od tega podjetja oziroma so 
te zelo skope in netransparentne. Že podatki, ki jih 
podjetje daje v javnost o tem, koliko je zanimanja 
za priklop na optiko v naši občini, so si nasprotujoči. 
Za februarsko številko vendarle lahko napovemo 
prispevek na to temo.  

Svetniki so z večino opredeljenih glasov potrdili 
proračun za letošnje leto (pet jih je glasovalo proti), 
ki je tokrat težak več kot 16,7 milijona evrov. 

Z 8. seje občinskega sveta

Začrtan energetski koncept
Nekaterim se zdi nerealen oziroma, kot je dejal 
eden izmed njih, da »jih skrbi kakšna postavka«. 
Več na straneh 4 in 5. 

Svetniki so se seznanili z energetsko ne/
učinkovitostjo javnih objektov po občini in potrdili 
tako imenovani lokalni energetski koncept. Objekti 
v občini morajo postati energetsko učinkovitejši 
– tako javni kot tudi poslovne ter zasebne stavbe. 
Spomnimo, Slovenija se je v okviru podnebno-
energetskega paketa EU zavezala, da bo do leta 
2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 
20 odstotkov glede na leto 1990, da bo v končni 
rabi energije 20 odstotkov obnovljivih virov in da 
bo za 20 odstotkov zmanjšala porabo primarne 
energije skozi izboljšanje energetske učinkovitosti. 
O teh temah boste lahko redno brali v Podblegaških 
novicah že od naslednje številke naprej.  

Občinska uprava je svetnikom predstavila še 
osnutek predloga sprememb odloka, ki se nanaša 
na ravnanje s komunalnimi odpadki. V skladu z 
nacionalno zakonodajo so namreč občine morale 
zagotoviti odvoz bioloških odpadkov za tista 
gospodinjstva, ki nimajo možnosti kompostiranja. 
Več o tem na strani 9. Svetniki so se seznanili s 
poročilom odbora za izgradnjo doma starejših 
občanov, o čemer prav tako pišemo na 6. strani. 

Predlog občinske uprave o uskladitvi vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča z inflacijo so svetniki zavrnili – štirje so 
ga podprli, pet jih je glasovalo proti, ostali pa so se 
glasovanja vzdržali. Med pripombami omenimo le, 
da podražitev ni upravičena, ker se občanom v tem 
obdobju niso povečale plače za enak odstotek, kot 
je predlagana podražitev. Podprli pa so uskladitev 
cen najema grobov, poslovilnih objektov in zakupa 
grobnega polja z inflacijo – za dva odstotka. 

Milka Bizovičar
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DOM OBČINE 
V GORENJI VASI
četrtek, 9. 2. 2012
ob 18.30

Kdo vse je dolžan plačevati nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), je določeno 
v občinskem odloku. To so vsi neposredni uporab-
niki stavbe ali dela stavbe v vseh naseljih v občini, 
ki so glede na opremljenost stavbnih zemljišč s 
komunalno infrastrukturo, gostoto javnih funkcij 
in poslovnih dejavnosti, oddaljenostjo od up-
ravnega središča občine in dostopnostjo z javnimi 
prometnimi sredstvi razdeljena na štiri območja. 
Višino nadomestila določi občina in se plačuje od 
stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. 
Med stanovanjske površine se šteje čista tlorisna 
površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, 
kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih pros-
torov stanovanja in čista tlorisna površina garaže 
za osebne avtomobile. Med poslovne površine 
pa čista tlorisna površina poslovnega prostora in 
vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s 
poslovnim prostorom. Tako bi na primer za sto 
kvadratnih metrov veliko, standardno opremljeno 
stanovanjsko stavbo v prvem območju (Gorenja 
vas, Poljane, Hotavlje) plačali 46,73 evra za celo 
leto, za enako opremljeno poslovno stavbo na 
istem območju pa 116,83 evra. Vrednost točke, 
na podlagi katere po občinskem odloku vsakemu 
zavezancu izračunajo višino nadomestila, se 
običajno vsako leto uskladi z indeksom rasti cen 
v Sloveniji. Ker pa občinski svetniki na zadnji seji 

niso podprli predloga za dvoodstotno zvišanje cen 
z 0,0046732 na 0,0047667 evra, bo vrednost točke 
za leto 2012 ostala nespremenjena. V letu 2012 
naj bi tako občina s tega naslova pridobila okrog 
240.000 evrov, ki jih bo namenila za komunalno 
opremljanje zemljišč.

O spremembah je treba obveščati sproti
Odločbo o plačilu nadomestila sicer odredi 

pristojni davčni organ, kjer leži nepremičnina, na 
podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo občine 
za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po 
prejemu podatkov. Tu pa je po besedah Jerneja 
Nučiča, svetovalca za investicije na Občini 
Gorenja vas - Poljane, največ nerazumevanja pri 
zavezancih za plačilo NUSZ. »Občina pridobiva 
potrebne podatke iz različnih baz, ki pa zaenkrat 
še niso usklajene. Enotno bazo lahko pričakujemo 
šele z vzpostavitvijo enotnega državnega sistema 
množičnega popisa nepremičnin in s spremembo 
zakona o plačilu nadomestila, kar pričakujemo z 
letom 2013. Do takrat pa morajo zavezanci sami 
sporočati vse spremembe občini. Tako glede 
lastništva kot glede spremembe namembnosti, 
velikosti, naslova zavezanca ipd., na kar jih tudi 
vsako leto pozovemo z javnim naznanilom.« Samo 
prepis nepremičnine ni dovolj, saj po besedah 
Nučiča na občini teh podatkov iz geodetske uprave 

ne dobijo oziroma jih pridobijo šele po vpisu v 
geografski informacijski sistem, torej z določenim 
časovnim zamikom. »Občane zato prosimo, da vse 
spremembe podatkov, ki so pomembne za izračun 
NUSZ, sporočajo na občino čim prej po nastanku. 
Če se nepravilnost ugotovi šele pri izdani odločbi 
davčnega organa, je postopek pritožbe bistveno 
daljši in zamudnejši,« je dodal Nučič.

Oprostitev plačila NUSZ
V nekaterih primerih lahko zavezanec uveljavlja 

oprostitev plačila nadomestila NUSZ (delno ali v 
celoti). Na primer za dobo petih let od vselitve v 
stanovanje, če je kupil novo stanovanje kot posa-
mezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal 
družinsko stanovanjsko hišo, če je pri tem plačal 
komunalni prispevek. Oproščen plačila je tudi v 
primeru, če zavezanec prejema socialno pomoč 
(pisno mnenje centra za socialno delo) ali varstveni 
dodatek ali če so zavezanca prizadele elemen-
tarne nesreče, ki vplivajo na njegovo zmožnost 
plačevanja nadomestila. Delno oprostitev plačila 
lahko uveljavlja zavezanec za dobo petih let od 
predaje v uporabo komunalnega objekta oziroma 
naprave, ki je bila zgrajena s samoprispevkom 
zavezanca, tako da se pri določitvi višine nado-
mestila za to dobo ne upošteva opremljenost s tem 
objektom oziroma napravo.  Za oprostitev plačila 
nadomestila mora zavezanec oddati na Občino 
vlogo z vsemi potrebnimi dokazili, o tem pa nato 
odloča in izda sklep svet občine. 

Tina Dolenc

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Vrednost točke za leto 2012 ostaja nespremenjena
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bodo tudi 
letos plačali enak znesek kot lani, tako zbrana sredstva pa bo občina namenila 
za komunalno opremljanje zemljišč.
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Letošnji proračun je za petino višji od lan-
skega (za 2.805.779 evrov), kar je delno tudi 
rezultat prenesenih projektov iz lanskega leta. 
Na seji pri sprejemanju proračuna svetniki 
niso imeli večjih pripomb, saj so jih podali 
že na prejšnji seji pri obravnavi predloga 
proračuna in jih je občinska uprava večinoma 
upoštevala. Na glasovanju je bil proračun 
tako potrjen, vendar je pet svetnikov od  17 
prisotnih glasovalo proti sprejetju. Župan 

Milan Čadež je zadovoljen, da je proračun 
potrjen. Zaveda pa se, da se bo moral osebno 
zelo zavzeti, da bodo vsi v proračunu navede-
ni prihodki tudi realizirani, kar bo omogočalo 
izvedbo zastavljenih projektov. 

Večje investicije  
za kanalizacijo in vodooskrbo

Za investicije in investicijske transferje bo 
občina v letošnjem letu namenila 10.341.890 

evrov. Iz evropskih skladov bo v letu 2012 
pridobila 3.928.770 evrov, in sicer večinoma 
za sofinanciranje projektov urejanja odpadnih 
voda in oskrbe s pitno vodo. Največje inves-
ticije so predstavljene v tabeli, več o projektih 
porečja Sore pa na strani 8. 

Med večjimi naložbami, ki jih za letošnje 
leto predvideva občina in jih bo financirala iz 
lastnih sredstev, sta načrtovana ustanovitev 
partnerske družbe Toplice Kopačnica, za kar 
so v proračunu rezervirali 525.000 evrov, in 
obnova lokalne ceste Poljane–Javorje–Zapre-
val v vrednosti skoraj 786.000 evrov. Poleg 
tega predvidevajo ureditev potrebne doku-
mentacije in odkupe zemljišč za parkirišča 
ob gorenjevaški obvoznici (177.000 evrov), 
izgradnjo sekundarnih vodov kanalizacije v 
Porečju Sore (539.800 evrov), za sanacijo 
plazov in posledic naravnih nesreč na cestni 
infrastrukturi pa je rezerviranih 195.680 
evrov oziroma za dobrih 77.000 evrov več 
sredstev kot lani. Poleg tega je predvidena 
ureditev enote Knjižnice Ivana Tavčarja nad 
KGZ Gorenja vas (120.000 evrov), izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za ureditev vaškega jedra Poljan (30.000 
evrov), pripravo dokumentacije za obnovo 
Fortunove brvi v Gorenji vasi (21.0000 
evrov), nadaljevali pa bodo tudi s postavit-

Proračun Občine Gorenja vas - Poljane za 2012

Najvišji proračun doslej, v katerem je za skoraj četrtino evropskih sredstev
Občinski svetniki so na zadnji lanski seji potrdili proračun Občine Gorenja vas 
- Poljane za leto 2012, ki je težek 16,73 milijona evrov. Od tega je 61 odstotkov 
sredstev namenjenih investicijam in investicijskim transferjem.

Svetniška skupina NSi:
Prvi predlog proračuna je bil predložen 

na 7. redno sejo OS Občine Gorenja vas 
- Poljane 27. oktobra. Skupni prihodki 
po predlogu so znašali 14.006.191 evrov, 
skupni odhodki 15.068.142 evrov, iz česar 
je znašal primanjkljaj 1.061.952 evrov. Po 
prvem predlogu proračuna so znašala dana 
posojila in povečanje kapitalskih deležev 
904.736 evrov, s čimer je skupni primanjkljaj 
znašal 1.966.688 evrov, ki naj bi se poplačal 
z zadolžitvijo. Na isti seji je bil sprejet drugi 
rebalans proračuna za leto 2011, ki je precej 
zmanjšal veljavni proračun, in prihodki v 
prvem predlogu proračuna pomenijo kar 
42-odstotno povečanje prihodkov glede na 
sprejeti rebalans za leto 2011. 

V drugem predlogu proračuna, ki je bil 
predložen v potrditev na 8. redni seji OS Občine 
Gorenja vas - Poljane, so ocenjeni skupni pri-
hodki na 14.558.070 evrov ter skupni odhodki 
na 15.641.209 evrov, iz česar znaša primanjkljaj 
1.083.139 evrov. Tudi po drugem predlogu 
proračuna znašajo dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 904.736 evrov, s čimer je 
skupni primanjkljaj 1.987.875 evrov, ki naj bi 
se poplačal z zadolžitvijo in s stanjem sredstev 
na računu na dan 31. 12. 2011 v višini 22.766 
evrov. 

Že pri prvem predlogu proračuna smo 
opozorili na načrtovano višino rente (414.645 

evrov) Rudnika Žirovski vrh, ki je po zadnjih 
prejetih informacijah ni več realno pričakovati 
in je v predlogu namensko planirana za in-
vesticijsko vzdrževanje OŠ Ivana Tavčarja in 
projekte: Dom za starejše občane, Rupnikova 
linija ter II. faza toplovoda v Gospodarski coni 
Todraž. Odgovor na pripombo, da bodo v prim-
eru, če v letu 2012 izplačila rente ne bo, sredstva 
zagotovljena iz drugih virov financiranja, po 
našem mnenju ni uresničljiv. 

V drugem predlogu so zajeta povečanja tudi 
na prihodkih – nesorazmerno glede na cene so se 
povečali prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
za 383.434 evrov, vrednosti v načrtu razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem občine so previsoko 
ocenjene glede na trenutne tržne cene.

Med odhodki pa so zajeti odhodki, ki jih v 
prvotnem predlogu ni bilo, in sicer:

• investicijski izdatki za STC Stari vrh (s pla-
nom in realizacijo vzdrževalnih del v letu 2011 
OS ni bil seznanjen) v višini 60.000 evrov;

• Gospodarska cona Todraž – II. faza; v 
prvem predlogu proračuna je bil predviden 
samo toplovod v višini 40.000 evrov, v dru-
gem predlogu pa se dodaja še 10.834 evrov za 
prestavitev telekomunikacijskih vodov, 32.550 
evrov za prestavitev kanalizacije, skupaj torej 
83.384 evrov za dva predvidena investitorja;

• investicijski izdatki rekonstrukcije kanala B v 
Predmostu za poplačilo iz leta 2011 (postavka spor-
na že s sprejetjem rebalansa dne 27. 10. 2011);

• uvedba novih postavk, kot na primer ribnik 
pod Sv. Urbanom, CERO, biološki odpadki 
(zbiranje, kompostiranje, zabojniki);

• določeni projekti so že več let vključeni v 
proračun, njihova realizacija pa se iz leta v leto 
odmika v prihodnost.

V proračunu niso jasno opredeljeni cilji in 
finančno ovrednoteni programi. Po našem mnen-
ju predstavlja proračun na nekaterih programih 
odraz želja, in ne dejansko možne uresničitve. Na 
vprašanje, zakaj smo glasovali proti in kaj nas 
moti, pa odgovarjamo: ker so v drugem predlogu 
proračuna vključene nove oziroma povečane 
postavke za že znana dejstva ob pripravljanju 
prvega predloga in se s tem proračunom ne za-
go tavlja prioriteta izvajanja programov glede na 
realno pričakovane prilive v proračun.

Proračun je sprejet in vsi želimo, da bi bil 
tudi realiziran. Da ne bomo napačno razum-
ljeni, leto 2012 je na področju investicij leto 
kanalizacij in pridobljena evropska sredstva 
za porečje Sore je treba črpati in projekte re-
alizirati. So pa številni drugi projekti, katerih 
prioriteta ni določena.

Irena Tavčar (SDS)
Proračun je osnova za delovanje občine. 

Res je, da finančno tako obsežnega proračuna 
do zdaj še nismo potrjevali, vendar to dokazuje 
odločenost, da se razvoj občine pospešeno na-
daljuje. Upoštevane so bile vse pripombe iz 

Kaj o proračunu menijo nekateri občinski svetniki



5

vijo avtobusnih postajališč in pločnikov ob 
regionalni cesti (18.000 evrov). 

Zadolževanje
Občina se bo letos morala tudi zadolžiti, 

in sicer za 2,2 milijona evrov, kar bodo na-
menili za sofinanciranje projekta Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno 
vodo v občini Gorenja vas - Poljane in drugih 
investicijskih projektov, ki so načrtovani v 

Najvišji proračun doslej, v katerem je za skoraj četrtino evropskih sredstev

predhodne javne obravnave. Prepričana sem, 
da je proračun optimalen in uresničljiv, seveda 
bo precej truda treba vložiti za pridobitev sred-
stev, ki so prikazana na prihodkovni strani. Na 
odhodkovni strani pa mislim, da so sredstva 
pravično porazdeljena po vseh področjih delo-
vanja, kakor je pravična tudi lokalna porazdel-
itev, kjer so upoštevani prioritetni projekti.

Jurij Krvina (SD)
Proračun za 2012 je zelo obsežen in potreb-

nega bo veliko truda in znanja, da bo realiziran. 
Velik del predstavlja komunala, saj gre za večji 
poseg v urejanje kanalizacije in pitne vode 
v naših okoljih. To so projekti, ki so podprti 
še s sredstvi pridobljenimi iz drugih virov in 
ne samo lastnih. Do zdaj je veljala praksa, da 
je bil konec leta sprejet rebalans proračuna, 
ki je bil precej nižji. V novem proračunu naj 
bi bili vsi projekti, za katere obstaja možnost 
realizacije, kot pa nam je znano iz prakse, se na 
koncu vsi ne realizirajo. Dejstvo je, da se velik 
del sredstev namenja zagotavljanju osnovne 
infrastrukture, za tipične razvojne projekte, ki 
bi v občino prinesla večjo dodano vrednost, pa 
teh sredstev ni.

Marko Kržišnik (SLS)
Sam kot svetnik nisem nikoli politično 

ali na kateri koli drug način oviral sprejema 

proračuna. Ob letošnjem proračunu pa vidim, 
da je kar nekaj investicij, za katere ne bi bilo 
smiselno, da se ne bi izvajale zaradi nespre-
jetega proračuna. Med drugimi je potrebno 
zaključiti investicijo izgradnje igrišča na 
Sovodnju. Ne nazadnje to rečem tudi kot pred-
sednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Ne 
bi bilo smiselno, da zaradi tega kasnijo razpisi 
in zelo se trudim, da bi sredstva za potrebe 
kmetijstva in za vse, kar je v pristojnosti 
tega odbora, čim hitreje razdelila. Sicer sem 
vsakokrat ob sprejemanju proračuna nekoliko 
skeptičen, saj se nemalokrat kar nekaj sredstev 
porabi za stvari, ki v današnjem času niso 
najbolj potrebne in bo zanje čas, ko bodo 
gospodarske razmere v naši državi boljša.

Bogo Žun (LDS)
Proračuna za leto 2012 je prenapihnjen, 

tako kot je bil lanski. Posledica tega so neiz-
vedeni projekti, ki se prestavljajo na naslednja 
leta. Poleg tega menim, da proračun ni raz-
vojno naravnan. Ni prav, da gre toliko sredstev 
samo za ureditev kanalizacije – to bi lahko 
gradili bolj postopoma, saj so v občini tudi 
drugi projekti, ki so bolj potrebni realizacije. 
Povsem pa podpiram gradnjo vodovodov. 
Čistilni napravi v Gorenji vasi in Poljanah 
gradimo in dograjujemo že drugič v 12 letih, 
pa še nikoli nista delovali tako, kot bi bilo 
treba. Na žalost je tako tudi še danes.

proračunu (kanalizacija). Poleg tega mora 
občina odplačati še za dobrih 400.000 evrov 
dolga od skupno milijona evrov, ki ga je leta 
2005 in 2007 najela za obnovo OŠ Poljane in 
izgradnjo telovadnice Poljane. Vsa omenjena 
zadolževanja so po besedah vodje oddelka za 
proračun, finance in računovodstvo Branke 
Srša v okviru dovoljenega in v skladu z za-
konom o financiranju občin. 

Tina Dolenc

KORK poziva  
k posluhu za sočloveka

Krajevni odbor Rdečega križa Gorenja vas tudi 
v letošnjem letu razpošilja po domovih položnice 
za dobrodelni prispevek in članarino za tekoče 
leto, ki znaša pet evrov na osebo. Le trenutek 
– in življenje, preizkušnje ali nesreče nas lahko 
postavijo v položaj, ko sami ne zmoremo, zato 
ob tej priložnosti iskreno vabimo in prosimo, da 
prispevate po svojih zmožnostih za naše otroke, 
naše starejše oziroma za vse tiste, ki se znajdejo 
v stiski, bolezni ali nesreči. Naj vaš dar pomaga 
vsem, ki potrebujejo tako temeljno pomoč, kot je 
paket hrane, plačilo položnice, prevoz v bolnico. 

Naša občina pristopila v 
RCERO Ljubljana

Občini Gorenja vas - Poljane in Žiri bosta 
pristopili k skupnemu ravnanju z odpadki v Regi-
jskem centru za ravnanje z odpadki – RCERO 
Ljubljana. Pogodbo bodo predvidoma podpisali 
konec februarja, s tem pa bosta tako kot še 24 
drugih osrednjeslovenskih občin in Mestna občina 
Ljubljana skupno, sistematično in okolju prijazno 
reševali problematiko ravnanja z odpadki. Pro-
jekt RCERO Ljubljana, ki ga delno financira EU, 
predvideva, da bodo v vključenih objektih in z 
najsodobnejšo tehnologijo predelovali odpadke, 
kar bo pomembno zmanjšalo količino odloženih 
odpadkov. Kot poudarjajo v RCERO, bo po 
predelavi odpadkov na smetišču končalo le 20 
odstotkov odpadkov, ki jih ne bo mogoče pon-
ovno porabiti kot surovine ali energente, pa še ti 
odloženi odpadki bodo brez škodljivih vplivov na 
okolje. Predelava odpadkov hkrati omogoča tudi 
pridobivanje bioplina za proizvodnjo električne 
energije. Več o projektu bomo pisali v naslednji 
številki Podblegaških novic.                      T. D.

Naj bo vaš dar kamenček v mozaiku, ki nam 
bo tudi to leto omogočal majhne pozornosti do 
starejših in osamljenih, dar, ki nam bo pomagal 
pri organizaciji srečanj, kosil, delavnic in predavanj 
o skrbi za zdravje, o tem, kaj in kako lahko sami 
storimo, da bodo določene situacije šle mimo nas 
kar najmanj boleče. 

Za vse te in druge naše dejavnosti potrebu-
jemo vašo pomoč. Sočutje in darežljivost sta eni 
temeljnih vrednot in najlepših lastnosti nas vseh. 
Storimo to leto vse, kar je v naših zmožnostih, da 
bo naš KORK lahko tudi v prihodnosti pomagal, 
delil, organiziral in bil navzoč povsod tam, kjer 
bo treba.

Marija Knafelj, predsednica KORK Gorenja vas
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Za najprimernejšo lokacijo se je izkazala 
lokacija v neposredni bližini Zdravstvenega 
doma Gorenja vas, saj bi tako lahko uporabniki 
koristili tudi kapacitete zdravstvenega doma, 
kot so zdravstvena oskrba, zobozdravstvena 
in lekarniška dejavnost. Junija 2010 je bila za 
predvideno lokacijo z občinskim prostorskim 
načrtom spremenjena namembnost zemljišča. 
Dom starejših občanov je namreč vključen v 
občinski prostorski načrt (OPN), ki predstavlja 
temeljni urbanistični in strateško-razvojni akt 
občine. Prav ta je temelj in zelo pomemben 

pogoj za možnost gradnje na lokaciji poleg 
zdravstvenega doma. Občinski prostorski 
načrt za omenjeno lokacijo določa izdelavo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN), česar se je občina tudi lotila. 

Občinski svet je na svoji 5. seji, ki je bila 
junija lani, soglasno sprejel osnutek Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas, ka-
mor spada tudi projekt izgradnje doma starejših 
občanov. Osnutek odloka je bil v enomesečni 
razgrnitvi z vmesno javno obravnavo. Kot so 

sporočili z Občine Gorenja vas - Poljane, OPPN 
še vedno ni sprejet, saj so se pojavile dodatne 
zahteve Ministrstva za okolje in prostor. Kot 
pojasnjuje Maja Jurjevič, svetovalka za družbene 
dejavnosti, je nadaljevanje postopka odvisno od 
ustreznosti celovite presoje vplivov na okolje, za 
katere je občina predkratkim pridobila ustrezna 
strokovna mnenja, ki jih bodo posredovali na 
Ministrstvo za okolje in prostor. Ko bo OPPN 
sprejet, se bodo pričele priprave za projektno do-
kumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo doma starejših v Gorenji vasi. 

Po sprejetem OPN ter spremenjeni namemb-
nosti zemljišča, namenjenega za gradnjo doma 
starejših, je občina pričela tudi s postopkom 
pridobitve lastninske pravice na zemljišču, 
namenjenem gradnji.

Sodelovala bosta tudi Občina Žiri in 
CSS Škofja Loka 

Občina je septembra 2011 svetu javnega 
zavoda Centra slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka (CSS Škofja Loka) predstavila 
pobudo o skupnem sodelovanju izvajanja 
dejavnosti v obliki dislocirane enote javnega 
zavoda v Gorenji vasi. Svet CSS Škofja Loka 
se je s tem strinjal in pokazal zainteresiranost 
za zagotavljanje storitev za starejše občane 
v našem lokalnem okolju. Novembra lani je 
občina enako pobudo predstavila tudi žirovski 
občini, saj je namen, da bi zagotovili izvajanje 
dejavnosti in pokrili potrebe domskega varstva 
za starejše na območju celotne Poljanske doline. 
Občina Žiri je podprla pobudo in je priprav-
ljena v nadaljnih postopkih za izgradnjo doma 
starejših v Gorenji vasi tudi sodelovati. 

V prihodnjih mesecih bodo vse aktivnosti 
občine in odbora usmerjene k izvedbi postopkov, 
vezanih na pridobivanje lastništva nepremičnin, 
ki so predvidene za izgradnjo doma starejših, 
in postopkov, vezanih na izvajanje dejavnosti 
v sodelovanju s CSS Škofja Loka. Imenovati je 
treba delovno skupino za pripravo strokovnih 
podlag ter smernic nadaljevanja projekta, v 
kateri bodo poleg predstavnikov naše sode-
lovali tudi predstavniki žirovske občine in 
direktorica CSS Škofja Loka. Med drugim je 
treba zagotoviti optimalne strokovne in finančne 
podlage ter na podlagi teh pridobiti soglasje 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
glede povečanja kapacitet javne socialnovarst-
vene mreže, ki bi jo izvajal javni zavod CSS 
Škofja Loka, za financiranje zdravstvene nege 
v novih kapacitetah pa še zagotovilo Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje. »Točen terminski 
plan dela še ni izdelan, z aktivnostmi pa bomo 
pohiteli, kolikor bo možno. Pravkar pripravljam 
sklep o imenovanju delovne skupine, ki bo 
pripravila strokovne podlage za nadaljevanje 
projekta,« zaključi Barbara Bogataj, na občini 
višja svetovalka za splošne in pravne zadeve.

Lidija Razložnik

Upokojenci bi kartice sicer morali prejeti že 
konec lanskega leta, a se je zapletlo v postopku 
javnega naročila. Postopek se zdaj nadaljuje 
in izbrani izvajalec bo sprva izdal 600.000 
kartic za vse upokojence, nato pa vsak mesec 
še približno 2500 kartic za nove upokojence in 
tiste, ki bodo kartico izgubili. 

Upokojenci svoj status večinoma dokazujejo 
z obvestilom ZPIZ-a o nakazilu pokojnine, na 
katerem je naveden tudi znesek pokojnine, česar 
pa upokojenci ne želijo razkrivati. Po mennju 
ZPIZ-a obvestilo za izkazovanje njihovega 
statusa ni primerno, zato so se tudi odločili za 
izdajo kartic. Z njimi bodo upokojenci lahko 
dokazovali svoj status in uveljavljali tudi more-
bitne ugodnosti, ki jih imajo zaradi tega statusa, 
npr. v trgovinah in v javnem prometu. 

Kartica, ki naj bi jo uživalci prejeli do 
konca februarja, bo zanje brezplačna, na njej 

pa bodo poleg imena in priimka navedeni še 
rojstni podatki.

Kartica upokojenca pa ni edina novost za 
upokojence, saj od lanskega oktobra dalje ne 
prejemajo več obvestila ZPIZ-a o nakazilu 
pokojnine. Uživalci lahko preverijo priliv in 
stanje na svojih osebnih računih kadar koli, tudi 
na dan valute izplačila na bančnih avtomatih 
ali po elektronski banki. O prilivih in stanju so 
obveščeni tudi z bančnimi izpiski. 

ZPIZ pojasnjuje, da bodo uživalci prejemali 
obvestilo le ob uskladitvi ali spremembi višine 
dajatve, izplačilu letnega dodatka in spremembi 
višine premije za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje. Obvestila bodo mesečno še vedno 
prejemali tisti uživalci, ki imajo na pokojnini 
odtegljaje iz naslova sodnih in davčnih izvršb 
ter administrativnih prepovedi.

Lidija Razložnik

Dom starejših občanov Gorenja vas

Najprej pridobiti zemljišče  
in dobiti soglasja ministrstva
Leta 2008 so se pričele prve aktivnosti v okviru izgradnje doma starejših občanov 
v Gorenji vasi, in sicer z imenovanjem odbora za izgradnjo. Prva idejna zasnova 
je bila izdelana že leto kasneje. Odbor, imenovan na pobudo stranke DeSUS in 
Društva upokojencev za Poljansko dolino, je poleg institucionalnega varstva za 
starejše predvidel tudi možnost dnevnega varstva in pomoči na domu. Potrebna 
je bila tudi umestitev objekta v prostor.

Upokojenci

Status bodo izkazovali s karticami
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sprejel odločitev o uvedbi 
kartice upokojenca, s katero bi uživalci pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v 
Sloveniji, izkazovali status upokojenca pri uveljavljanju komercialnih popustov 
in drugih ugodnosti.

Dom nameravajo graditi poleg Zdravstvenega doma Gorenja vas.
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1. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Pravilniku o vrednotenju 
programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev (Uradni list RS, št. 11/04): 
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziroma da imajo organizacije 
v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kakovost,
• da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane, 
• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa 
Zakon o društvih, 
• da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v 
katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje 
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
• da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji 
programov in doseženih rezultatih ter plan aktivnosti za prihodnje leto. 
Na razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
• športna društva in klubi, 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja  
oziroma športne panoge,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
• javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Gorenja vas 
- Poljane, 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno 
koristne in neprofitne. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred 
drugimi izvajalci programov športa. 

2. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa: 
I.    Športna vzgoja otrok in mladine:
• interesna športna vzgoja otrok in mladine,
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
II.    Kakovostni šport, 
III.   Športna rekreacija, 
IV.  Vrhunski šport,
V.   Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
VI.  Športne prireditve,
VII. Delovanje športnih društev.
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno navedene v Programu 
športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (sprejet na 8. redni seji 
občinskega sveta 20. 12. 2011). 

3. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega 
programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2012, so za razpisane 
predvidene vsebine določeni v Programu športa v Občini Gorenja vas – Poljane 
za leto 2012 (sprejet na 8. redni seji občinskega sveta 20. 12. 2011) in Pravilniku o 
vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo 
iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04).

4. Višina razpisanih sredstev
Na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih vsebin programov športa 
je 60.000 evrov, in sicer se sofinancira naslednja vsebina programov športa po 
deležih: 
I.    Športna vzgoja otrok in mladine – 46 % sredstev (27.600,00 evrov):
• interesna športna vzgoja otrok in mladine (58 % sredstev – 16.008,00 evrov),
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (42 

% sredstev – 11.592 evrov),
II.   Kakovostni šport – 14,5 % sredstev (8.700 evrov),
III.  Športna rekreacija – 11 % sredstev (6.600 evrov),
IV.  Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov – 1,5 % sredstev (900 evrov),
V.   Športne prireditve – 14 % sredstev (8.400 evrov),
VI. Vrhunski šport – 6 % sredstev (3.600 evrov),
VII. Delovanje športnih društev – 6 % sredstev (3.600 evrov),
VIII. Rezerva – 1 % sredstev (600 evrov).

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

6. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 29. februarja 2012.

7. Dokumentacija javnega razpisa
• Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04),
• Program športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2012 (sprejet na 8. redni 
seji občinskega sveta 20. 12. 2011),
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec. 
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. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 29. februarja 2012 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 – LPŠ 2012«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

9. Postopek obravnavanja vlog 
Komisija za šport bo odprla pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo 
razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena 
oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju 
pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v petih dneh dopolniti, drugače bo 
izločena kot nepopolna. 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh od 
datuma, ko se zaključi razpisni rok. 
Župan bo z izvajalci programov športa sklenil pogodbe o sofinanciranju izvedbe 
programov športa v občini v letu 2012. 

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

Župan
Milan Čadež, l. r.

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

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini 
Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni  list RS, št. 11/04), Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane  

za leto 2012 (sprejet na 8. redni seji občinskega sveta 20. 12. 2011) in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012  
(Uradni list RS, št. 107/2011), Občina objavlja

JAVNI RAZPIS 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin Programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2012 
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Na novinarski konferenci so župani vseh 
štirih občin (Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri) predstavili obseg, cilje in 
koristi ter predviden potek del na projektih, ki 
v okviru projekta potekajo v posamezni občini. 
Župan Milan Čadež je povedal, da projekt 
Odvajanje in čiščenja odpadnih voda v porečju 
Sore v občini Gorenja vas - Poljane obsega 
izgradnjo kanalizacije v skupni dolžini 6,94 
kilometra in izgradnjo pripadajočih objektov 
ter posodobitev in razširitev čistilne naprave 
Gorenja vas s 1000 na 3100 populacijskih 
enot (PE). Za čistilno napravo so že izbrali 
izvajalca. To je Inštitut za ekološki inženiring 
s soponudnikoma, podjetjem Regeneracija 
Akva in Gorenjsko gradbeno družbo, ki bo 
z deli pričel predvidoma maja. Povečanje 
zmogljivosti čistilne naprave Gorenja vas bo 
omogočila nove priklope gospodinjstev, poleg 
tega pa bo urejeno tudi vse potrebno za prevzem 
in obdelavo vsebin iz greznic ter za prevzem 
in dehidracijo mulja iz drugih malih čistilnih 
naprav v občini.

Ureditev porečja Sore

Podrobneje predstavili projekt in novo spletno stran
Prva dela v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
Sore, v katerega so vključene vse štiri občine na Škofjeloškem, se bodo v občini 
Gorenja vas - Poljane začela maja.

Gradnja kanalizacije naj bi se začela naslednje 
leto spomladi, trenutno pa je v pripravi razpis za iz-
biro izvajalca del. Projekt določa gradnjo primarne 
kanalizacije med Trebijo in Podgoro v dolžini 2,57 
kilometra vključno s tremi črpališči, kanalizacijo 
v vasi Trebija v dolžini 0,57 kilometra, kanali-
zacijo v vasi Hotavlje (2,14 kilometra) vključno s 
črpališčem in izgradnjo1,66 kilometra kanalizacije 
med Hotavljami in Gorenjo vasjo. Zaključek grad-
nje je predviden v letu 2014, skupna ocenjena 
vrednost projekta pa je 2,63 milijona evrov brez 
DDV. Od tega bo 1,71 milijona evrov prispevala 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada, razliko 
pa bodo krili s sredstvi državnega in občinskega 
proračuna. Za priklop objektov na javno kanali-
zacijo pa bo občina morala vsporedno zgraditi še 3 
kilometre sekundarne kanalizacije. Sredstva zanjo 
so že predvidena v občinskem proračunu.

Skupno več kot 23 kilometrov kanalizacije
Sicer je skupna vrednost vseh projektov, 

vključenih v porečje Sore, 29,6 milijona evrov, 

pri čemer bo 15,6 milijona evrov sofinanciranih iz 
Kohezijskega sklada EU. To je prvo večje sode-
lovanje vseh občin na Škofjeloškem, zajema pa 
izgradnjo in izboljšave primarnih kanalizacijskih 
sistemov v skupni dolžini več kot 23 kilometrov s 
pripadajočimi objekti, poleg tega pa tudi gradnjo 
nove ter posodobitev, razširitev in nadgradnjo 
obstoječih čistilnih naprav. Na kanalizacijo bo 
na novo priključenih 8.532 prebivalcev, na 
čistilne naprave pa 9.476 populacijskih enot 
iz gospo dinjstev, industrije in negospodarstva. 
Uresničitev omenjenih projektov bo pomenila 
zmanjšanje onesnaženja vode iz komunalnih 
virov in tako pripomogla k izboljšanju kakovosti 
površinskih in podzemnih voda ter ohranjanju 
naravnih virov in biotske raznolikosti. 

Nova spletna stran
Predstavili so tudi novo spletno stran www.

porecje-sore.si, na kateri so po posameznih 
občinah predstavljeni vsi projekti in infor-
macije, povezane z njihovim izvajanjem, aktu-
alne novice in fotogalerije. Navedeni so tudi 
vsi kontaktni podatki za tiste, ki bi radi dobili 
natančnejše informacije. 

Tina Dolenc
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Kot smo že pisali v eni od prejšnjih številk 
Podblegaških novic, sta ločevanje in predelava 
biološko razgradljivih odpadkov izjemno 
pomembni, zato je prav, da vemo, kaj so 
biološki odpadki, kaj vse spada mednje in 
kako ravnati z njimi. Biološki odpadki, ki 
nastanejo v gospodinjstvu, so biološki odpadki 
iz kuhinje in biološki odpadki iz vrta (zeleni 
vrtni odpad). Odlok določa obvezno zbiranje 
bioloških odpadkov za lastnike ali upravljavce 
vsake stavbe na območju občine, ne glede na 

Odpadki

Sprejet odlok o zbiranju bioloških odpadkov
Konec decembra so začele veljati spremembe občinskega odloka o načinu oprav-
ljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki. Odlok skupaj z uredbo o ravnanju 
z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom določa obvezno 
ločeno zbiranje in prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov.

to, ali imajo prebivalci v njih stalno ali začasno 
prebivališče, ali gre za počitniške objekte ali pa 
za druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, 
kjer nastajajo biološki odpadki. Zbiranje v 
okviru javne službe ni potrebno, če se biološki 
odpadki kompostirajo v hišnem kompostniku,  
v primeru gostinske dejavnosti pa oddajajo zbi-
ralcu kuhinjskih odpadkov iz gostinstva skladno 
z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi 
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpa-
dom. Kompostiramo lahko sami, če imamo za to 

izpolnjene pogoje – vrt. Večina gospodinjstev v 
naši občini že ima urejeno hišno kompostiranje, 
kar je s finančnega stališča za gospodinjstvo/
objekt najceneje. 

Lahko pa se odpadke prepusti izvajalcem 
javnih služb. V naši občini je tistih, ki nimajo 
možnosti kompostiranja zgolj 28, in sicer v 
Gorenji vasi, Poljanah in Predmostu. Občina 
jim je novembra predstavila dve možnosti 
ureditve zbiranja bioloških odpadkov – reden 
tedenski odvoz, pozimi na 14 dni, ali mesečni 
odvoz 120-litrskega zabojnika v kombinaciji s 
predhodnim zbiranjem odpadkov v Organku. 
Uporabniki so se soglasno odločili za drugo 
možnost, za katero je končna cena storitve še 
v potrjevanju.

Potrebna oprema za zbiranje sta rjav 
zabojnik in funkcionalno izdelan koš iz re-
ciklirane plastike, imenovan Organko. Ta reši 
nelagodnosti pri zbiranju in ločevanju vseh vrst 
bioloških odpadkov iz kuhinje, saj je primeren 
za vsako gospodinjstvo in/ali podjetje ter ga je 
možno postaviti v kuhinjo, omaro ali shram-
bo. Med polnjenjem odpadkov je vsak dan 
treba dodajati naravni posip Bokashi/Biogen, 
s pomočjo katerega odpadki v košu ne gnijejo, 
ampak fermentirajo. Pri tem nastaja tekočina, 
ki jo je s pomočjo pipice na dnu koša treba 
vsakih nekaj dni odliti. Ena pozitivnih strani 
Organka je, da se nerazredčena tekočina lahko 
uporabi za vzdrževanje čistih odtokov ali pa 
se jo razredči z vodo in uporabi kot gnojilo za 
sobne in vrtne rastline. 

Izdelovalec Organka, Plastika Skaza, pojas-
njuje, da se vsebina v košu razgradi v celoti in 
brez vonja. Pesticidi in druge škodljive snovi 
se razgradijo na okolju prijazne elemente, pri 
tem pa se ohranijo vsi minerali in rudnine. 
Vsebina se iz Organka pretrese v rjavi zabojnik 
dan pred dnem odvoza bioloških odpadkov po 
urniku. Zbrani biološki odpadki se odvažajo v 
kompostarno na Vrhniko, kjer jih predelujejo 
v kompost. 

Če imetniki rjavega zabojnika nimajo 
možnosti pranja zaboja, so na voljo tudi biora-
zgradljive vrečke, ki zabojnike zaščitijo in se 
vanje namestijo po vsakem praznjenju. Upo-
raba drugih vreč ni dovoljena, saj se odpadki 
nadalje kompostirajo in mora biti zato biološko 
razgradljiva tudi vreča. Uporabniki morajo 
paziti, da v zabojnik odložijo hladen pepel in 
se tako izognejo nevarnostim požara; poleti 
naj ga hranijo v senci, pozimi pa v prostoru s 
temperaturo nad nič stopinj Celzija. 

Izvajanje odvoza bioloških odpadkov se je že 
pričelo, uporabnikom so rjavi zabojnik prvič spraz-
nili 9. januarja, naslednji odvoz bo 6. februarja.

Več informacij o bioloških odpadkih in izva-
janju odvoza lahko dobite na občini pri Kristini 
Knific, na telefonski številki 04/51-83-122 ali 
po e-pošti kristina.knific@obcina-gvp.si, oz. 
na občinski spletni strani v rubriki »Komunala 
in GJS«. 

Lidija Razložnik

V rjave zabojnike ne smemo odlagati plastičnih vrečk, ampak le biorazgradljive. 
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Neškova brv čez reko Soro je že od nekdaj 
imela pomembno vlogo v Gorenji vasi, saj 
povezuje starejši del vasi Trato z novejšim 
delom, kjer je tudi upravno središče. Vendar 
ji razmere niso bile vedno naklonjene. Kot je 
župan Milan Čadež prebral iz časopisa Slove-
nec, je bila junija leta 1925 strašna vremenska 
katastrofa, ko se je nad Vrhom Svetih Treh 
Kraljev utrgal oblak in so neizmerne količine 
vode od Žirov do Godešiča odnesle 18 mos-
tov in tri brvi. Med njimi tudi Neškovo. Leto 
kasneje je silna povodenj ponovno odnesla na 
novo zgrajeni most in kasneje jih je bilo treba 
zgradili še nekaj. Osnovni namen mostov je 
sicer povezovanje dveh bregov, na tem pa se je 

Neškova brv

Eden najlepših mostov v regiji, ki spet povezuje oba dela Gorenje vasi
V prednovoletnem času je uradno odprtje in rezanje traku dočakala tudi nova 
Neškova brv.

Kulturni program ob otvoritvi se je domiselno odvijal med pogovorom 
tašče (Olga Šubic) in snahe (Helena Oblak), ki sta se srečali na mostu. 
Avtorica programa je bila Lucija Kavčič.Za pevske vložke je poskrbela skupina Kantabile.

Meh svoje harmonike je veselo raztegoval Blaž 
Mohorič.
z modernimi kovinskimi ograjami na brežinah 
pa so arhitekti želeli poudariti starinski videz 
brvi, ki je tako postala ena najlepših v Sloveniji 
in tudi čez izven njenih meja. 

Brv je blagoslovil gorenjevaški župnik 
Gregor Luštrek, ki je prav tako zaželel, da bi brv 
še naprej povezovala oba bregova in bi ljudje 
znali med seboj dobro sodelovati. Po uradnem 
delu je sledilo druženje in pogostitev, ki jo je 
pripravila kmetija Lužar. Tina Dolenc

Trak so prestrigli in se prvi sprehodili po uradno odprti brvi župan Milan Čadež, predsednik KS 
Gorenja vas Roman Demšar in Jurij Krvina.

Župan je poudaril, da most ni namenjen le 
povezovanju, ampak se je na njem mogoče tudi 
zadrževati in občudovati prelepo naravo.
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po županovih besedah možno tudi zadrževati in 
občudovati naravo. 

»Veliko je bilo vprašanj, zakaj so na mostu 
potrebni strelovod, žlebovi in snegolovi, a to 
je zahteval projekt, za katerega smo dobili 
nepovratna sredstva iz programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija Slowturism. 
Na to brv sem zelo ponosen in se zahvaljujem 
vsem, ki so sodelovali pri tem projektu.« 

Predsednik KS Gorenja vas Roman Demšar 
pa je zbranim predstavil celoten postopek od 
ideje do realizacije adaptacije brvi. Novo brv so 
nekoliko dvignili, da je ne bi ogrožale narasle 
vode, zgradili so trdnejše stebre in hodnik neko-
liko razširili. Uporabili so različne vrste lesa, 
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Vido Primožič, Gorenja vas
Prav je, da so se lotili obnove in delo tudi 

dobro opravili. 
Prej sem kot 
obrtnik vsaj de-
setkrat poprav-
ljal preperele 
deske, zdaj, ko 
je brv pokrita, 
pa bodo zdržale 
dalj časa.

Andrej Rezar, Gorenja vas
Prejšnja brv je bila že dotrajana in pred-

vsem pozimi 
tudi nevarna, 
ko so bile deske 
p o l e d e n e l e . 
Zdaj tega zaradi 
strehe ne bo več 
in bo tudi dalj 
časa obstala. 
Vsekakor je to 
dobra prido-

bitev za Gorenjo vas in tudi lepa na pogled. 

Marija Oblak, Gorenja vas
Tako lepe in uporabne stvari v Gorenji vasi 

še ni. Veliko 
hodim čeznjo 
in  upam, da 
bom še. Med 
gradnjo smo 
hodili naoko-
l i  p o  c e s t i , 
večkrat pa sem 
se tudi zmo-
tila in morala 
potem nazaj in 

naokoli. Pa to ni bilo nič hudega. Dobro bi 
bilo, če bi obnovili še Fortunovo brv, ki je 
tudi že zelo dotrajana. 

Milka Čibej, Gorenja vas
Zelo lepa brv, ki verjamem, da bo dobro 

služila svoje-
mu namenu. 
Jaz jo prečkam 
vsakič, ko grem 
v trgovino ali na 
pokopališče. 

Eden najlepših mostov v regiji, ki spet povezuje oba dela Gorenje vasi
Zadovoljni 
s prenovo

Otvoritve se je udeležilo veliko 
ljudi, zato smo jih nekaj vprašali, 
kaj menijo o obnovljeni brvi.
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Brezplačna uporaba 
prostorov utrdbe Goli vrh

Z Občine Gorenja vas - Poljane so sporočili, 
da so vsem društvom na območju naše občine 
brezplačno na voljo prostori v utrdbi Goli vrh. 
V njih je možno organizirati različne kulturne 
prireditve (od dramskih uprizoritev do pevskih 
nastopov). Najave morebitnih dogodkov in 
dodatne informacije dobite pri Marjeti Šifrar na 
telefonski številki 04/51-83-120 ali po e-pošti 
marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

L. R. 

Trenutno popravljajo streho. Za večje posege 
nimajo zadostnih sredstev, pravijo na občini, 
prav tako je celovita ureditev povsem odvisna 
od programa nove namembnosti objekta. 

V stavbi sta poleg prostorov, ki jih priložnostno 
uporabljajo krajani (telovadba, sedmine in druge 
priložnostne prireditve), še dve stanovanji, od 
tega eno ni primerno za bivanje. »Občina se je že 
pred leti trudila, da bi vzpostavila Center šolskih 
in obšolskih dejavnosti, vendar Ministrstvo za 
šolstvo in šport ni pokazalo zanimanja oziroma 
potreb po širjenju objektov s tovrstno vsebino. 
Ne dolgo nazaj je bila možnost zasebnega inte-
resa za gostinsko dejavnost, vendar krajani niso 
bili najbolj navdušeni nad to idejo in je interesent 
idejo opustil,« pojasnjuje Nataša Kopač, višja 
svetovalka za gospodarstvo na občini. Takratni 
člani vaškega odbora in KS Gorenja vas so 
zasebni interes pozdravljali, saj bi s tem kraj 
zaživel, šola in okolica pa bi dobila novo podobo. 
Interesentu sta bila ponujena dva prostora, kjer 
sta bili včasih učilnici, sanitarije ter v soupo-
rabo tudi dvorana. Ta možnost za interesenta 
ni bila sprejemljiva. Krajani so menili, da mora 
dvorana kot večnamenski prostor ostati taka, 
kot je, in da se vanjo ne sme posegati oziroma 
postavljati elementov, s katerimi bi izgubila 
prostor in namen. 

Služila naj bi krajanom in drugim za potrebe 
prireditev, srečanj, saj je na tem območju to 
edini večji prostor, kjer se lahko zbere več ljudi. 
S tem se strinjajo še danes ter potrjujejo interes 
ohranitve dvorane in njene prenove.  

Šola Leskovica

Obnovili so jo le toliko, 
da ne bo nastajala škoda
Stara šola v Leskovici, ki je v lasti Občine Gorenja vas - Poljane, že nekaj let 
sameva in jo je pošteno načel zob časa. Krajani in člani vaškega odbora so dolga 
leta opozarjali na dotrajano streho, saj je ob padavinah na večih mestih zaradi 
slabe in razbite opeke zamakalo. Vidne so poškodbe na fasadi atrija, kar je pos-
ledica nasutja dvorišča brez prej izvedene hidroizolacije obmetanega opečnega 
zidu. Občina se trudi objekt obnoviti toliko, da ne bi nastajala škoda.

Dejstvo je, da je objekt potreben temeljite 
prenove, vključno s streho, ki je v zelo slabem 
stanju. Poleg tega bi bilo v bližnji prihodnosti 
potrebno popraviti oder, ki je prav tako na neka-
terih delih v slabem stanju, ter urediti sanitarije, 
da se v kraju sploh lahko organizira kakšen 
večji dogodek. »Na občini vsekakor želimo, da 
bi objekt čimprej doživel oživitev, pripravljeni 
smo sodelovati s potencialnimi investitorji, ki bi 
za novo namembnost objekta izrazili poslovni 
interes, zato tudi ob tej priložnosti vabimo 
vse morebitne zainteresirane vlagatelje, da se 
obrnejo na občino s svojim predlogom oživitve 
objekta, ki bi ga že zaradi ugodne lokacije bilo 
smiselno nameniti za potrebe turizma, v zvezi s 
čimer so predvsem dobrodošle zlasti pobude in 
sodelovanje domačinov,« pravi Kopačeva.

Lidija Razložnik

Na fasadi atrija so vidne poškodbe, ki so po sledica nasutja dvorišča.
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Martina Ramoveša se marsikdo spomni iz 
njegovega zaključka osemletke – valete, ko 
je na električno kitaro odigral enega izmed 
svojih komadov in že takrat je bilo jasno, da 
ima fant ogromen potencial. Z vidnejšim glas-
benim udejstvovanjem pričel pred nekaj več 
kot štirimi leti, ko je v dijaškem domu Tabor 
spoznal basista Marka Petriča in bobnarja 
Luka Drobniča. Tako so začeli skupaj igrati in 
v dijaškem domu priredili svoj prvi koncert .V 
preteklem letu so se jim pri snemanju prvega 
albuma pridružili še trije glasbeni gostje in 
sicer klaviaturist Žiga Lovšin, saksofonist in 
trobentač Tony Cater ter orgličar Miha Erič. 
»Z Mihom Eričem smo večkrat tudi v živo 
nastopili, njegovo igranje pa pesmim daje še 
večji bluzovski pečat,« je povedal Martin. 

»Ko pesmi obdelamo s skupino, pogosto 
zvenijo bluz-rokovsko, čeprav se nimamo za 
predstavnike tega žanra.«

Besedila in glasbo dela sam. »Ideja se 
običajno pojavi v obliki delčka besedila, ki 
že določa ritem in obliko kitic, še preden pa 
besedilo končam, dobim tudi pravšnjo melodijo. 
Zanimajo me tudi uglasbitve poezije drugih 
avtorjev.« Tako je uglasbil pesem Regine Kralj 
z naslovom Odtis mrtvega človeka, ki so jo s 
skupino posneli za kompilacijo Rokerji pojejo 
pesnike, kjer so sodelovali pri šesti in sedmi 
izdaji kompilacije. »Sicer že ves čas vztrajamo 
pri igranju avtorskih pesmi, s poudarkom na 
sporočilnosti in nalašč na repertoarju nimamo 
nobenih priredb,« hudomušno pripomni Martin, 
študent zadnjega letnika likovne pedagogike. 

Martin Ramoveš

Tudi na Poljanskem želi uradno nastopiti
Mladi glasbenik Martin Ramoveš stopa po stopinjah svojih staršev Uršule in 
Janeza Ramoveša, umetnikov, ki pojeta in ustvarjata v pristnem poljanskem 
narečju. Martin, ki že od dvanajstega leta igra kitaro, pravi, da se med pisanjem 
glasbe ne obremenjuje z zvrstjo, ampak daje večji poudarek besedilom. Na policah 
glasbenih trgovin je že moč najti prvenec – zgoščenko Zvok dežele, na kateri je 
štirinajstih pesmi, ki so plod štiriletnega dela skupine Martin Ramoveš band.
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V poljanščini 
mogoče v prihodnosti

Zanimivo pri Martinu je tudi to, da ne poje 
in ne ustvarja v angleškem jeziku. »Besedila 
pesmi so v slovenščini, hrvaščini in srbščini – 
jezikih, ki jih mnogo mladih skupin z našega 
področja zavrača, najbrž v prepričanju, da 
jim bo angleščina prinesla širino, kakršne 
med zidovi naših meja niso deležne. A če se 
že igramo nekakšen bend, je smiselno nago-
voriti majhnega človeka, ki nam je blizu, ne 
pa nepregledne množice, ki nima z nami kaj 
početi. Odprtih ljudi je dovolj, zato radi igramo 
in to nam prinaša širino.« Kakšen pa je njegov 
odnos do ustvarjanja v poljanskem narečju? 
»Trenutno ne ustvarjam v poljanščini, niti ni-
mam nobenih zadržkov do poljanščine. Mogoče 
kdaj v prihodnosti.«

S skupino veliko nastopajo po Sloveniji, 
največ po klubih in po manjših festivalih. 
Največ imajo koncertov v Ljubljani in Mari-
boru, tam ima sedež tudi založba Subkulturni 
azil, ki je izdala njihov prvi album. Koncerti-
rali so tudi v Železnikih, Cerknem, Tolminu in 
Kranju, le v Škofji Loki se jim še kljub vztra-
jnemu poskušanju nikakor ni uspelo dogovoriti 
za nastop. Kaj pa nastop v domačih krajih? 
»No, na Poljanskem bi tudi z veseljem 'uradno' 
nastopil, čeprav je lepo igrati čisto spontano 
na kakem pikniku,« smeje pripomni Martin, 
ki pravi, da če ne bi pisal pesmi, se najbrž niti 
ne bi ukvarjal z glasbo niti nastopal. K temu 
ga žene želja po sporočanju. 

Martina poleg glasbe zanima tudi likovna 
umetnost, predvsem risba ter z njo povezana 
ilustracija in strip. »Glasbo in likovnost pogosto 
povezujem, na primer v likovni opremi skupine 
ali v stripih, ki sem jih narisal po glasbenih 
besedilih.«

Junija 2009 je skupina pri Borutu Činču 
posnela pesem Divji ritem makadama, ki je 
bil, kasneje oplemeniten z orglicami Mihe 
Eriča, objavljen na kompilaciji Vala 202 VAL 
09. Pesem Kisline pa je bila posneta spomladi 
2008 za film Jana Lovšeta z naslovom Slovo 
brez slovesa. Glede profesionalnega ukvarjanja 
z glasbo pravi, da je še daleč od tega, da bi se 
lahko z njo preživljal, če pa se bo kdaj pokazala 
realna možnost, jo bo vsekakor zgrabil.

Koliko pa glasbeno ustvarjanje njegovih 
staršev vpliva nanj? »V najstniških letih, ko sem 
začel pisati pesmi, jih nisem pokazal nikomur, 
kaj šele staršem. Bil sem zelo samokritičen, a 
zaradi želje po nastopanju sem vendarle sestavil 
prvi avtorski repertoar in začel nastopati kot 
kantavtor. Takrat sta za to izvedela tudi starša, 
ki sta me seveda spodbujala, vendar se nista 
vmešavala v to, kaj in kako pišem. Zdaj, ko 
imam narejene malo bolj zrele reči, se večkrat 
pogovarjamo o tem, zelo mi je všeč tudi njuno 
delo. Družina je gotovo veliko pripomogla k 
temu, da sproščeno ustvarjam,« zaključi mladi 
glasbenik, za katerega upamo, da ga čim prej 
slišimo tudi pri nas.

Lidija Razložnik

Martin Ramoveš na enem izmed koncertov.
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Letošnje silvestrske stojnice Občinskega od-
bora SDS Gorenja vas - Poljane po naših krajevnih 
skupnostih so bile spet odlično obiskane. Te naše 
prireditve  postajajo tradicionalne in so tudi letos 
lepo poživile prednovoletna dogajanja v občini. 

Zahvalili smo se tudi našim volivcem za vi-
soko podporo na predčasnih volitvah, na katerih 
je bila izvoljena tudi poslanka iz naše občine 
Irena Tavčar. Skupaj sva obiskala vse lokacije 

Strankarski kotiček

Silvestrske stojnice tudi letos odlično obiskane

stojnic v Lučinah, v Gorenji vasi, na Sovodnju, 
na Hotavljah, v Poljanah in v Javorjah. Povsod 
je bilo dobro vzdušje, lahko pa bi bilo še boljše 
ob boljšem razpletu volitev, saj nam ni vseeno 
za našo državo Slovenijo. Hvala vsem, ki ste 
nas obiskali, in vsem članom SDS za pripadnost 
in za delo na stojnicah.

Milan Čadež,  
predsednik OO SDS Gorenja vas Poljane

Predsednik odbora za šolstvo, kulturo in 
šport Jože Novak je na posvet povabil pred-
sednike oziroma predstavnike vseh športnih 
in kulturnih društev v občini, da se med seboj 
bolje spoznajo, da jim odbor predstavi, kako 
so razdelili proračun za leto 2011, in da skupaj 
najdejo tiste točke, kjer bi lahko v prihodnje 
rezanje proračunske pogače bolj prilagodili 
dejanskim potrebam društev. V proračunu za 
2012 je za izvajalce letnega programa športa 
namenjenih 60.000 evrov, 5.775 evrov bodo 
prispevali programom za mladino, kot so 
počitniške dejavnosti, Skavti Poljanske doline 
in Mladinski center na Gori, med kulturna 
društva bodo razdelili 32.000 evrov. 

JSKD Škofja Loka  
ima sredstva le za izjemne projekte

Kot je v uvodu posveta povedal župan 
Milan Čadež, društva v občini delujejo zelo 
dobro, Novak pa je dodal, da ne prispevajo 
le k športnemu in kulturnemu udejstvovanju 
občanov, ampak skrbijo tudi za socialni vidik, 
saj omogočajo, da se ljudje med seboj družijo. 
Zbrane je pozdravil tudi koordinator območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
(JSKD) Škofja Loka Marko Črtalič in predstavil 
delovanje sklada. Pozval je kulturna društva, 
naj v primeru, da imajo v svojih programih 
za leto 2012 kakšen res poseben, izstopajoč 
dogodek, to prijavijo in kandidirajo za sredstva. 
Sicer pa sklad društvom ne namenja sredstev 
za delovanje, ampak samo organizira določene 
prireditve z namenom združevanja širšega 
loškega prostora.

Prerazporeditev sredstev  
iz zunanjih površin na strokovni kader 

V nadaljevanju posveta je Novak odprl raz-
pravo, kako bi popravili Pravilnik o vrednotenju 
programov športa v občini Gorenja vas - Poljane, 
da bi sredstva med društva razdelili bolj skladno 
z dejanskimi potrebami. Zdaj je za športno 
vzgojo otrok in mladine namenjenih 46 odstot-
kov sredstev, za kakovostni šport 13 odstotkov, 
za športno rekreacijo 11 odstotkov, za šolanje in 
izpopolnjevanje strokovnih  kadrov 1,5 odstotka, 
za športne prireditve 16,5 odstotka, za vrhunski 
šport 5 odstotkov in za delovanje društev 6 
odstot kov od skupno 60.000 evrov. Lani je bilo 
med dobitniki sredstev 19 športnih društev. 

Novak je predstavil vrednotenje in dejanske 
stroške društev za zunanje vadbene površine, 
za katere so že člani Komisije za šport pred-
hodno na seji ugotovili, da se za zanje sredstva 
namenjajo, dejanskih stroškov pa ni. Predlog 
je, da se sredstva, ki se namenjajo za sofinan-
ciranje zunanjih površin, namenijo za plačilo 
strokovnih kadrov.

Tudi nekateri predstavniki društev so 
izpostavili problem, da je strokovni kader 

Društva

Številni predlogi na posvetu kulturnikov in športnikov
Predstavniki športnih in kulturnih društev so na posvetu razpravljali, na katerih 
področjih društva najbolj potrebujejo sredstva za svoje delovanje.

premalo plačan, kljub temu, da v skoraj vseh 
društvih ljudje delujejo povsem prostovoljno,  
saj se  lahko pojavi nevarnost, da bi kvaliteten 
kader odšel drugam. Omenili so, da bi se lahko 
športna rekreacija v večji meri financirala sama; 
da bi društva sredstva za tekmovalni šport lahko 
pridobila od sponzorjev; da se pri vrednotenju 
programa društev ne sme enačiti prirejanja 
športnih turnirjev, kjer organizatorji pobirajo 
prijavnino, z vzgojo mladih; da bi se morala 
občina opredeliti, ali so sredstva namenjena 
za tekmovalni šport ali rekreacijo. Prisotni so 
dali tudi predlog, da bi vsako društvo poročalo 
o višini svojega proračuna ter da bi poleg 
članstva, strokovnega kadra in najema pros-
torov našli tudi način za vrednotenje prosto-
voljnega dela v društvih, kar bi društvom lahko 
prineslo dodatna sredstva.

Prisotni na posvetu so očitali, da Občina 
Gorenja vas - Poljane namenja premalo sredstev 
za šport. Župan je na to odgovoril, da veliko 
sredstev vlagajo v izgradnjo športne infrastruk-
ture, kot so športno igrišče na Sovodnju, telo-
vadnica v Poljanah, dvorana v Lučinah, SCT 
Stari vrh, v načrtu je izgradnja telovadnice v 
Gorenji vasi, da pa tudi s sofinanciranjem delo-
vanja poskušajo priti društvom nasproti. 

Predlagali natančnejše kriterije pri  
delitvi sredstev na področju kulture

Za sofinanciranje delovanja kulturnih društev 
– lani je bilo med dobitniki sredstev 16 društev 
– Občina nameni letno 32.000 evrov. Sofinan-
cirali so 257 prireditev, medtem ko so jih društva 
organizirala precej več. Novak je izpostavil, da 
zdaj veljavni Pravilnik o vrednotenju programov 
kulture v občini Gorenja vas - Poljane daje pred-
nost članstvu, medtem ko bi morala več sredstev 
dobiti tista društva, ki so bolj dejavna. Izpostavili 
so problem prekrivanja prireditev in predlagali, da 
bi na Občini združili vse podatke društev o priredit-
vah, da bi bilo bolj pregledno, obvezna pa  bi bila 
tudi objava v koledarju prireditev v Podblegaških 
novicah. Predlagali so še, da bi morali opredeliti, 
kdo lahko kandidira na razpisu za ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, saj so med šestnajstimi prejemniki 
sredstev samo štiri kulturna društva. Sklenili so, da 
društva razmislijo in prispevajo ideje, kako bi lahko 
oživili dogajanje na dvorcu na Visokem.   

Predstavniki odbora so tako dobili informacije, 
kje imajo društva največje potrebe po sredstvih in 
bodo temu primerno tudi popravili pravilnik za 
naslednja leta. Letos bodo sredstva delili še po starih 
pravilnikih. Prisotni so se strinjali, da so tovrstni 
posveti koristni in bi jih bilo treba izvajati vsako 
leto, le da bi organizirali ločene posvete za športna 
in kulturna društva.

Tina Dolenc



14

Namen vsakoletne vaje je preveriti delo-
vanje radioamaterskih zvez v izrednih razmerah 
in komunikacijo ter ugotoviti dejanske potrebe 
sistema zaščite in reševanja po radiomaterskih 
zvezah. Eden izmed ciljev je tudi preveriti 
možnost vzpostavitve zveze z radioamaterji iz 
drugih držav, iz katerih bi v izrednih razmerah 

Radioamaterji

Cilji vaje so bili deloma izpolnjeni
Vaja ARON, ki sta jo organizirala Zveza radioamaterjev Slovenije in Uprava 
RS za zaščito in reševanje, je decembra potekala na celotnem območju države. 
Udeležilo se je je okoli 500 radioamaterjev iz vse Slovenije in nekaj deset iz 
sosednjih držav, med njimi pa so bili tudi člani Radiokluba Marmor Hotavlje.

lahko prišla pomoč v Slovenijo. 
Operativni del vaje, pri katerem sodelujejo 

trije člani, je sestavljen iz uspešne vzpostavitve 
zveze z vsemi osebnimi postajami in radioklubi 
na Gorenjskem, vzpostavitve zveze z upravno 
postajo, čim hitrejšega prenosa vseh sporočil, 
testiranja slišnosti in delovanja regijske postaje 
na vseh repetitorjih na Gorenjskem, testiranja 
slišnosti po občinah Gorenjske z mobilno 
postajo itn. Ta del vaje so člani kluba izvedli 
na svoji lokaciji v bližini Ermanovca, na nad-
morski višini približno tisoč metrov. Ostali člani 
kluba na vaji sodelujejo na občinski ravni.

»Cilji vaje so bili deloma izpolnjeni, 
pokazale so se tudi nekatere pomanjkljivosti, 
ki jih bomo poskušali v prihodnje odpraviti,« 
je povedal predsednik RKMH Dejan Novak. 
»Na vaji se je pokazala odlična uigranost 
ekipe RKMH. Dosegli smo odlično slišnost po 
celotni Gorenjski, saj smo vzpostavili zvezo v 
več kot polovico gorenjskih občin. Dokaj dober 
odziv je bil tudi od soudeležencev, poudariti 
pa moram, da so člani RKMH pokazali vso 
zrelost in znanje pri zapletih, ki so se pojavili 
med dvourno vajo,« je dejal Novak. Na vaji se 
jim je pridružilo nekaj obiskovalcev, med njimi 
tudi župan Milan Čadež.

Lidija Razložnik

Za povečanje gospodarske vrednosti goz-
dov je v okviru Ukrepa 122 namenjenih šest 
milijonov evrov sredstev, in sicer za gradnjo in 
rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter 
pripravo gozdnih vlak. Poleg tega bodo sredstva 
namenili tudi za nakup nove mehanizacije in 
nove opreme za sečnjo in spravilo lesa tako za 
fizične kot tudi pravne osebe. Vlagatelj mora 
z naložbo prispevati bodisi k uvajanju proiz-
vodnih izboljšav pri sečnji in spravilu bodisi k 
povečanju varnosti ali pa k večji izrabi proiz-
vodnega potenciala gozdov. Razpis je odprt do 
29. februarja, stopnja pomoči pa znaša 50 ali 
60 odstotkov upravičenih stroškov.

Dopolnilne in dodatne  
dejavnosti na kmetiji

Z Ukrepom 311, to je za diverzifikacijo v 
nekmetijske dejavnosti za leto 2012, želijo 
prispevati k razvoju dopolnilnih in dodatnih 
dejavnosti na kmetijah, kar bo omogočilo 
začetek ali posodobitev opravljanja nekmetij-
ske dejavnosti, spodbudilo ustvarjanje novih 
delovnih mest in dodatnih virov dohodka na 
kmetijah. Hkrati bo prispevalo k izboljšanju 

Razpisi

Na voljo nova nepovratna sredstva za razvoj podeželja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo več javnih 
razpisov iz programa razvoja podeželja.

socialnih in ekonomskih razmer na kmetiji. 
Sredstva lahko fizične ali pravne osebe med 
drugim pridobijo za proizvodne dejavnosti, 
povezane s tradicionalnim znanjem na kmetiji, 
za proizvodnjo tekstilij, oblačil, usnja, usnjenih 
in sorodnih izdelkov, obdelavo in predelavo 
lesa, kovinskih izdelkov (razen strojev in 
naprav), za popravila in montažo strojev in 
naprav ter za druge raznovrstne predelovalne 
dejavnosti. Poleg tega jih lahko pridobijo 
tudi za predelavo biomase za obnovljive vire 
energije in za storitvene dejavnosti na kmetiji, 
kot so turizem, izobraževanja, veterinarstvo, 
zdravstveno in socialno varstvo. Najvišja stop-
nja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih 
stroškov, v primeru naložb v obnovljive vire 
pa se stopnja pomoči poviša za deset odstotnih 
točk. Razpis je odprt do 29. februarja, na voljo 
pa je šest milijonov evrov.

Dodajanje vrednosti kmetijskim  
in gozdarskim proizvodom

V okviru Ukrepa 123 za dodajanje vrednosti 
kmetijskim in gozdarskim proizvodom je rezer-
viranih deset milijonov evrov sredstev, zanje pa 

lahko kandidirajo samostojni podjetniki, gos-
podarske družbe, zadruge in zavodi. Na razpis 
se lahko prijavijo tisti, ki bodo izvedli naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, 
predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe 
(za kmetijske in živilske proizvode) ter prvo 
stopnjo predelave lesa. S tem ukrepom želijo 
povečati konkurenčnost kmetijskega, živilskega 
in gozdarskega sektorja. Rok za prijavo je 15. 
februar, stopnja pomoči pa znaša od 25 do 60 
odstotkov upravičenih stroškov. 

Ekološka pridelava
Objavili so tudi javni razpis za podporo usta-

navljanju in delovanju skupine proizvajalcev na 
področju ekološke pridelave in predelave ter 
proizvodnjo zaščitenih kmetijskih proizvodov. 
Cilj Ukrepa 142 je spodbuditi ustanavljanje 
in delovanje skupin proizvajalcev ekoloških 
pridelkov, ki bi povečali koncentracijo ponudbe 
in lažje prilagajanje proizvodnje zahtevam 
trga ter s tem prispevali k povečanju dodane v 
kmetijstvu. Najvišja stopnja pomoči znaša do 
pet odstotkov obsega lastne tržne proizvodnje 
skupine, rezerviranih pa je 400.000 evrov. Rok 
za oddajo vlog je 15. februar. 

Pospeševanje prodaje 
Skupno tri milijone evrov so namenili za 

podporo skupinam proizvajalcev pri dejavnos-
tih informiranja in pospeševanja prodaje za 
proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti 
hrane (Ukrep 133). Delno, do 70 odstotkov 
upravičenih stroškov, sofinancirajo aktivnosti 
za informiranje potrošnikov, oglaševanje in 
pospeševanje prodaje na notranjem trgu za 
proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti 
EU oziroma Slovenije. S tem želijo povečati 
obseg proizvodnje in trženja proizvodov z 
zaščitenim znakom oziroma simbolom kako-
vosti, prispevati k dvigu kakovosti kmetijskih 
proizvodov in živil ter s tem povečati dodano 
vrednost v kmetijstvu. Vloge zbirajo do 29. 
februarja.

Več podatkov o razpisih je na www.mkgp.
gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ pod 
številko posameznega ukrepa.

Še več razpisov
MKGP je v Uradnem listu RS objavil še tri 

javne razpise iz Programa za razvoj podeželja, 
in sicer Ukrep 113 Zgodnje upokojevanje kme-
tov, Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi in Ukrep 
323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine 
podeželja. Kot so še navedli na ministrstvu, 
je javni razpis za Ukrep 312 Podpora ustanav-
ljanju in razvoju mikropodjetij prestavljen na 
kasnejši čas, saj so projekti iz 5. javnega razpisa 
še v obravnavi, ta pa bo predvidoma zaključen 
v prvi tretjini leta. Več informacij je na voljo 
tudi na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja na e-naslovu aktrp@gov.si, telefonski 
številki 01/58-07-792, kjer so dosegljivi od 
ponedeljka do četrtka med 8. in 15.30 uro in 
ob petkih od 8. do 14.30 ure.

Tina Dolenc, Lidija Razložnik
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Tehnične zahteve za posamezne ukrepe v 
stanovanjskih stavbah so podobne kot preteklo 
leto. Kljub temu pa Eko sklad opozarja, da so 
nekoliko strožji pogoji za sofinanciranje top-
lotnih črpalk, ki z razvojem tehologij postajajo 
učinkovitejše. Pri fasadnih sistemih bodo priz-
nani le sistemi z evropskim tehničnim soglasjem 
ETAG 004, ki zagotavlja garancijo za izvedbo. 
Pri vgradnji centralne kurilne naprave na les-
no biomaso bo zaradi spremembe pred pisov 
dodatna zahteva za ustrezen vodni toplotni 
zbiralnik. Višine spodbud so enake kot lansko 
leto, nekoliko višje so spodbude za toplotne 
črpalke tipa zemlja-voda in voda-voda. Zaradi 
neizvedljivosti se na področju omejevanja emisij 
v prometu ukinjajo omejitve najmanjših dosegov 
električnih vozil, višina spodbud ostaja enaka. 

V letošnjem letu veljajo naslednji javni 
pozivi: javni poziv 12SUB-OB12 za nepovratne 
finančne spodbude občanom za nove naložbe 

Eko sklad

Novi milijoni za učinkovito rabo energije
Eko sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev v tem 
letu. Skupaj je razpisanih 11,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega deset 
milijonov evrov za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov en-
ergije na stanovanjskih stavbah, za naložbe v nizkoenergijske in pasivne gradnje ali 
obnove stavb v lasti občin za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti milijon 
evrov in za naložbe v vozila, ki manj obremenjujejo okolje, 800.000 evrov.

rabe obnovljivih virov energije in večje energij-
ske učinkovitosti stanovanjskih stavb, javni 
poziv 13SUB-OB12 za nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe 
obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti večstanovanjskih stavb, javni poziv 
14SUB-VIS12 za nepovratne finančne spod-
bude za nizkoenergijsko ali pasivno gradnjo ali 
prenovo stavb v lasti občin, v katerih se izvajajo 
dejavnosti vzgoje in izobraževanja, javni poziv 
15SUB-EVOB12 za nepovratne finančne spod-
bude občanom za baterijska električna vozila, 
javni poziv 16SUB-EVPO12 za nepovratne 
finančne pomoči pravnim osebam za baterijska 
električna vozila in javni poziv 17SUB-AVPO12 
za nepovratne finančne pomoči za vozila na stis-
njen zemeljski plin ali bioplin za javni potniški 
promet. Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepov-
ratnih sredstev bodo odprti do konca leta 2012 
oziroma do objave zaključka.

Eko sklad bo v letošnjem letu prav tako izva-
jal program ugodnega kreditiranja, in sicer enako 
kot v prejšnjih letih. Sredstva za kreditiranje 
pravnih oseb so razpisana v višini 25 milijonov 
evrov. Javna poziva za ugodno kreditiranje, 
odprta v preteklem letu, bosta odprta še do konca 
marca 2012 oziroma do porabe sredstev. Potem 
bosta objavljena nova poziva z neprekinjeno 
možnostjo najema ugodnih kreditov. Eko sklad 
ponuja občanom tudi možnost najema ugod-
nega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih 
sredstev za naložbe, ki lahko združujejo enega 
ali več različnih ukrepov, ki jih sofinancira Eko 
sklad, če skupaj presežejo 10.000 evrov priz-
nanih stroškov, kot je to opredeljeno v javnih 
pozivih. Eko sklad pojasnjuje, da skupni znesek 
nepovratnih sredstev in kredita ne sme presegati 
priznanih stroškov kreditirane naložbe. Po teh 
pogojih lahko najamejo ugoden kredit tudi tisti 
občani, ki so že pridobili pravico do subven-
cije, pa naložbe še niso izvedli. Obrestna mera 
kreditov je določena v višini trimesečni euribor 
+ 1,5 odstotka, efektivne obrestne mere pa so 
objavljene v besedilu javnega poziva v Uradnem 
listu RS in na spletnih straneh Eko sklada www.
ekosklad.si.

Lidija Razložnik

Na natečaju so lahko sodelovali vsi, ki se 
ljubiteljsko ali poklicno ukvarjajo s fotografijo 
– doma in v tujini. V fotografski objektiv je bilo 
treba ujeti motiv hriba, ožje okolice in zanimive 
utrinke s poti, ki vodijo od vznožja proti vrhu. 
Pri panoramskih posnetkih pa je moral biti zajet 
prepoznaven motiv hriba.

Fotografski natečaj sicer ni potekal po 
pravilih Fotografske zveze Slovenije, temu 
so bila prilagojena tudi pravila natečaja, tako 
glede časa trajanja kot tudi načina izbora na-
grajenih fotografij. Sodelujoči pri pošiljanju 

PD Gorenja vas

Ujetih 116 trenutkov Blegoša
PD Gorenja vas je lani razpisal prvi nagradni fotografski natečaj z naslovom »Ujeti 
trenutki Blegoša«, ki se je končal v prvih dneh letošnjega leta. Na naslov planinskega 
društva je prispelo 116 fotografij, ki jih je prispevalo 22 fotografskih navdušencev.

fotografij niso bili omejeni, saj je po besedah 
Darka Miklavčiča, vodje odbora fotografskega 
natečaja, treba upoštevati, da gre za enega 
izmed manjših natečajev v Sloveniji ter z zelo 
specifično temo.

Vse digitalne fotografije, poslane po e-pošti, 
je ocenjevala strokovna komisija v sestavi: Darko 
Miklavčič (vodja odbora fotografskega natečaja 
PD Gorenja vas), Denis Bozovičar (foto graf 
in strokovni vodja komisije fotografskega 
natečaja), Alenka Pivk (predsednica društva, 
članica komisije), Milan Savič in Tine Bogataj. 

Vsak član komisije je fotografije, ki so bile 
lahko v barvni ali črno-beli tehniki, ocenjeval 
avtonomno in po svojih merilih, svojo oceno pa 
je moral nato tudi utemeljiti.

»Najpogostejša pomanjkljivost poslanih 
fotografij je bila, da je fotografija visela – ni 
bila poravnana npr. z obzorjem,« je povedal 
Miklavčič. Glasovanje za fotografijo meseca je 
potekalo po e-pošti. Obiskovalci spletne strani 
so tako vsak mesec izbirali fotografijo, ki je bila 
nagrajena in se je neposredno uvrstila v finale. 
Člani komisije so vsak mesec izžrebali nekoga 
izmed glasovalcev, ki je prejel praktično nagrado, 
vstopnico za Planinski muzej v Mojstrani.

»Predvidoma bo v finalu približno 30 
fotografij. Na občnem zboru februarja bo 
razglasitev rezultatov in odprtje razstave fo-
tografij natečaja. Organizator bo avtorjem treh 
najbolje uvrščenih fotografij podelil nagrade, 
in sicer bo zmagovalec prejel letno članarino 
(B-članstvo), najem koče na Jelencih za dva 
dneva (v poletnem času ali po dogovoru) in 
planinski izlet v organizaciji PD Gorenja vas po 
izbiri. Drugouvrščeni bo prejel letno članarino 
in planinski izlet v organizaciji PD Gorenja vas 
po izbiri, letno članarino PD (B-članstvo) pa bo 
prejeli tretjeuvrščeni. 

Najboljše fotografije bodo sodelovale v 
mednarodnem fotografskem natečaju, ki bo or-
ganiziran v sodelovanju s Kulturnim društvom 
dr. Ivan Tavčar Poljane, in bodo razstavljene v 
avli OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. 

Lidija Razložnik

Eden izmed ujetih trenutkov Blegoša
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Tako so ugotovili na Zavodu za zdravstveno 
varstvo Kranj, kjer so na župane in občinske 
svetnike gorenjskih občin naslovili pobudo, 
naj sprejmejo in izvajajo aktivnosti na področju 
zmanjševanja škode zaradi alkohola. Kot 
so zapisali, že pri porabi petih litrov čistega 
alkohola na prebivalca finančna škoda, ki jo 
ima država zaradi posledic popitega alkohola, 
preseže finančne koristi, ki jih ima od prodaje 
alkohola. Z 9,4 litra popitega čistega alkohola 
na prebivalca (leta 2008) in po posledicah nje-
gove škodljive rabe se Slovenija uvršča med 
bolj obremenjene evropske države. 

Zdravstvo

Razlog za več kot odstotek 
bolnišničnih zdravljenj Gorenjcev je alkohol
V zadnjih desetih letih je zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, ki jih neposredno 
pripisujejo alkoholu, na Gorenjskem življenje izgubilo 512 ljudi, od tega 68 
odstotkov pred dopolnjenim 65. letom starosti.

Pitje alkohola  
je zelo razširjeno med mladimi

Kot navajajo v pismu, podatki pa so podprti 
z raziskavami, je pitje alkohola razširjeno tako 
med mladimi kot odraslimi prebivalci Gorenj-
ske. »Po podatkih raziskave ESPAD iz leta 2007 
je alkoholno pijačo vsaj enkrat v življenju že 
pilo 94 odstotkov 15–16-letnih dijakov, od tega 
vsak šesti dijak vsaj 40-krat, kar ga uvršča med 
pogoste pivce. Tudi opijanje mladim ni tuje, saj 
ima tako izkušnjo pred vstopom v srednjo šolo 
že 56 odstotkov fantov in 54 odstotkov deklet. 
Pri tem je šlo za tolikšno opitost, da so se pri hoji 
opotekali, se jim je zapletal jezik, so bruhali ali 
se niso mogli spomniti, kaj se je z njimi doga-
jalo.« Med odraslimi pa po podatkih raziskave 
Z zdravjem povezan vedenjski slog iz leta 2008, 
ki je vključevala odrasle, stare od 25 do 74 let, v 
zadnjem letu pred raziskavo ni pilo alkohola 22 
odstotkov odraslih. Prevladujejo sicer zmerni 
pivci (72 odstotkov), šest odstotkov pa se jih 
uvršča med čezmerne pivce. 

Škoda na zdravju in v družbi
Eden od razlogov za pitje alkohola je užitek, 

vendar pa uživanje alkohola poveča tveganja za 
škodo na zdravju in družbeno škodo. V Zavodu 
za zdravstveno varstvo Kranj navajajo, da naj 
bi stroški, povezani s škodljivo rabo alko-
hola, družbo bremenili za med dvema in petimi 
odstotki bruto domačega proizvoda. Alkohol je 
povezan z nasiljem, kriminalom, poškodovanjem 
lastnine, bolečino in trpljenjem družin, škodo v 
delovnem okolju … V pismu so še zapisali, da 
je bilo po podatkih Policijske uprave Kranj na 
območju Policijske postaje Kranj v letu 2009 

zaradi alkohola pridržanih 598 oseb, alkohol pa 
je bil prisoten pri 164 (10,4 odstotka) prometnih 
nesrečah. Da je bilo leta 2009 zaradi vzrokov, 
ki jih lahko neposredno pripišejo alkoholu, 375 
bolnišničnih zdravljenj, kar je 1,2 odstotka vseh 
bolnišničnih zdravljenj med prebivalci Gorenjske 
v tem letu. Bolezni, poškodbe in zastrupitve, ki 
jih lahko neposredno pripišejo alkoholu, so leta 
2009 zahtevale 68 življenj, od tega 37 pri osebah, 
mlajših od 65 let. Seveda pa je alkohol povezan 
tudi z drugimi boleznimi – motnje srčnega ritma, 
povišan krvni tlak, možganska kap, rak –, s 
poškodbami, samomori in drugim.

Ukrepi
In kako bi lahko župani in občinski svetniki 

pripomogli k zmanjšanju škode zaradi alkohola? 
Avtorji pobude vidijo njihov prispevek v alko-
holni politiki. Naravnana naj bi bila tako, da bi 
se zmanjšalo število primerov, ko posamezniki 
pijejo, nato pa sedejo za volan; podpirala bi 
izobraževanje, komuniciranje, usposabljanje 
in ozaveščanje; urejala alkoholni trg; podpirala 
zmanjševanje škode v pivskih in drugih okoljih in 
podpirala intervencije pri posameznikih, ki pijejo 
na tvegan oziroma škodljiv način ali so od alkohola 
odvisni. »Med stroškovno učinkovitimi ukrepi, z 
majhnimi stroški za družbo, so obdavčitev, omejen 
dostop in prepoved oglaševanja alkoholnih pijač. 
Cenovno zahtevnejši učinkoviti ukrepi pa so: krat-
ko svetovanje v primernem zdravstvenem varstvu 
osebam, ki pijejo na tvegan ali škodljiv način, 
naključno testiranje voznikov ter informiranje, 
ozaveščanje, vzgoja in izobraževanje,« so zapisali 
v pismu. 

Za komentar pobude smo vprašali tudi župana 
Milana Čadeža, ki pozdravlja pobudo Zavoda in 
se strinja, da je pretirana uporaba alkohola veliko 
breme za celotno družbo že zato, ker obremenjuje 
zdravstveni sistem, ki se financira iz skupnih, 
javnih sredstev in glede česar Gorenjska po urad-
nih podatkih ne zaostaja za državnim povprečjem, 
ampak ga celo presega. Meni tudi, da so še 
pomembnejše od merljive škode zaradi alkohola 
tiste nemerljive posledice, ki jih zaradi odvis-
nosti od alkohola utrpijo družina in svojci. Najbolj 
zaskrbljujoče pri tem je, da je kljub ozaveščanju 
pojav prekomernega popivanja še vedno preveč 
razširjen med mladimi. Župan poudarja, da se 
tudi iz tega razloga občina prizadeva na različnih 
področjih omogočati pogoje za konstruktivno 
preživljanje prostega časa, bodisi s spodbujanjem 
športnih in sorodnih dejavnosti bodisi s stalnim 
podpiranjem vseh aktivnosti, ki pripomorejo k 
ozaveščanju občanov. Zato je prav, da se občani 
seznanijo z izjemno koristno pobudo Zavoda za 
zdravstveno varstvo tudi preko občinskega glasila, 
posebno nalogo na področju seznanjanja mladih 
s pastmi alkohola pa imata tudi obe osnovni šoli. 
Z njima občina že uspešno sodeluje v aktivnostih 
osveščanja mladih glede nevarnosti različnih vrst 
zasvojenosti.

Tina Dolenc

Poljanski skavti smo decembra že deveto leto 
prinesli luč miru iz Betlehema v našo občino. 
Letos se je ta vseslovenska akcija odvijala pod 
geslom SVETim ZA VSE. Zbrani denar od 
prostovoljnih prispevkov pa smo namenili za or-
ganizacijo Varna hiša, ki ženskam in otrokom nudi 
zavetje pred nasiljem v družini, in Urbanu Babiču, 
dečku, ki se je rodil z anomalijo nog – pomagali 
mu bomo pri nakupu elektronskih protez. 

Plamen smo najprej prinesli v župnije, pred 
prazniki pa še v ustanove v naši občini ter 
starejšim, ki smo jim s svojim obiskom nekoliko 
polepšali dan. Veseli smo, da je akcija Luč miru 
iz Betlehema tudi v naši občini lepo sprejeta, 
saj vedno znova dosežemo svoj namen – z 
enostavnim plamenom pokažemo, da nam ni 
vseeno za drugega ter da največ pomeni prav 

Skavti

Luč miru tudi letos zaokrožila po občini
nekaj preprostih besed, stisk roke in droben 
plamenček.

Leto 2012 bo za skavte iz Poljanske doline 
prav posebno, saj bomo praznovali že deseto 
obletnico prvega srečanja. Januarja bomo v 
Poljanah gostili skavtske voditelje iz ljubljanske 
regije na srečanju »Zagrizi« ter jim predstavili 
bogato zgodovino in lepoto kraja. Skavtsko leto 
se bo nato nadaljevalo z zimovanji, zbiranjem 
starega papirja, izdelavo butaric za cvetno ne-
deljo, imeli bomo tudi slovesne obljube novih 
članov. Spomladi nas čaka še tradicionalni 
vikend preživetja v naravi, poleti pa tabori vseh 
vej. Obenem pa bomo že kovali nove ideje za 
čim več zanimivih dogodivščin – za naslednjih 
deset let.

Klara Pisk 



17

Buče niso zelenjava, temveč so sadje z visoko 
hranljivostjo, ki vsebujejo veliko karotena, ta pa 
preprečuje nastajanje raka, zaustavlja biološko 
staranje in je močan antioksidant, poleg tega 
imajo zelo malo kalorij, torej so primerne za vse 
tiste, ki si želijo vitko postavo. Buče so najhrana 
za najzdravje. 

Poznamo veliko različnih vrst buč. Nekatere 
moramo zaužiti takoj, sicer postanejo prevelike. 
To so svetlo zelene in temno zelene cukete, ki jih 
polnimo s kruhom, pršutom, jajcem, peteršiljem 
in česnom. Prelijemo s kislo smetano in jajcem ter 
posujemo z naribanim sirom. Zelo so primerne za 
peko zavitka, in če ga pripravimo z jajci, smetano, 
cimetom in orehi, lahko marsikoga potegnemo in 
rečemo, da smo mu postregli z jabolčnim zavit-

Iz domače lekarne

Buča – antioksidant,  
ki upočasnjuje staranje
Sredi zime je težko pripraviti tako okusno juho iz zelenjave, kot je iz hokaido 
buče. Buče si zaslužijo še posebno opevanje, ker jih lahko obdržimo do pom-
ladnih mesecev, ko na vrtu lahko spet nabiramo motovilec, por, peteršilj, blitvo, 
korenje – kar je preživelo zimo.

Merili krvni sladkor, tlak in 
holesterol

Več kot 50 ljudi iz Podobena, Delnic, Volče, 
Loma in Zakobiljka se je odzvalo vabilu Društva 
diabetikov Škofja Loka na brezplačno meritev 
krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. 
Prišli so tako mlajši kot starejši, nekateri so že 
poznali normalne vrednosti in svoje zdravst-
veno stanje, drugi so se odzvali prvič in bili 
zadovoljni z rezultati. Meritve so tokrat izvedli 
v Podobenu, kjer jim je prostor odstopil lastnik 
lokala, za organizacijo in ustrezno obveščanje 
pa so poskrbeli vaščani. Nekatere gospodinje 
so pripravile prigrizek, za vse udeležence pa sta 
dva vaščana skuhala ‘šaro’.                     J. D.

Prva slovenska  
mobilna lekarna

V največji slovenski spletni lekarni Lekarnar.
com so decembra uvedli mobilno različico 
svoje spletne strani. S to novostjo želijo še 
razširiti dostopnost spletne lekarne, predvsem 
pa slediti sodobnim trendom uporabe infor-
macijske tehnologije. »Mobilni Lekarnar.com 
je namenjen posameznikom, ki tehnologijo 
uporabljajo predvsem zato, da jim ta olajša 
življenje,« pravijo pri Lekarnar.com. Zagotav-
ljajo, da omenjena novost v še večji meri sledi 
poslanstvu spletne lekarne, t. j. dostopno-
sti zdravil in drugih izdelkov, ki so na voljo 
v spletni lekarni kadar koli in kjer koli, z vso 
strokovno podporo farmacevtov ter hitro in 
diskretno dostavo takrat, ko to uporabnik 
najbolj potrebuje. Na spletni strani je mogoče 
dobiti tudi vse informacije s področja zdravja 
in izdelkov, povezanih z njim. 

Spletna lekarna Lekarnar.com je v lasti 
Lekarne Nove Poljane, saj slovenska zakono-
da ja dovoljuje prodajo zdravil brez recepta 
po spletu le v primeru, da jo opravlja imetnik 
dovoljenja za opravljanje lekarniške dejavnosti 
s klasično fizično lekarno. Farmacevti Lekarnar.
com so dostopni za dodatne informacije in 
pomoč pri nakupu prek telefona ali elektronske 
pošte. Farmacevti tudi obdelajo in odpremijo 
vsa naročila, naročnik pa lahko svojo pošiljko 
spremlja s pomočjo posebnega sistema 
sledenja pošiljk.

T. D. 

Predavanje o zdravilnih 
močeh zelišč

Društvo za razvoj podeželja Resje vabi vse 
ljubitelje zelišč in zeliščarstva na predavanje 
z naslovom Ščepec rešitve, na katerem bo 
Sanja Lončar predavala in odkrivala zamolčane 
zdravilne moči zelišč. Predavanje bo v sredo, 
1. februarja, ob 17.30 v predavalnici Šolskega 
centra Škofja Loka, Podlubnik 1B, Škofja Loka 
(predavalnica poleg Športne dvorane Poden). 
Prispevek za izvedbo predavanja je tri evre. 
Prijave in dodatne informacije so na voljo pri 
Vanji Frlic na telefonski številki 040/466-056 
ali po e-pošti: zelisca.projekt@gmail.com do 
zapolnitve prostih mest.

L. R.
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Začetek gradnje gorenjevaške obvoznice načrtovan za 2013
Tako je v članku Aleša Stergarja, ki je bil 

objavljen v Delu, napovedal direktor Direkcije 
RS za ceste Gregor Ficko. Pojasnjeval je 
namreč proračunska sredstva, ki jih imajo na 
voljo za obnovo in investicijsko vzdrževanje 
6000-kilometrskega omrežja slovenskih cest, s 
katerimi gospodari direkcija, in katere projekte 
načrtujejo za prihodnja leta. Med ostalimi velikimi 
načrtovanimi projekti, kjer se mora sicer odločiti 
politika, pa je omenil tudi povezavo Poljanske 
doline in doline reke Idrijce. Dela v predoru pod 
Stenom na škofjeloški obvoznici, ki so se ustavila 
zaradi finančnih težav izvajalca del ajdovskega 
Primorja, pa so januarja ponovno stekla.  

Ficko sicer poudarja, da je za obnovo in 
investicijsko vzdrževanje cest v proračunu na-

menjenih premalo sredstev, vsako leto pa se še 
krčijo. V naslednjih dveh desetletjih bi potrebovali 
med 320 in 350 milijoni evrov letno oziroma vsaj 
200 milijonov evrov za nujna dela. V zadnjih treh 
letih je bilo v povprečju v proračunu za obnovo 
in investicijsko vzdrževanje cest namenjenih 242 
milijonov evrov, vsako leto pa so z rebalansi sred-
stva še oklestili. Direkcija si zato prizadeva črpati 
sredstva iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. »V triletki 2009–2011 je bilo iz tega sklada 
izplačanih 23,6 milijonov evrov. Med letoma 2009 
in 2015 pa naj bi počrpali 136,8 milijonov evrov, 
skupna vrednost tako sofinancirane cestne 
infrastrukture pa je 267,34 milijonov evrov,« je v 
članku še zapisal Aleš Stergar.

T. D.

kom. Če nimamo dovolj jabolk, je 
kakor nalašč primerna zelo velika 
in stara cuketa, ki smo jo olupili in 
na multipraktiku pripravili sadni 
nadev. 

Nekatere buče lahko počakajo do 
pomladi in jih vso zimo pripravljamo 
na različne načine. Včasih z njimi 
nadomestimo krompir in pripravimo 
pire, včasih na maslu popečemo 
hokaido bučo, narezano na lističe, 
pripravimo orehov namaz, dodamo 
smetano, sladoled, to posujemo z 
drobno narezano pistacijo, prelijemo 
z nekaj kapljicami bučnega olja in že 
imamo sladico. Juho iz hokaido buče 
pripravimo tako, da na olju ali maslu 
popražimo bučo, dodamo več strokov 
česna, na kocke narezan krom-
pir, dolijemo malo vode, sku hano 
mešamo s paličnim mešalnikom, 
posolimo, popramo in dodamo še 

kakšno začimbo po svojem okusu, dodamo kislo 
smetano in juha je pripravljena. 

Buče so vsestranske za zdravila, uporab-
ljamo jih za olja, za pripravo različnih jedi, za 
inštrumente ropotulje, za okras, v času čarovnic 
za rezljanje. Semena buč si priskrbite čim prej. 
Cukete lahko konec februarja že posadimo in 
plodovi za peko na žaru bodo prav kmalu zrasli, 
užitni pa so tudi cvetovi. Za peko na žaru cuketo 
narežemo na kolute, jo posolimo in potresemo 
s česnom. Je skoraj tako okusna kakor hokaido 
buča. Jaz jih občudujem predvsem zaradi eno-
stav nega skladiščenja. Položimo jo na polico, 
ne gnije, ne smrdi po kletnih prostorih in čaka 
lastnika, da jo olupi in pripravi v izbrano jed.

Jana Rojc
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Ani, kdo vas je navdušil za igro? Katere 
so bile vaše vloge?

Že kot otroka so me v šoli privlačile dekla-
macije in če so me vprašali, če bom nastopala, 
sem vedno bila za to. Potem so me pa drugič 
kar vprašali. Spomnim se, da sem deklamirala 
tudi Prešernov Sonetni venec. Nastopala sem 
tudi na proslavah. V Poljanah je živel takrat 
Jože Bohinc, ki je rad režiral in me je pova-
bil, da bi igrala v Sneguljčici. Dobila sem 
glavno vlogo, bila sem Sneguljčica, to je bilo 
res nekaj posebnega, bila sem zelo ponosna 
na to vlogo. Kot mladinka sem se vključila v 
Kulturno umetniško društvo Ivan Tavčar. Tam 
so igrali samo dobri igralci: Malovrh, Trpin, 
Vidmar, Varl. Jože Trpin in Tone Varl sta tudi 
režirala. Spomnim se prve večje igre. To so bili 
Cankarjevi Hlapci. Igrala sem Anko – to je bila 
bolj majhna vloga, a sem zelo uživala. Še zdaj 
se spomnim, da sem rekla »Kuto si obleci«. 
Režiral je profesionalni režiser iz Kranja, naučil 
nas je reda, tega kako igrajo profesionalci in 
veliko smo se naučili. Potem sem igrala še v 

Intervju

Ani Berčič, po tridesetih letih spet Šarucova Meta
Tavčarjeve dneve je ob 160-letnici rojstva pisatelja med drugim obeležila uspešna 
ponovitev monodrame Šarucova sliva v poljanskem narečju. Vlogo Mete je po 
tridesetih letih na poljanskem odru ponovno odlično odigrala domača gledališka 
umetnica Ani Berčič. V pogovoru je zaupala kar nekaj zanimivosti iz svojega in 
poljanskega gledališkega življenja. 

igri Zakonci stavkajo in leta 1964 v igri Cvetje 
v jeseni. Takrat sem igrala Lizo. Potem je prišel 
Ravbarski cesar, ki ga je režiral Boris Fakin. Ja, 
takrat smo igrali v Mestnem gledališču, pa film 
smo posneli. Potem je bila spet praznina. Ne 
vem, zakaj je med vsako večjo igro bilo vedno 
kakih deset let razlike. Kot da smo se utrudili. 
No, potem pa končno Cvetje v jeseni, ki ga je 
leta 1990 režiral Miran Herzog. Dobila se vlogo 
Luce. Bila je zelo ganljiva vloga. Luca je imela 
eno samo nesrečno življenje, nihče je ni maral, 
le zajček, ko je pokopavala svojo malo Špelco 
in vanjo sem se dobro vživela. Herzog je zelo 
veliko prispeval k igri. Bil je zelo profesionalen 
in tudi mi smo poskusili biti čim bolj podobni 
pravim profesionalnim igralcem. Dal je velik 
pečat Poljancem. Žal mi je, da je pokojni. 
Ob priliki, ko je bil že upokojen, mi je rekel: 
»Zdaj bom pa tu živel in bom še kaj naredil za 
Poljance.« Res ga je bilo škoda. 

Kaj pa Šarucova sliva? Kakšne spomine 
imate na prvo predstavo?

Ja, Šarucovo slivo sem igrala prvič pred 
tridesetimi leti. Tudi takrat jo je režiral Andrej 
Šubic, Milena Sitar pa je bila šepetalka. Na vajo 
je prišel tudi Herzog. Sem se kar bala, kaj bo. Pa 
je rekel, da nima kaj za popravljat. Zame je bila 
čisto drugačna predstava kot zdaj. Osredotočila 
sem se na besedilo, o njegovi vsebini pa nisem 
premišljevala. Ko je bilo konec predstave, so 
gledalci zelo ploskali, potem so pa kar odšli. 
Šarucovo slivo sem igrala tudi na podelitvi 
Severjevih nagrad v Škofji Loki leta 1981, leto 
dni po njegovi smrti. 

Z Andrejevim dovoljenjem sem odlomek 
»Kaj je reva tu ževlejne?« še velikokrat zaigrala. 
Kot da bi vedela, da bom še enkrat igrala Meto, 
sem skrbno spravila rekvizite, sekiro, košaro in 
obleko. Dobro se spomnim, da je dva dni pred 
predstavo k meni v trgovino ob običajnem času, 
takole okrog šestih zvečer prišel Pavle Krmelj, 
Pekalcov iz Hotovlje. Skoraj vsak dan je prišel v 
trgovino in kaj kupil. In to vedno sveže skopan 
in v zlikani srajci. To povem zato, ker je bil 
kovač. Takrat pa mi je prinesel sekirico in mi 
rekel: »Na, tole maš tale sekirca, de boš sliva 
loži posekala.« Tega se spomnim še tako dobro, 
kot da bilo danes. Košaro sem pa naročila pri 
Jaku Kokalju iz Poljan, Jakopču po domače. 
Ko sem jo prišla iskat, je rekel: »Neč ti nam 
računu, pa glej deu zmjeri pouhna.« Ta rekvizita 
sta mi zelo draga in ju bom spravila, da ju bom 
gledala, ko bom stara.

Kako so vašo ponovno vrnitev na oder 
sprejeli domači?

Vedno sem želela še enkrat odigrati vlogo 
Mete. Da sebi, domačim in Poljancem dokažem, 
da to znam in zmorem, da še lahko dam nekaj 
dobrega od sebe. Ko sem domačim povedala, da 
bom igrala, so me videli, kako sem bila vesela, 
razumeli so me, da hočem nekaj narediti tudi 
za svojo dušo, za svoj hobi. Razumeli so me 
in me hrabrili, ko sem včasih tudi obupavala, 
posebno hči Elizabeta. 

Kako ste doživljali Meto danes?
Šele zdaj prav razumem, kakšna je bila Meta, 

kakšno je bilo njeno borno življenje. Danes jo 
razumem čisto drugače. Ob igranju sem se spom-
nila tudi ženic, ki so hodile včasih iz hribov ali 
pa tudi iz bližine v trgovino, bile so revne, niso 
imele denarja. Igra je zaradi gospodarskih razmer 
danes izjemno aktualna. Tako sem se vživela, da 
sem resnično v igri postala Šarucova Meta. Po 
končani prvi predstavi v Poljanah pa kar nisem 
verjela, da se to godi meni in da je igre konec. 
Gledalci so kar čakali in videla sem, da so tudi 
oni še kar doživljali Meto. Bilo je precej drugače 
kot pred tridesetimi leti. 
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Ani Berčič, po tridesetih letih spet Šarucova Meta
Ali je bilo na vajah naporno?
Ne, na vaje sem zelo rada hodila. To je 

bila zame sprostitev. To besedilo je bilo zame 
sveto. Že po prvih dveh bralnih vajah je Andrej 
rekel, da bo treba kar na oder in sva šla. Od 
prvič mi je veliko besedila ostalo v glavi in mi 
je kar šlo. Andrej mi je tako dobro povedal, 
kako moram povedati in kako zaigrati, da sem 
res začutila, kako se počuti Meta in tako tudi 
zaigrala. Vsak »bart« se mi je posvetilo, da 
sem tako mislila, kot bi mislila Meta. Bolj 
me je skrbelo zaporedje. Kakšen stavek lahko 
poveš kjerkoli, ampak če ni na pravem mestu 
povedan, ne moreš nadaljevati, se ne navezuje 
naprej. Všeč mi je tudi bilo, da smo po vajah 
vedno imeli sestanek in smo se zmenili, kaj je 
še treba popraviti. 

S to igro sem želela dokazati sebi in drugim, 
da sem še sposobna nekaj narediti in to pokazati 
Poljancem in domačim. Me je pa zelo skrbelo, 
da jih ne bi razočarala, posebno pa še Andreja 
in domače. Mislim, da mi je uspelo. 

Za vaše kulturnoumetniško udejstvovanje 
ste prejeli več nagrad. 

Ja, res je. Leta 1983 sem dobila priznanje KS 
Poljane za dolgoletno sodelovanje v domačem 
kulturnoumetniškem društvu, nato pa za vlogo 
Luce Linhartovo zlato značko. Potem pa še 
priznanje KS Poljane in občinsko priznanje 
za 50 let delovanja v Kulturnem društvu. Pa 
številna priznanja in pohvale. 

Kaj pa vaši načrti?
No, Šarucovo slivo bomo zaigrali še enkrat 

v Poljanah v februarju za kulturni praznik, v 
Škofji Loki v gledališču za Rotary klub, potem 
pa še enkrat za izven. Milena Miklavčič, pred-
sednica združenja RK, nas vabi, da bi zaigrala 
še eno predstavo v dobrodelne namene in to bilo 
res nekaj vrednega, potem pa bi zaigrala še za 
šole, če bi želeli, saj v šolah tudi obravnavajo 
Tavčarja, pa časi so taki, da bi bilo primerno. 

Upam, da ne bo tokrat tako dolgega molka 
med posameznimi predstavami kot v pretek-
losti, saj je med večjimi predstavami minilo 
kar po deset let. Razen zdaj – lani je Andrej 
režiral komedijo Duohtar kar tok. Ne vem, 
zakaj je bilo tako. Upam, da se bo ob letu kaj 
našlo, saj imamo Poljanca, Andreja Šubica, ki 
mu upam, žilica ne bo dala miru, da ne bi še kaj 
skupaj spravil. Mislim, da bi bili vsi Poljanci 
zadovoljni. Jaz pa upam, če bom zdrava, pa 
če bo kakšna meni primerna vloga, jo bom z 
veseljem zaigrala. 

Tadeja Šubic

Oznaka 3G pomeni, da se uporabnik mobilne 
telefonije nahaja v območju signala UMTS 
omrežje, katerega hitrost omogoča pristop do 
interneta z večjo hitrostjo, kot je to omogočal 
GSM protokol. Od julija 2011 dalje je s teh-
nologijo UMTS 900 tako pokrito območje 
Gorenjske, Koroške, Dolenjske, kočevske 
in savinjske regije ter Zasavja, Štajerske in 
Pomurja.

Kot so sporočili iz Si.mobila, prinaša nad-
gradnja pomembno prednost za uporabnike, 
saj je odslej širokopasovni mobilni internet na 
voljo tudi na podeželju, ne le v večjih mestih in 
turističnih središčih. Posodobljeno omrežje na 
tehnologijo UMTS 900 omogoča visoke hitrosti 
prenosa podatkov do 21 Mbit/s in še boljšo 
uporabniško izkušnjo. Nadgradnjo omrežja so 
opravili tudi v bližnji okolici naše občine. »Na 
novo smo vključili bazni postaji na smučišču 
Cerkno in na Logu nad Škofjo Loko, ki delno 
izboljšujeta pokritost tudi na območju občine 

Mobilna telefonija

Si.mobil nadgradil svoje omrežje
Proti koncu lanskega leta je mobilni operater Si.mobil zaključil nadgradnjo in 
prenovo svojega omrežja, ki s širokopasovnim mobilnim internetom pokriva 
88,3 odstotka slovenskega prebivalstva. S tem je Si.mobilovo omrežje postalo 
največje 3G omrežje. 

Gorenja vas - Poljane,« pojasnjuje Maja Ilec iz 
Si.mobila. Nadaljuje pa: »Na področju občine 
smo dela izvajali v novembru, kjer je v času 
menjave opreme lahko prihajalo do kratkotraj-
nih motenj. Zaradi hribovitega terena občine je 
zelo težko zagotaviti odlično pokritost, kljub 
temu pa se trudimo, da bi s signalom dosegli 
večji del prebivalcev ter jim tako omogočili 
čim boljšo uporabniško izkušnjo.« Omrežje 
bodo intenzivno nadgrajevali tudi v letošnjem 
letu, med drugim bodo posodobili tudi bazno 
postajo v Gorenji vasi.

Lidija Razložnik

Vsi vozniki začetniki morajo do dopolnje-
nega 21. leta oziroma dve leti od prve pridobitve 
vozniškega dovoljenja opraviti obvezno dodatno 
usposabljanje. Opraviti morajo vadbo varne vožnje 
ter se udeležiti skupinske delavnice o varnosti 
cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med 
udeleženci cestnega prometa. Zakon o vozni-
kih še določa, da morajo vozniki začetniki oba 
program ska sklopa opraviti do poteka veljavnosti 
vozniškega dovoljenja voznika začetnika, vendar 
ne prej kot štiri mesece od izdaje vozniškega do-
voljenja. Kot navajajo v Javni agenciji RS za varnost 
prometa, so potrebni najmanj štirje meseci, da 
voznik začetnik spozna lastno vožnjo, svoje spo-
sobnosti in druge značilnosti vožnje ter se seznani 
s posledicami in z najpogostejšimi razlogi različnih 
tveganj in nevarnosti na cesti. Samostojno naj ima 
tako prevoženih nekaj tisoč kilometrov. 

Program za voznike začetnike so začeli izva-
jati 13. avgusta 2010 in do zdaj se je od približno 
19.000 voznikov začetnikov dodatnega usposab-
ljanja udeležilo le okoli 1500. Zato pričakujejo, 
da bo letošnjo pomlad in poletje še posebej 
velik pritisk za vključitev v usposabljanja, saj 
brez udeležbe v programu ni mogoče podaljšati 
veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika 
začetnika. Javna agencija RS za varnost prometa 
zato naproša voznike začetnike, naj z udeležbo v 
programu ne odlašajo po nepotrebnem. Izvajalci 
obeh sklopov programov so navedeni na spletni 
strani www.avp-rs.si v rubriki Seznami in kon-
takti – Seznam izvajalcev s področja voznikov. V 
Kranju so pooblaščeni izvajalci Avtošola ing. Emil 
Humar, B & B, izobraževanje in usposabljanje, ter 
AMK Kranj – Avto-moto klub varne vožnje.

T. D. 

Mladi vozniki, ne odlašajte z obveznimi izobraževanji

Si.mobil uporabnikom ponuja brezplačni 
tridnevni preizkus delovanja omrežja 3G z enim 

od USB modemov v ponudbi. Prednosti 3G 
omrežja pa lahko preizkusijo tudi s telefonom; 

večina pametnih telefonov v Si.mobilovi 
ponudbi podpira tehnologijo UMTS.
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Kjer so imeli več prašičev, so s klanjem začeli 
novembra, največkrat pa decembra. Za koline 
so začeli pripravljati že prejšnji dan. Obdelali in 
narezali so špile. Močiti so dali ješprenj in sušiti 
meto, meliso, majaron. Suhe dišave so zdrobili, 
zmeli, potem presejali skozi sito, da so se drobne kot 
moka lepo porazgubile v masi za krvavice. Izluščili 
so česen, ga drobno narezali in zalili z vodo. 

Pujsa so stradali vsaj en dan, da je bilo lažje 
čistiti čreva. Zadnjič je dobil le malo kuhane 
repe, da ga je spucalo, potem ni dobil nič več. 

Na tisti dan
Ponekod so vstali zelo zgodaj, celo ob štirih 

in začeli pripravljati vse potrebno za zakol. Ta se 
je zgodil, ko je bila še tema. Mesto, kjer so nekoč 

Koline

Čas kolin je bil včasih mali družinski praznik
»Lepo je bilo,« pravi Lojzka Jezeršek s Sovodnja, ki se spominja, kako je kje 
pomagala še pred vojno in kako so to počeli pri njih doma okrog leta 1960 in 
kasneje. Na ta dan so se pripravljali in ga doživeli na poseben način. Veselili so 
se mesnih dobrot, po drugi strani pa je bilo marsikomu tudi hudo, ko so pujsa 
zaklali, saj so se nanj navezali. 

klali, je bila pogosto t. i. hiša oziroma dnevni 
bivalni prostor. Kakšna od domačij je imela prav 
za to opravilo narejen in vzidan raven betonski 
del ob steni, kamor so dali prašiča. 

Držalci so prišli zelo zgodaj. Ponudilo se jim 
je žganje, da so lažje prišli do besede. Ponavadi 
se je razvila debata, kako debelega in težkega 
prašiča so držali pri kakšnem sosedu. Za katero 
od bolj suhih živali so znali najti tudi vzrok pri 
lastniku. Domenili so se, kdo bo držal spredaj, 
kdo zadaj ali za rep, da bo pujs čim bolj pri miru 
na stolu in ne bo zlezel naprej. 

Čreva so čistili tudi ob sneg
Pujsa so dvignili na stol in mesar ga je zaklal. 

V posodo so lovili kri, da jo je bilo čim več za 

krvave klobase. Vanjo so dodali sol ter mešali, 
da se je shladila in se ni strdila. Pujsa so začeli 
dajati narazen. Najprej so odrezali parklje, 
rep in glavo. Vse to je bilo potrebno ogarati, 
odstraniti ščetine. Uporabili so kolofonjo, ki 
so jo zdrobili in potresli po ščetinah ter zalili z 
vročo vodo. Na ta način je bilo odstranjevanje 
ščetin veliko lažje.

Mesar je odrl kožo in obrezal špeh. Poprijeti 
sta morala dva močna, dvigniti in obesiti celo 
telo na gavge. Eden, največkrat mesar, si je dal 
na rame prt, se spodaj uprl v kos in pomagal 
dvigniti na stojalo. Iz trebušne votline je odstranil 
drobovino in previdno ločil čreva. Domači so 
jih odnesli k potoku na perišče. Debela čreva 
so obrnili s pomočjo toka vode, za obračanje 
drobnejših pa so uporabljali t. i. tresiunco, zaob-
ljeno palico, ki se je po dolžini debelila. Nanjo so 
nabrali, navlekli črevo in ga obrnili. Sledilo je 
natančno pranje in izpiranje z mrzlo vodo. Doma 
so v vodo s črevi naribali čebulo in repo, ki sta 
pobrali neprijeten vonj. Če je bil zunaj sneg, so 
čreva drgnili ob njega, da so postala še bolj čista. 
Še večkrat so jih sprali z mrzlo vodo. 

Gospodinja je spekla potico
Po končanem klanju so ob kozarčku žganja 

spet imeli dosti povedati, kdo in kje je premalo 
držal, kdo je namesto koga zadržal, da pujs ni 
padel s stola. Običaj je tudi bil, da je gospodinja 
za ta dan spekla in postregla s potico. V navadi je 
bilo še, da so jetra splaknili z mrzlo vodo, nare-
zali, spekli in jih ponudili že za malico mesarju 
in pomočnikom. Nekateri so jih celo zahtevali. 
Mesarji so bili domačini, kar nekateri kmetje. 
Tudi sicer so si sosedje v času kolin pomagali 
med seboj, predvsem pri držanju prašičev. 

Sušenje kolin je odgovorno delo
Za nadaljnje delo so poskrbeli domači sami. 

Razkosali so debelejša čreva in na enem koncu 
zašpilil s špilo. Zmešali so kuhan ješprenj, 
česnovo vodo, meto, meliso, majaron, poper 
in malo ajdove moke. Slednje je moralo biti 
ravno prav, drugače so krvavice med kuhanjem 
pokale. Kos črevesa so kar z roko nabasali, na-
polnili toliko, da je ostalo še malo prostora tudi 
po špiljenju na drugem koncu. Drobnejša čreva 
so polnili z livcem. Med kuhanjem se je masa 
sama lepo razporedila. Ko se po piku z drobno 
špilo iz vbodenega mesta ni več pokazala kri, so 
bile kuhane. Meso so dali za več tednov soliti v 
sod. Po enodnevnem sušenju na zraku je sledilo 
dimljenje v t. i. raufkamri, črnem sajastem pros-
toru ob dimniku, kjer ni smelo biti ne pretoplo 
ne prehladno, da se meso ni pokvarilo. V peči so 
morali kuriti bukova drva in v prostor z mesom 
je moralo iz dimnika uhajati ravno prav dima. 
To je bilo natančno in odgovorno delo.

Ničesar niso zavrgli
Od pujsa so porabili čisto vse, ničesar niso 

zavrgli. Delali so mesene klobase in jetrnice, 

Upravne enote so s 1. januarjem 2012 začele 
voditi postopke o določenih prekrških na podlagi 
Zakona o motornih vozilih (ZMV). 

Za prekršek se šteje, če lastnik v primeru, ko 
nastane sprememba, ki vpliva na spremembo v 
prometnem dovoljenju, tega v 15 dneh ne prijavi 
registracijski organizaciji. Za to je predpisana globa 
200 evrov za posameznika, 1000 evrov za pravno 
osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter 
za nujno odgovorno osebo globa v višini 200 evrov. 

Prav tako je prekršek, če vozilo ni odjavljeno 
in registrske tablice niso izročene, kadar je vozilo 
uničeno, odsvojeno, če je registrirano v tujini 
zaradi preselitve lastnika ali iz drugih razlogov, 
če je ukradeno, če poteče veljavnost prometnega 
dovoljenja pred več kot 30 dnevi, če je prenehala 
veljati zavarovalna pogodba in če pri prenosu 

lastništva, ko novi lastnik istočasno vozila ne 
registrira na svoje ime, v 15 dneh tega ne stori ali 
ne poda izjave o lokaciji vozila. Za vse navedene 
prekrške je predpisana globa za posameznike 
250 evrov, za pravno osebo ali samostojnega 
podjetnika posameznika globa 2000 evrov, za 
nujno odgovorno osebo pa globa 250 evrov. 

UE Škofja Loka kot pristojna UE za občine 
na Škofjeloškem stranke opozarja, naj bodo 
pozorne na svoje obveznosti, ki izhajajo iz ZMV. 
Dosledno, torej v zakonskem roku, je treba 
prijaviti registracijski organizaciji vsako spre-
membo, ki vpliva na spremembo podatkov v 
prometnem dovoljenju. Priporočljivo je tudi, da 
lastniki vozil vestno in v predpisanih rokih izpol-
njujejo dolžnosti ob odjavi vozila, spremembi 
lastništva in prenehanju zavarovanja.

L. R.

Upravne enote lahko zaračunajo kazni za prekrške
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Čas kolin je bil včasih mali družinski praznik
salam pa ne. Za jetrnice so uporabili jetra, led-
vica, glavino in kašo ter veliko dišav, predvsem 
popra in česna. Sušili so jih par dni. Lepo so 
dišale in dobre so bile, kdor jih je znal pravilno 
narediti. Uporabne so bile krajši čas, sicer se jim 
je spremenil okus. 

Bila pa je težava s shranjevanjem kolin za 
daljši čas. Treba je bilo paziti, kako in kdaj 
porabiti, da se ne bi kaj pokvarilo, saj je bilo s 
trudom pridelano. Sveže meso so kmalu pora-
bili, le suho se je obdržalo do pomladi. Lojzka 
je z možem nekoč zredila velikega pujsa, ki je 
imel samo špeha sto kilogramov. Okajenega 
sta narezala na manjše kose. Zavila sta ga v 
časopisni papir in dala v kovinski sod v pepel. 
Enako tudi okajeno meso. Celo leto so ju imeli 
zunaj pod streho. Na nekaterih kmetijah so 
meso hranili v kaščah. 

Nekaj špeha je zmlela in nasolila. Ko se je 
sol začela topiti, je dodala prerezano čebulo in 
scvrla. Stopljeno mast z ocvirki vred je nalila 
v kozarce ali drugo posodo. Tako maščobo je 
potem uporabljala za vsakdanjo zabelo za zelje 
ali za žgance. Ponekod so mast precedili in ločili 
od ocvirkov. 

Za mlade pujske so se priporočili že 
vnaprej 

Včasih je bilo mlade pujske kar težko dobiti. 
Kjer so vzrejali mladiče, so se bodoči kupci že 
veliko pred kotitvijo svinje priporočili zanje. 
Lojzkina mama je nekoč od kmeta iz Laniš 
prinesla tistega čisto najmanjšega, ker drugega 
ni bilo več na prodaj. Rejec ji je svetoval, naj 
ga krmi s kozjim mlekom, pa se bo mogoče 
začel bolje rediti. Ženske so ji povedale, da so 
ga pogosto pestovale in obljubila jim je, da ga 
bo ona tudi. Pujsek je bil res tako majhen, da 
ji je kmet rekel: »Le zakaj si prinesla koš, saj 
bi bil cekar čisto dovolj velik!« Ob skrbni negi 
je zrasel v debelega prašiča, ki je vedno vse 
pojedel in ni bil nikoli bolan. Pravo veselje ga 
je bilo gledati! Napočil je čas klanja in pujskov 
vzreditelj se je oglasil v vlogi mesarja. Kar 
verjeti ni mogel, da se je res tako zredil.

Namesto krmil tudi želodova moka
Kjer so pujsa krmili z dobro hrano, krmíli iz 

žita, je imel veliko špeha, če pa je jedel pretežno 
zelenjavo, ga je bilo bolj malo. Včasih so kŕmili 
največ z ovseno moko. V prvih povojnih letih, 
ko se v trgovini ni dalo kupiti krmil, so v gozdu 
nabirali želod, ga na peči posušili, zmleli v 
mlinu in presejali, da so izločili luščine. Še 
s kuhano peso in korenjem je ob taki oblodvi 
pujs živel kot gospod. Na ta način hranjen se je 
dobro redil in imel veliko špeha. Le nekoliko 
temnejši je bil v tistem delu, ki je zrasel v času 
prehrane z želodovo moko. 

Včasih so svinjsko kožo lahko dobro prodali. 
Od velikega prašiča je navrgla toliko, da so s 
tem denarjem plačali mesarja. 

Milka Burnik

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu se je 
leta 2010 zapisala v zgodovino kot največji okolje-
varstveni projekt v samostojni Sloveniji, pri kate-
rem je sodelovalo več kot 270.000 prostovoljcev po 
vsej Sloveniji. Pobrali so 70.000 kubičnih metrov 
nezakonito odvrženih odpadkov. V letošnjem letu 
člani neprofitnega združenja Ekologi brez meja 
akcijo ponovno organizirajo, projekt pa se povezuje 
v svetovno čistilno akcijo World Clean up 2012 
oziroma Očistimo svet 2012.

Čistilna akcija Očistimo svet 2012 – eden 
glavnih organizatorjev je tudi slovenska ekipa 
– je največji okoljski prostovoljski projekt v 
zgodovini človeštva in je sestavljen iz vrste eno-
dnevnih čistilnih akcij držav, ki se bodo zvrstile 
od 24. marca do 25. septembra. Aktivnosti 
že potekajo, in sicer se izvaja najobsežnejše 
označevanje divjih odlagališč na zemljevidu, 
ki bo tako prvi enoten in tudi največji digitalni 
register divjih odlagališč na svetovni ravni. Na-
men svetovne akcije je povezati 300 milijonov 
prostovoljcev v vsaj 100 državah sveta, ki 
bodo očistili na milijone ton smeti in pomagali 

Ekologija

Očistimo Slovenijo za lepši svet
ustvariti svetovni register divjih odlagališč. 
Priprave trenutno potekajo v 83 državah sveta, 
med drugim tudi v večini balkanskih držav. 

V čistilno akcijo, ki bo širom Slovenije 
24. marca, želijo ekologi povezati 250.000 
prostovoljcev. Projekt Očistimo Slovenijo 
2012 je zasnovan dvotirno. V prvem delu je 
predvideno čiščenje divjih odlagališč, drugi 
del pa zajema čiščenje ulic, cest, okolic šol in 
vrtcev, stanovanjskih okolišev, sprehajalnih 
poti ter čiščenje pohodniških poti. Organizatorji 
pričakujejo, da bodo prostovoljci na dan akcije 
na vsakega prebivalca Slovenije zbrali približno 
eno 120-litrsko vrečo odpadkov. 

Čistilna akcija je prostovoljna in naj bi po 
mnenju Ekologov brez meja vplivala tudi na 
krepitev prostovoljstva pri nas ter kohezijo med 
organizacijami, ki delujejo na tem področju.

K sodelovanju v akciji smo vabljeni vsi 
prebivalci Slovenije, da s skupnimi močmi 
storimo nekaj dobrega za nas in okolje, v kate-
rem živimo.

Lidija Razložnik

Dirka v Lučine z novim organizatorjem 
Člani Moto kluba Buhc 

so se sešli na občnem 
zboru, na katerem so spre-
jeli dva pomembna sklepa, 
in sicer o ukinitvi kluba ter 
o prenosu sredstev in pre-
mestitvi voznikov na Avto 
moto društvo Buhc. 

Vozn ikov  j e  l e tos 
približno enako kot preteklo 
leto. Lani so jih imeli 22, trije 
so zamenjali klub, dva pa 
sta se pridružila na novo. 
Imajo tudi šest motokrosi-
stov ter sedem funkcionar-
jev društva. Kot je pojasnil 
Viktor Oblak, zdaj že bivši 
predsednik kluba, so ra-
zlogi za ukinitev predvsem 
finančne narave. 

Povedal je še, da dobro 
obiskane in med domačimi 
ter tujimi vozniki priljub-
ljene Gorsko hitrostne 
dirke Lučine ne bodo več 
prirejali, saj nimajo dovolj 
aktivnih članov, ki bi lahko 
vse leto dejavno sodelovali 
pri organizaciji, opažajo 
pa tudi upad zanimanja in 
podpore med domačini. 

Zveza za avto šport 
Slovenije na to, da dirke 
ne bi več organizirali, ne pristaja, zato intenzivno 
iščejo drugega organizatorja. Tako že potekajo 
pogovori z AMD Zvezda, ki naj bi prevzel orga-
nizacijo letošnje dirke. Predstavniki dosedanjega 
organizatorja Moto kluba Buhc, AMD Zvezda ter 

predstavniki Zveze za avto šport Slovenije so se 
že sestali tudi z županom občine Gorenja vas - 
Poljane Milanom Čadežem. Ta je za dirko, ki naj 
bi bila tudi letos sredi avgusta na isti trasi kot 
doslej, že obljubil finančna sredstva. 

Damjana Peternelj
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Balinanje v utrdbi na Golem vrhu
Gostilna Na 

Vidmu in gostil-
na Jager orga-
nizirata 1. pokal 
Rupnikove linije 
v balinanju, ki 
bo v soboto, 
28. januarja, 
s  p r i če tkom 
ob 10.00 uri. 
Bal inanje bo 
v  p o d z e m n i 
utrdbi na Go-
lem vrhu. Turnir 
dvoj ic se bo 
odvijal z leseni-
mi kroglami. 
Najbol jše t r i 
ekipe bodo prejele pokal ter medaljo, vse ostale pa spominske medalje. 
Poskrbljeno bo za pijačo in jedačo. Glede na kraj športne prireditve 
organizatorji priporočajo topla oblačila in obutev. Dodatne informacije 
in prijave zbira Boštjan Poljanšek na telefonski številki 051/211-767 do 
zapolnitve mest oziroma do prijave 14 ekip. 

L. R.

• Do konca januarja od 7. do 15. ure: Razstava slik umetnic Društva 
podeželskih žena Blegoš z naslovom Ko čopič pove, kar čuti srce ... v 
prostorih KGZ, z. o. o., Kidričeva cesta 63a, Škofja Loka. 

• Do konca januarja: Drobne pesmi in velika mesta, razstava 
fotografij svetovnih mest Vita Debelaka in pesmi Lidije Debelak, od 
ponedeljka do četrtka od 8. do 19. ure, ob petkih do 13. ure, v jedilnici 
dijaškega doma v Škofji Loki.  

• 28. januar ob 10. uri: Pokal Rupnikove linije v balinanju v utrdbi 
Goli vrh. Prijave in dodatne informacije na voljo pri Boštjanu Poljanšku 
na telefonski številki 051/211-767. Organizirata gostilna Na Vidmu in 
gostišče Jager.

• 28. januar: 13. mednarodno tekmovanje v smučanju po starem 
na Grajskem hribu. Dodatne informacije in prijave pri Tanji Oblak na 
telefonski številki 031/675-494 ali po e-pošti oblak.tanja@gmail.com. 
Organizira Društvo Rovtarji – Smučanje in kolesarjenje po starem.

• 3. februar ob 18. uri: Ura pravljic – Mama Škrjanka v knjižnici 
na Sovodnju.

• 4. februar ob 19. uri: Predavanje Rosvite Pesek na temo 20 let 
samostojnosti Slovenije v Domu občine Gorenja vas - Poljane. Orga-
nizira ŽO-SDS Gorenja vas - Poljane.

• 6. februar ob 17. uri: Ura pravljic – Babica Zima v knjižnici 
Gorenja vas.

• 7. februar ob 17. uri: Ura pravljic – Radi pojemo v knjižnici 
Poljane. 

• 8. februar ob 17. uri: Osrednja občinska proslava ob kulturnem 
prazniku, v prostorih PŠ Javorje.

• 9. februar ob 18.30. uri: Nariši nov dan, družabni večer v Domu 
občine v Gorenji vasi

• 14. februar ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Pustne šeme 
v knjižnici Poljane. Delavnica je primerna za otroke od 4. do 10. leta 
starosti.

• 17. februar ob 18. uri: Delavnica za spretne prste Izdelki iz 
storžkov v knjižnici Sovodenj. Delavnica je primerna za otroke od 4. 
do 10. leta starosti.

• 20. februar ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Pustne šeme 
v knjižnici Gorenja vas. Delavnica je primerna za otroke od 4. do 10. 
leta starosti.

• 21. februar od 18. ure dalje: Pustno rajanje za mlajše in starejše 
v dvorani Doma občine Gorenja vas - Poljane. Vstopnina 5 evrov. Or-
ganizira KŠPD.

• 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: Občni zbor PD Gorenja vas, odprtje fotografske 
razstave in razglasitev zmagovalcev fotografskega natečaja v avli 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Organizira PD Gorenja vas.

• 26. februar: Pohod med vrhpoljskimi vinogradi. Dodatne infor-
macije in prijave na voljo pri vodniku Dragu Trčku na telefonski številki 
031/364-859. Organizira PD Gorenja vas.

Kam januarja in februarja?

Vabljeni na družabni večer o medsebojnih 
odnosih, vzgoji, preventivi in zasvojenosti

Ustvarjalci kampanje Ne-odvisen.si vabijo na družabni večer z naslo-
vom Nariši nov dan, kjer bodo v 90-minutnem družabnem večeru na 
svojevrsten način združili ljudskost s strokovnostjo. Vlasta Nusdorfer, 
terapevt Miha Kramli in Fani Čeh bodo z moderatorjem diskusije Boja-
nom Kodeljo govorili o medsebojnih odnosih, vzgoji otrok, preventivi in 
zasvojenosti. 

S pomočjo tematskih video prispevkov bodo jasno in verodostojno 
podajali izkušnje iz življenjskih področij različni strokovnjaki: Robert 
Friškovec, Nataša Pirc Musar, prof. dr. Martina Ž. Tomori, doc. dr. Sandra 
Bašič Hrvatin, dr. Viljem Ščuka, Miša Molk, Slavko Bobovnik … Prispevke 
je režiral Jurij Zrnec, ki bo prek video zaslona soustvaril humorne situacije 
in jih veselo prekrmaril skozi resne tematike. 

Družabni večer bo v četrtek, 9. februarja, ob 18.30 uri v Domu občine 
v Gorenji vasi. Vstop je prost. 

Namen in cilj družbeno odgovorne kampanje Ne-odvisen.si je otroke, 
mladostnike in odrasle ozaveščati o različnih pasteh zasvojenosti (od 
drog, alkohola, cigaret, čezmerne uporabe interneta, iger na srečo …), 
možnostih pomoči in promociji zdravega načina življenja. Kampanjo 
so leta 2007 izpeljali na območju vseh primorskih občin ter jo leta 2010 
razširili na vso Slovenijo, letošnjo pa so še osvežili in nadgradili. Poteka 
pa pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. 
Danila Türka.

T. D.

Predavanje Rosvite Pesek  
o samostojni Sloveniji

Ženski odbor SDS Gorenja vas - Poljane vabi v okviru slovenskega 
kulturnega praznika na predavanje Rosvite Pesek, novinarke in zgodo-
vinarke, na temo 20 let samostojne Slovenije. Voditeljica Odmevov na 
RTV Slovenija je med drugim avtorica knjig Osamosvajanje Slovenije in 
Skupščinski koraki k samostojni državi. Skupaj z Meto Lavrič Tomšič, ženo 
Franceta Tomšiča, ustanovitelja Socialdemokratske zveze Slovenije, je 
uredila in dokončala Tomšičevo knjigo z naslovom Od stavke do stranke. 
Rosvita Pesek bo prisotne 4. februarja ob 19. uri v Domu občine skozi 
oči strokovnjaka popeljala v ključno obdobje osamosvajanja, predstavila 
njihove akterje in nasprotnike, plebiscitarno enotnost in današnje neza-
vedanje veličine teh dogodkov izpred 20-ih let.

L. R.

V prejšnji številki Podblegaških novic smo v članku z naslovom Ob 
okrogli obletnici punta bo izšla tudi knjiga pri naštevanju oblikovalcev 
programa izpustili povezovalca veznega teksta ter scenarista spominske 
slovesnosti ob 70-letnici Poljanske vstaje v Vinharjah. To je bil Jože Logar, 
sicer dramski igralec, ki že nekaj let aktivno sodeluje pri pripravi omenjene 
slovesnosti v Vinharjah in tudi slovesnosti v Dražgošah.

Uredništvo

Dopolnitev članka



23

Mesec december ponavadi prinaša veselje 
in radosti ob različnih dogodkih, skriva pa 
tudi pasti in nevarnosti, povezane z uporabo 
pirotehničnih sredstev. Da bi bilo tega čim manj 
ali nič, je mlade nagovoril policist Sebastjan 
Mirnik. Predstavil je Zakon o eksplozivnih 
in pirotehničnih izdelkih, ki podrobneje opre-
deljuje uporabo pirotehničnih izdelkov.

Učenci 7. in 9. razreda so imeli plesno 
športni dan. Preizkusili so se v plesnih ko-
reografijah in se uspešno predstavili v veliki 
šolski telovadnici.  

V decembru se je končalo tudi tekmovanje 
iz biologije, za kar iz leta v leto narašča zani-
manje. Tema letošnjega je bila Čebele in čmrlji. 
Tekmovalo je petindvajset učencev, ki so bili 
zelo uspešni. Čeprav niso osvojili nobenega 
zlatega priznanja, so se o teh žuželkah mnogo 
naučili. Snov ni bila povezana s poukom, zato 
so se srečevali ob sobotah, ko so imeli vsi 

Novice iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

V znamenju tekmovanj in voščil
Otroške risbe  
za dober namen

Učenci OŠ Poljane so sodelovali v akciji 
Alpine z naslovom Obudimo Pepelko in poma-
gajmo otrokom. Z njo je podjetje želelo v družbi 
okrepiti čut in zavest, da je tudi v težavnih časih 
pomembno pomagati drugemu. 

Učenci in mentorji Unesco šol Gorenjske smo 
se srečali na Osnovni šoli Gorje. Najprej sta bila 
na vrsti predavanje in predstava na temo Pokljuške 
soteske, ki so ju pripravili učenci in učitelji šole gos-
titeljice, potem pa smo se razporedili v tri delavnice. 
Nekateri so ustvarjali v likovni delavnici, drugi so 
šli na sprehod po znameniti soteski, tretji pa smo 
pripravljali okusne prigrizke in sladice, s katerimi 
smo potem postregli udeležencem srečanja.

Naša vsakoletna srečanja so vedno zanimiva, 
saj ponudijo priložnost učencem, da spoznajo 
nove prijatelje in se naučijo česa novega o 
slovenski kulturni in naravni dediščini.

»Na tem srečanju sem bila v kulinarični 
delavnici, ki mi je bila zelo všeč, ker smo pri-
pravljali kokosove kroglice in majhne sendviče, 
ki so bili zelo okusni. Po pripravi prigrizka pa 
je vsaka delavnica predstavila svoje delo. OŠ 
Gorje je precej starejša od naše šole, ampak je 
kljub temu naše srečanje uspelo,« je strnila vtise 
Tina Ržek iz 6. b. 

Njena sošolka Vesna Mudri pa je dejala: 
»Moji vtisi so zelo dobri. Meni je bilo vse 
všeč, še najbolj pa, ko smo rezali paradižnike. 
Všeč mi je bilo tudi, ko smo si ogledali kratke 
filmčke, ki so bili zelo zanimivi. Na koncu smo 
vse, kar smo naredili, tudi pojedli. Všeč mi je 
bilo, da smo lahko sami izbirali, kako bomo 
okrasili sendvič.«

 Teja Podgrajšek, mentorica

Unesco šole

Srečali so se v GorjahZačeli s parklji  
končali z Božičkom

Otroci iz skupine Mavrice na Sovodnju so 
december začeli delovno. Na Miklavžev dan 
nas je obiskal kuhar Matjaž Kisovec. Z njegovo 
pomočjo smo mesili in oblikovali parkeljčke. 
Obiskala nas je tudi knjižničarka in nam v 
okviru projekta Ljudska izročila predstavila 
ljudsko pravljico.

Zaigrale so tudi orglice. Na obisk so prišli 
Poljanski orgličarji. Tone Krek, Milan Kalan in 
Jože Dolenec so s sabo prinesli različne or-
glice, čisto majhne in pa tako velike, da hkrati 
nanje lahko igrata dva. Igrali so nam ljudske 
pesmi, mi smo jih spremljali s petjem. Otroke so 
povabili, da so na to ljudsko glasbilo poskusili 
zaigrati tudi sami.

Po končanem nastopu so otroci nastopajoče 
še narisali. Preživeli smo čudovito dopoldne, za 
kar se Poljanskim ogrličarjem zahvaljujemo.

Konec leta smo v vrtcu zaključili z obiskom 
Božička in dedka Mraza.

Tina Linke, Renata Kisovec

Nagrajena slika Aljaža Luznarja 
K sodelovanju so povabili otroke iz osnovnih 

šol po Sloveniji ter predšolske otroke. Otroci so 
ustvarjali likovne izdelke, na katerih so upodo-
bili kateri koli lik ali motiv iz Pepelke. 

Alpina je za vsako prispelo risbo darovala 
0,5 evra za bolne otroke. Zbrana sredstva bodo 
namenjena za nakup medicinske naprave 
sekvenator, ki bo omogočil sodobno in 
hitrejše zdravljenje otrok.

Naši otroci so s pomočjo učiteljic narisali 
približno 200 risbic. Tako so prispevali kar nekaj 
denarja v sklad za nakup aparata za Pediatrično 
kliniko v Ljubljani in pomagali otrokom, obo-
lelim za rakom. Trije od sodelujočih učencev 
so s svojimi risbicami prišli v ožji izbor, učenec 
Aljaž Luznar iz 4. a razreda pa je bil med 
nagrajenci.

Barbara Tavčar

čas. Bronastega Proteusovega priznanja se bo 
veselilo dvanajst učencev iz osmega in štirje iz 
devetega razreda, srebrnega pa dve učenki iz 
osmega in ena iz devetega razreda.

Sicer pa so potekala še šolska tekmovanja 
iz astronomije, zgodovine in slovenščine ter 
državno iz slovenščine.

Zadnji šolski dan starega leta so na Sovodnju 
družno oblikovali otroci iz vrtca in učenci šole. 
Dramski krožek je zaigral dve igrici, skupine 
učencev in vrtčevskih otrok pa so prepevale in 
igrale na inštrumente. Vse to je z zanimanjem 
spremljal tudi dedek Mraz. V razredih so učenci 
voščili in izročili darilce predhodno naključno 
izbranim sošolcem. Razveselili so se domisel-
nih voščilnic in traku za čez ušesa z napisanim 
imenom. Spodbujali in navijali pa so še za čim 
boljše uvrstitve finalistov na šolskem tekmo-
vanju Minuta do zmage.

Milka Burnik
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Voščili so si učenci 1. in 2. razreda.
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Tudi med šolskim letom se lahko vpišete v :

enoletni poklicni tečaj 
PREDŠOLSKA VZGOJA 

Pogoj za vpis so uspešno zaključeni štirje letniki srednje šole.

Po zaključku pridobite naziv vzgojitelj/ica predšolskih otrok. 

Z vpisom v prvih dneh februarja 2012 lahko zaključite februarja 2013. 

  

Informacije in prijave: 04/ 506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si

Poleg zdaj že tradicionalnega kopanja in 
druženja Kopačanov na prvi dan novega leta so 
se letos prvič odpravili tudi na pohod na Kucelj. 
To je hrib in hkrati najvišja točka Makovic, ki 
je v zadnjem času postal prava izletniška točka. 
Sprva je bila na Kuclju postavljena le omarica, 
v kateri je knjiga za vpis pohodnikov, nato so 
bližnji domačini na hrib prinesli leseno klop, 
na novega leta dan pa še mizo. Oba lesena 
izdelka je izdelal Janko Homec iz Studorja. 
1. januarja se je na Kuclju zbralo okoli 40 
pohodnikov iz Kopačnice, Studorja ter ostalih 
vasi pod Blegošem, ki so se skupaj poveselili 
in nazdravili novemu letu. 

Proti večeru so se odpravili še v toplice, kjer 
so se najpogumnejši tudi kopali v 21 stopinj 
Celzija topli vodi. Za še boljše razpoloženje 
zbranih v in ob bazenu pa je poskrbel Jože 
Reven, ki je raztegnil meh svoje harmonike.

Na stenah domov Kopačanov je letos 
koledar, na katerem so fotoutrinki z letošnjega 
kopanja v toplicah in pohoda na Kucelj, ki ga 
je izdelala Silvana Jezeršek.

Ta druženja postajajo vedno bolj utečena in 
priljubljena ter pritegnejo čedalje večje število 
ljudi iz vasi pod Blegošem, ki se jim pridružijo 
tudi ostali.

L. R.

Za prvi novoletni dan

Na Kucelj, 
nato v toplice


