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Poročilo z 10. seje občinskega sveta

Iz županovega
dnevnika
• 4. april: Na promocijski konferenci ob
predstavitvi nove pijače
Adam Cider kmetije Matic iz Hotavelj, na Dvoru
Jezeršek na Spodnjem
Brniku.
• 13. april: Na otroškem parlamentu v OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas, kjer so učenci
urili možgane kot bodoči parlamentarci.
• 14. april: Kot matičar na biserni poroki Helene in Franca Justina (Žirovceva)
s Hotavelj.
• 17. april: Sestanek na AMD Zvezda
glede Gorsko-hitrostne dirke Lučine 2012.
Občina je prevzela ureditev kritičnih delov
ceste, priprave na dirko dobro potekajo.
• 18. april: Ogled bunkerja na Golem vrhu
skupaj z župniki iz občine, ki so bili nad
videnim presenečeni in navdušeni.
• 20. april: Obisk pri državnem sekretarju
za kulturo Aleksandru Zornu na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
na temo ureditve centra Poljane in urejanja
Tavčarjevega dvorca na Visokem.
• 25. april: Podpis pogodbe z izbranimi
izvajalci za posodobitev in razširitev čistilne
naprave v Gorenji vasi.
• 25. april: Na sestanku v zdravstvenem
domu v Gorenji vasi z zdravniki in vodjo
projekta Natašo Kopač glede umestitve dvigala, saj je prehod iz pritličja v nadstropje za
starejše in invalide zdaj težaven.
• 30. april: Na Kladju prižgal kres in se
kasneje udeležil še kresovanja na Visokem.
T. D.

Na Sovodnju in v Lučinah skoraj
gotovo ne bo javne kanalizacije

Na aprilski seji so svetniki med drugim sprejeli
sklep o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije, potrdili so zaključni račun občine za leto 2011 in
po burni razpravi tudi operativni program odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode za območje
občine. Ta se v nekaterih delih pomembno razlikuje
od načrtov, ki jih je občina imela zadnja leta.
Uvodoma so nekateri svetniki želeli dobiti
županovo pojasnilo o izvedeni korespondenčni seji,
na kateri so svetniki potrdili predlagane spremembe
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Pripomba svetnika je bila, da so na dopisni seji
glasovali o enakem predlogu, kot so ga zavrnili na
redni seji, po njegovem mnenju bi pred glasovanjem moral o vsebini razpravljati tudi občinski odbor
za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Svetniki so se dalj zadržali na drugi točki
dnevnega reda, ko so bile na vrsti pobude in
vprašanja. Roman Demšar je vprašal, kakšna je
rešitev za 40 otrok, ki za zdaj niso dobili mesta v
vrtcu. Direktorica uprave Elizabeta Rakovec je pojasnila, da bo končno število zavrnjenih otrok znano
po podpisu pogodb o vključitvi, saj pričakuje nekaj
osipa, poleg tega nekaj otrok v začetku šolskega leta
še ne bo izpolnjevalo starostnega kriterija za sprejem. Kljub temu pričakuje, da jih bo nekaj verjetno
ostalo brez vrtčevskega varstva, novih oddelkov pa
občina ne namerava vzpostavljati, saj v naslednjem
letu pričakujejo manjši vpis.
Svetnike je zanimalo, kako da Polycom odhaja
v Črnomelj, čeprav je lani kupil zemljišče v GC
Dobje. Župan je povedal, da je pogodba za podjetje
zavezujoča. Jože Čadež je opozoril, da je na cestah
od posipanja pozimi ostalo veliko peska – zanimalo
ga je, kdo ga bo pospravil. Župan je odgovoril, da
ni službe, ki bi poskrbela za to in predlagal, da
krajevne skupnosti občini posredujejo predloge za
ureditev najbolj kritičnih delov. Žan Mahnič je predlagal, da se razpise za dodelitev finančnih sredstev
društvom in za finančne subvencije na področju
kmetijstva in gozdarstva objavijo v začetku leta,

Stik z županom

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi
junija. Vaše prispevke pričakujemo do 1. junija 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!

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 04/51-83100 in povejte, približno koliko časa boste
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne
bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj zaradi
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje.
M. B.

da bi upravičenci čim prej dobili denar.
Franja Gabrovšek Schmidt z BSC Kranj je
predstavila odlok, s katerem občine na Gorenjskem
ustanavljajo Razvojni svet gorenjske regije. Kot
je povedala, bo organ nadomestil svet županov
in regionalni razvojni svet, sestavljen pa bo iz 45
članov: predstavnikov občin (18), gospodarstva
(18) in nevladnih organizacij (9).
Pri sprejemanju zaključnega računa proračuna
so bili svetniki kritični in imeli številna vprašanja,
na koncu pa jih je devet sklep podprlo, eden je bil
proti, pet pa vzdržanih. Največ nezadovoljstva med
nekaterimi svetniki pa je povzročila predstavitev
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje naše občine.
Kot je uvodoma povedal Klemen Strmšnik iz
podjetja Oikos, se pogosto prebivalci ne zavedajo,
da so dolžni poskrbeti za primeren način odvajanja
komunalnih voda. V operativnem programu, ki ga
je na koncu večina svetnikov potrdila in torej velja,
so snovalci glede na geografske značilnosti reliefa,
gostoto poselitve, značilnosti pozidave in obstoječih
načinov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode na območju občine, predvideno namensko
rabo prostora in zakonska določila opredelili rešitve
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za
vsak objekt na območju občine posebej. Tako so,
kot kaže dokončno določena območja, kjer občani
lahko pričakujejo javno kanalizacijo, in območja,
kjer bodo za odvajanje morali poskrbeti prebivalci
sami. V Oikosu so na podlagi analiz, zakonodaje in
pogojev, ki jih opredeljuje občina z različnimi dokumenti, izračunali, v katerih naseljih oziroma delih
naselij ima izgradnja javnega sistema ekonomsko
računico. Čeprav je bilo do zdaj načrtovano drugače,
kaže, da bodo prebivalci Sovodnja in Lučin ter Dolgih Njiv morali za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda poskrbeti sami, kar je med prisotnimi svetniki
iz Sovodnja povzročilo precej nejevolje. Stanko
Bajt je dejal, da so krajanom dolga leta govorili,
da bodo dobili javno kanalizacijo in naj jim zdaj
predstavniki občine sami povedo, da to ne bo tako.
Kristina Knific z občine je dejala, da je na Sovodnju
gostota poseljenosti premajhna, da je potreb veliko,
nepovratnih sredstev pa ni več na voljo. Dodala je,
da so pred izdelavo programa v Lučinah načrtovali
priključitev 61 objektov na javni kanalizacijski
sistem. Zdaj pa se je izkazalo, da bi bil strošek za to
700.000 evrov, medtem ko bi bila cena za izgradnjo
individualnih malih čistilnih naprav skupaj 275.000
evrov. Na vprašanje svetnikov, kje lahko lastnik
posameznega objekta izve, ali bo moral sam graditi
malo čistilno napravo, in če da, kakšne možnosti ima,
je Knifičeva dejala, da so vse informacije dostopne
pri njej. Tem vprašanjem pa se bomo bolj natančno
posvečali tudi v naslednjih številkah Podblegaških
novic. Za vsako naselje bodo navedeni možnosti in
pogoji izgradnje ter predvideni stroške.
Milka Bizovičar
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Nepremičnine in davščine

Ne pozabite javiti spremembe
Na tej strani je objavljen poziv k javljanju
sprememb, ki bi vplivale na izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). To je
vsakoletni ukrep, ki ga občine izvedejo zato, da
v čim večji meri posodobijo stanje na področju
lastništva zemljišč in spremembe namembnosti.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za
odmero nadomestila, so: sprememba zavezanca,
sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti
prostora, objekta ali zemljišča, sprememba
poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova
zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke, in
podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih
sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s
katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo
brez sodelovanja zavezanca.

Predlogi za obdavčenje
po novem še v predalih

Že več let je sicer predvideno, da bo NUSZ
nadomestil davek na nepremičnine. A kljub
temu, da je bilo pripravljenih že več zakonov, za
zdaj ne kaže, da se bi to tudi res zgodilo – vsaj
v kratkem ne. Res pa je, da je vlada v sklopu
varčevalnega paketa, ki so ga parlamentarci
podprli sredi meseca, predvidela obdavčenje
najvrednejših nepremičnin. Tako bodo (za zdaj)
do konca krize morali plačevati davek tisti, ki
imajo v lasti nepremičnine v skupni vrednosti
od milijona do dveh milijonov evrov po stopnji
0,5 odstotka, medtem ko bodo lastniki s skupno
vrednostjo nepremičnin več kot dva milijona
plačevali vsako leto odstotek davka. V Sloveniji je menda blizu pet tisoč lastnikov, tako
fizičnih oseb kot podjetij, z več kot milijonom
evrov premoženja v nepremičninah, pri čemer
pa lastnikom objektov za javne in poslovne
namene davka ne bo treba plačevati.
V svežnju protikriznih zakonov – brez
roka trajanja – je še en davek, povezan z
nepremičninami, in sicer davek od dobička pri
prodaji zemljišča, če se medtem spremeni v
zazidljivo zemljišče.

Ne spreglejte – razgrnitev
osnutka OPPN in
okoljskega poročila
Konec junija in v juliju je predvidena javna
razgrnitev osnutka OPPN za območje okrog
zdravstvenega doma v Gorenji vasi, kjer je
predvidena gradnja Doma za starejše občane,
in tudi okoljskega poročila za to področje.
To bo priložnost za vse občane, da si
ogledajo predvideno ureditev območja in v razpisanem roku tudi podajo pripombe, predloge
ali dopolnitve. Po končanju javne razgrnitve to
ne bo več mogoče.
V prihodnji številki Podblegaških novic pa
bomo osnutek OPPN in okoljsko poročilo tudi
podrobneje predstavili.
T. D.

Veste, koliko so vredne
vaše nepremičnine?

Zdaj predvidene davke bo država odmerjala na podlagi posplošenih tržnih vrednosti
nepremičnin, kar je Geodetska uprava izvedla
dokončno tik pred novim letom. Vrednosti vaših
nepremičnine v skladu z zakonodajo uporabljajo tudi nekateri drugi javni organi (na primer pri
izračunavanju nekaterih socialnih transferjev,
otroških dodatkov itn.).
Zato je prav, če tega še niste storili, da preverite, koliko premoženja v nepremičninah so
vam pripisali. Za vsako nepremičnino posebej
(za vsako parcelo, objekt itn.) lahko podatek
dobite na spletni strani, na portalu prostor
(http://e-prostor.gov.si/), v rubriki Javni vpogled
v podatke o nepremičninah. V sistem vpišete
naslov, parcelo ali identifikacijski podatek o
stavbi, nato pa s klikom na znak € preverite
pripisano vrednost. Ob tem naj dodamo, da je
priporočljivo natančno preveriti tudi podatke
o nepremičnini in tudi lastniku, na podlagi
katerih so jo na Geodetski upravi ocenili. Če
so namreč napačni, jih je treba popraviti, po-

pravljeni izračun pa je na spletni strani dostopen
naslednji delovni dan. Vstop v portal za spletno
spreminjanje podatkov je možen prek strani
http://www.gu.gov.si/.
Vendar pa je za dostop treba imeti kodo, ki
ste jo kot lastnik nepremičnin prejeli že oktobra
2010, ko je Geodetska uprava prvič pošiljala
poskusno izračunane vrednosti. Če kode nimate,
jo lahko dobite na območni geodetski enoti, kjer
vam lahko pripravijo tudi zbirni seznam vseh
nepremičnin v vaši lasti. Tega sicer dobite tudi v
sistemu, če vanj dostopate z omenjeno kodo.
T. D., M. B.

Ker pripisana vrednost nepremičninam vpliva tudi
na socialne transferje in podatke uporabljajo tudi
nekatere druge javne ustanove, bomo tej temi v
naslednji številki namenili nekaj več pozornosti,
čeprav je bilo v medijih o tem že veliko povedanega
in napisanega. Če imate konkretno vprašanje, ga
do konca tega meseca pošljite na naš e-naslov:
podblegaske.novice@gmail.com in potrudili se bomo
dobiti odgovor nanj. Vprašanje lahko pošljete tudi po
pošti na Občino GvP (Poljanska cesta 87, Gorenja
vas, s pripisom za Podblegaške novice).

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, na podlagi 218. c člena in 218. č člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo ter Uradni list RS, št. 92/05-ZJC-B,
93/05-ZVMS, 111/05 (odl. US: U-I-150-04-19), 120/06 (odl. US: U-I-286/04-46), 126/07, 57/09 (skl. US: U-I-165/098), 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 (odl. US: U-I-165/09-34)) ter 15. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04 106/05
in 59/2011), objavlja

JAVNO NAZNANILO

o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gorenja
vas - Poljane za leto 2012.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega
zemljišča, kot tudi podatki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Občine Gorenja vas Poljane, na naslovu Poljanska cesta 87, Gorenja vas, v sobi št. 6 v 1. nadstropju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke in nanje podajo pripombe
od 28. maja 2012 do 29. junija 2012, in sicer vsak ponedeljek od 8. do 11. ure in vsako sredo od 14. do 17. ure. Pripombe
je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov Občine Gorenja vas - Poljane.
II.
Zavezanci so Občini Gorenja vas - Poljane dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako
spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2012.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so: sprememba zavezanca, sprememba vrste
dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba
stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke, in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerim razpolaga Občina, ali pa se
podatki lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Gorenja vas - Poljane s pisno in podpisano vlogo.
Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži na način:
s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas ali
osebno, z vložitvijo v tajništvu na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane.
Kontaktna oseba:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, Jernej Nučič, tel. 04/51-83-102
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Kolesarski krog občine Gorenja vas - Poljane

Udeležence so spremljali
lepo vreme in čudoviti razgledi
Na uradni otvoritvi Kolesarskega kroga občine Gorenja vas - Poljane na vaškem
trgu se je zbralo okoli 50 kolesarjev. Ob prijavi so kolesarji prejeli majico z
logotipom in zemljevidom kolesarskega kroga.

Slavnostno rezanje traku
Pred uradnim odprtjem kroga so se lahko
kolesarji okrepčali s čajem, si ogledali ponudbo
tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov ter
starodobna kolesa, ki so jih predstavili člani
društva Rovtarji. Lucija Kavčič in Majda
Dragovan sta s skečem poskrbeli za zabaven
začetek otvoritve: Mama in hči se odločita, da
se bosta udeležili kolesarskega kroga. Mama je
na kolesarjenje pripravljena in ima na sebi in
ob sebi vso opremo, da se udeleži kolesarjenja,
hčerka, mlada in urejena gospodična, pa ima s
seboj namesto kolesa poln kovček cunj. V njem
so oblačila, ki niso primerna za kolesarjenje.
A to ni njen edini problem – ima ravno novo
frizuro, ki bi jo čelada uničila, nima športnih
copat le visoke pete, zlomil se ji je noht, ni
kupila pravega pudra …, po vrhu vsega pa še
majica, ki ji jo priskrbi mama, ni zanjo, saj je
po hčerinih besedah prevelika, ker se ne prilega
tesno telesu. Mama ji skuša večkrat dopovedati,
da to ni modna revija, ampak kolesarjenje, a zaman. Hudomušen dialog je obiskovalce nasmejal, kolesarjev pa kljub vsem problemom mlade
dame ni odvrnil od namere, da bi prekolesarili
del kolesarskega kroga.
Zbrane je nagovoril tudi župan Milan Čadež,
ki se je med drugim zahvalil vsem športnim in

Kolesarji na Visokem.
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turističnim društvom za pomoč pri nastajanju
kroga. »Posebna zahvala velja Lojzu Oblaku,
očetu slovenskega kolesarstva, ki je ponesel ime
naše občine v Evropo,« je še povedal župan,
nato pa s kolesarskim ključem prerezal trak in
tako uradno odprl kolesarski krog. Kolesarji
so se pod vodstvom vodnikov, razdeljeni v dve
skupini, z vaškega trga odpeljali proti Neškovi
brvi in se tako podali na del nove kolesarske
poti. Začetna in končna točka občinskega
kolesarskega kroga je gorenjevaški trg, kjer
je postavljena tudi tabla z zemljevidom kroga,
poleg pa je tudi nekaj fotoutrinkov s poti.
Kolesarji, ki so se podali po etapi 1, so se
na poti proti cilju ustavili še na Visokem. Med
njimi je bil tudi župan Milan Čadež, ki je takole
strnil svoje misli: »Prekolesarili smo celotno
prvo etapo. Z udeležbo sem zelo zadovoljen.
Na vaškem trgu v Gorenji vasi smo pripravili
lep začetek. Odprtje kroga je potekalo čisto po
kolesarsko in nič protokolarno – simboličen
začetek. Iz Gorenje vasi smo se podali na
Javorč, kjer smo se ustavili pri lovski koči, nadaljevali do bunkerja na Golem vrhu, kjer sem
udeležencem povedal zanimivosti o utrdbi. Od
tam smo kolesarjenje nadaljevali do Lučin in
Zadobja, na Pasji ravni smo se ponovno ustavili

V pričakovanju prve uradne vožnje po kolesarskem krogu
in občudovali čudovit razgled na Poljansko
dolino, Blegoš in Triglav. Od tam je sledil še
spust do Črnega vrha in nato na Visoko, kjer
je po dolgih desetletjih Tavčarjev dvorec spet
odprl vrata v čast kolesarjem. Kulturno društvo
dr. Ivan Tavčar je pripravilo tudi zanimivo
razstavo Iz Kosmovega arhiva. Danes smo
veliko napravili za promocijo občine, čudovitih
razgledov, kolesarstva, zdravja in pa predvsem
tistih, ki imajo svoje dejavnosti in imajo kaj
ponuditi.«
Kolesarji so se po uspešno prevoženih prvih
kilometrih občinskega kroga zbrali na cilju, na
vaškem trgu, kjer so se lahko ob glasbi okrepčali
z golažem.
Tekst in fotografije Lidija Razložnik

O dogodku so povedali …

Mateja Gamse: »Kolesarski krog se mi zdi super.
Tablice, ki krog označujejo,
poznam, saj veliko kolesarim. Nikoli pa se še nisem
peljala točno po etapi.
Moram priznati, da sem
imela do zdaj z vzponom na Javorč vedno
težave, ni moja priljubljena kolesarska destinacija, danes pa je šlo v redu.«
Tone Debeljak: »Proga kolesarskega kroga
je speljana v redu, poleg
tega nas je danes sprem
ljajo lepo vreme. V bližnji
prihodnosti imam namen
prekolesariti celoten krog,
do zdaj pa sem prevozil del, in sicer 71 km.
Zelo pozitivno gledam na dogodke, podobne
današnjemu, ki jih v občini organizirajo, saj
nas občane združujejo. In nenazadnje, vsi
udeleženci na tak način skrbimo za kondicijo
in za svoje zdravje. Hvala občinski upravi
in vsem športnim društvom v občini, da so
se lotili tega projekta in ga v zelo kratkem
času izvedli.«
Vanja Demšar: »Kolesarski krog se mi je zdel super, je premagljiv, malo naporen. Pozdravljam celotno
idejo občine, saj manjka
takšnih dogodkov.«

Štefanova hiša

Foto: Boris Oblak

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu je Štefanova hiša – rojstna hiša
slikarjev Šubic – konec aprila le dobila dolgo pričakovano uporabno dovoljenje,
s tem pa so odpravljene zadnje formalne ovire za izvedbo prvih kulturnih prireditev in ustvarjalnih dejavnosti.
organiziran dan odprtih vrat, na katerem si bodo
obiskovalci lahko ogledali ustvarjalce pri delu in
razstavo likovnih del. Razstava bo na ogled do 17.
junija 2012.
V četrtek, 21. junija, bo ob 19. uri odprtje slikarske razstave ustvarjalcev KUD Trata, naslednji dan
pa bodo dogajanje popestrile šaljive zgodbe pripo
vedovalskega varieteja Za dva groša domišljije.

Sanacija nastale škode

V Štefanovi hiši so v začetku maja potekala
nujna sanacijska dela. Žal je, predvsem v
poletnem času, velik problem vlaga, ki je na
notranjih stenah in stropih v pritličju povzročila
precejšnjo škodo na ometih in beležu. Vse sana
cijske aktivnosti potekajo v skladu z navodili
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Odprtje muzejske zbirke bo jeseni
Predmeti, ki bodo razstavljeni, so že pripravljeni.
Ustvarjalnim delavnicam v okviru Tedna
vseživljenjskega učenja bo sledila 15. kolonija Iveta
Šubica v organizaciji Združenja umetnikov Škofja
Loka, ki bo od 31. maja do 3. junija hišo napolnila
s slikarji in kiparji iz vse Slovenije. Tema letošnje
kolonije je portret. Sobotni večer bo postregel s
kulturnim programom, v nedeljo, 3. junija, pa bo

Hiša sicer še ni povsem obnovljena. Trenutno
se čaka na pridobitev evropskih sredstev za
obnovo pohištva, notranje opreme in restavriranje celotnega drugega nadstropja. Občina je
pridobila sredstva iz projekta (O)živela kultura,
s katerim se vzpostavlja tudi širša programska ter
skupna promocijska povezava Štefanove hiše z
muzejem v Železnikih in muzejem v Žireh.
V okviru projekta bo vzpostavljena stalna
muzejska zbirka, ki bo prikazovala slikarsko

Foto: Boris Oblak

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja
dobivamo kulturni center
Kondenzirana vlaga na hladnejših notranjih
stenah v poletnem času povzroča škodo na
beležu in ometih.
dediščino slikarjev rodbine Šubic. Glavnino muzej
ske zbirke, ki je že popisana in dokumentirana,
sestavljajo predmeti in orodja iz slikarske zapuščine
Janeza Šubica starejšega, slikarja ter priznanega
restavratorja Mirka Šubica ter v hiši rojenih Jurija
in Janeza Šubica. V okviru projekta bo urejena
kiparska delavnica, predvideva se nakup grafične
preše, vzpostavitev promocijskih kanalov (spletni
portal, tiskani materiali), projekt pa omogoča tudi
izvedbo bogatega programa kulturnih dogodkov,
razstav, tečajev in ustvarjalnih delavnic. Večji del
jih bo izvedenih septembra.
Uradno odprtje zbirke bo oktobra, v predvideni
drugi fazi projekta, s tem pa bo Štefanova hiša tudi
v polnosti zaživela kot kulturni center Poljanske
doline. Pri tem bo pomembno vlogo imela tudi
povezava z oživljenim Tavčarjevim dvorcem,
računamo pa na dobro sodelovanje z društvi,
posamezniki in ustanovami na področju kulture in
turizma, saj lahko le s celovito ponudbo v Poljansko
dolino pripeljemo večje število obiskovalcev iz
vse Slovenije.
V hišo se bo iz sedanje lokacije nasproti gostilne
Na Vidmu preselila tudi informacijska točka.
Boris Oblak

Ravnanje z odpadki

Že dvakrat so preverjali vsebino smetnjakov
Naša občina je leta 2008 začela s skrbnim ločevanjem odpadkov, tudi embalaže,
kar daje vidne rezultate. Večina občanov se je dala poučiti, podprla skrb za
okolje, se prilagodila zahtevam ločevanja in urniku odvoza različnih odpadkov
iz posameznih krajev občine.
Leto kasneje smo uporabniki prejeli obvestilo,
v katerem so nas pristojne občinske službe želele
še dodatno spodbuditi k pravilnemu odlaganju
odpadkov. Izvedeli smo, da bo izvajalec odvoza
odpadek v zabojniku ali vreči pred prevzemom pregledal. Če bodo vmes drugi odpadki, bo zabojnik
v prehodnem obdobju (do 31. 01. 2010) izpraznil
in na zabojniku pustil obvestilo, na katerem bo
obkrožil vrsto neskladnosti. Če se bodo kršitve
ponovile, bo zabojnik skupaj z obvestilom pustil
na prevzemnem mestu. Ustrezno ločen odpadek bo
izvajalec brez doplačila prevzel šele pri naslednjem
rednem odvozu ali z doplačilom storitve na željo
uporabnika izpeljal izreden odvoz.
Od takrat smo vsi imeli dovolj časa, da smo
se privadili na upoštevanje navodil in predpisov.
Redki posamezniki so v veliki pospravljalni vnemi ali kar tako v zadnjih mesecih nekontrolirano
polnili svoje zabojnike ali vreče z ostankom

komunalnih odpadkov, ki so jim dodali še nekaj
embalaže, papirja in bioloških odpadkov.
Občinska komunalna delavca in medobčinski
redarji so že dvakrat po vsej občini pred odvozom
pregledovali zabojnike in vreče z ostanki komunalnih odpadkov. S ciljem osveščanja so prvič
napisali obvestilo in zabojnik je bil ob dnevu
odvoza odpadkov izpraznjen. Drugič je neustrezno napolnjen zabojnik ostal poln na prevzemnem
mestu, skupaj z ustreznim pojasnilom.
Tokrat so izvajali kontrolo le pri oddaji ostalih komunalnih odpadkov. V prihodnje lahko
pričakujemo tudi kontrolo oddane embalaže.
Ljudje v različnih okoliščinah reagiramo
različno. Večina občanov je tak nadzor pohvalila,
spet drugi so se jezili. Prav zato še enkrat objavljamo nekaj priporočil, ki jih je oktobra 2009
pripravila Kristina Knific iz občinske uprave.
Milka Burnik

1. Priporočamo, da iz ostanka komunalnih
odpadkov izločite papir, embalažo in biološke
odpadke. Odpadni papir in steklo ter občasni
višek embalaže lahko oddate na ekološki
otok, biološke odpadke pa v okviru možnosti
kompostirajte v hišnem kompostniku.
2. Če ocenjujete, da vaš zabojnik kljub
ustreznemu ločevanju odpadkov ne zadošča
količini nastalih odpadkov, ga lahko zamenjate z večjim, ki ga kupite sami in o tem obvestite občino, da bodo uredili vse potrebno
za vključitev zabojnika v sistem zbiranja, ali
na vaši KS dokupite dodatne vreče.
3. Ostanek komunalnih odpadkov naj
se v zabojniku oziroma vreči nahaja v
razsutem stanju. To pomeni, da naj odpadki
v zabojniku oziroma vreči ne bodo embalirani v dodatne vreče.
4. Na ekološke otoke dostavljajte tipi
zirane vreče z embalažo oziroma ostankom
komunalnih odpadkov le en dan pred napovedanim odvozom.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l.RS, št.
29/2012) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2012
I. Naročnik
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas
II. Predmet javnega razpisa
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 94.500 evrov
za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo na podlagi
sheme državne pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme in sheme pomoči »de minimis«.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
• Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 5. členu Pravilnika o
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: pravilnik) oz. v okviru posameznega ukrepa.
• Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil
sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira.
Če je sredstva pridobil oz. je v postopku pridobivanja, mora navesti višino sredstev.
• Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/
izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
• Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti
zaključene pred izplačilom zahtevka.
• Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v
skladu z Zakonom o javnih naročilih.
• Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še pet let po izplačilu sredstev.
• Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o
dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
• Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.
• Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih pet let (ne velja za ukrepe »de minimis«).
• Pomoči »de minimis«, dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju,
ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
• Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in ribogojstva,
- premogovništva,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
- pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči
določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg; če je pomoč pogojena
s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
- podjetja v težavah.
• Občina Gorenja vas - Poljane bo od potencialnega prejemnika pomoči pred
dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še
kandidiral za »de minimis« pomoč; o drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni
višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovila, da z
dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis«
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
• Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) bo pisno obvestila prejemnika
pomoči, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
• Vsak upravičenec lahko kandidira za največ dva ukrepa po razpisu oz. lahko
pridobi največ 2.000 evrov na leto.
Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.
IV. Prijavitelji
A. državne pomoči
(1) Za pomoč iz 10. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena
v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oz. sedež v občini, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v
lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
• kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena
v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, nimajo stalnega
bivališča oz. sedeža v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v
lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
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(2) Za pomoč iz 13. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena
v Prilogi I Uredbe 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oz. sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v
lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
B. Pomoči »de minimis«
(1) Za pomoč iz 15. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, člani kmetijskega
gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež
in kmetijske površine na območju občine.
(2) Za predmet pomoči iz 16. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne parcele/površine, člani kmetijskega
gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež
in kmetijske površine na območju občine.
(3) Za predmet pomoči iz 17. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oz. imajo v lasti
gozdne parcele/površine, člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče
na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
(4) Za pomoč iz 18. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oz. zakupu gozdne parcele/površine na
območju občine, in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(5) Za pomoč iz 22. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• Šole, dijaki in študentje.
V. Ukrepi, predmet pomoči, pogoji upravičenosti, upravičeni stroški,
dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti, bruto intenzivnost pomoči, znesek
pomoči ter okvirna višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep državne
pomoči
Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (10. člen
pravilnika)
Predmet pomoči – posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
• naložbe v izgradnjo, nakup ali posodobitev nepremičnin (npr. hleva, skladišča za
krmo, objekta za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi
pogoji …) s pripadajočo notranjo opremo,
• nakup nove kmetijske mehanizacije za spravilo krme in gnojenje, traktorjev do 55 KM
oz. do 41,1 KW, gorske ročne kosilnice ter računalniške programske opreme,
• naložbe v postavitev oz. ureditev pašnikov,
• naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih (za izvedbo
agromelioracijskih del, razen za drenažna dela in material za drenažo).
Splošni pogoji upravičenosti za 1:
• upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi
najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se po podatkih GERK štejejo:
1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih
sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin,
8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin;
• naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in
okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o
ustreznosti naložbe);
• za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije
(lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje ...) – kjer je to potrebno;
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja;
• kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih
v proizvodni proces.
Posebni pogoji upravičenosti za 1:
Upravičenec mora poleg vloge predložiti:
• za izvedbo agromelioracijskih del: načrt ureditve zemljišča, mnenje kmetijsko
svetovalne službe,
• za postavitev pašnikov: skica ureditve pašnika,
• za ureditev hleva oz. kmetijskega objekta: fotografijo pred in po zaključku investicije,
mnenje kmetijsko svetovalne službe.

Upravičeni stroški za 1:
• stroški posodobitve kmetijskih objektov: gradbena in obrtniška dela (rušitvena,
zemeljska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela); pri posameznih
gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in
prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del);
• nakup nove kmetijske mehanizacije za spravilo krme in gnojenje (trosilci hlevskega
gnoja, cisterne, aeratorji ...) traktorji do 55 KM oz. do 41,1 KW, gorske ročne kosilnice);
• pri postavitvi in urejanju pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z
električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino;
Pomoč se ne dodeli:
• za naložbe, ki se izvajajo zunaj območja občine;
• za naložbe, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in
Evropske unije.
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Za posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo prijavni
obrazec 1A z obveznimi prilogami:
• kopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja (poglavje, kjer so navedene primerljive površine v uporabi
kmetijskega gospodarstva – D);
• ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (kopija lokacijske informacije, gradbenega
dovoljenja), kjer je to potrebno;
• mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe
(agromelioracije, ureditev hleva oz. kmetijskega objekta);
• kopija predračuna/ponudbe o stroških naložbe, za katere se uveljavlja pomoč;
predračun/ponudba se mora glasiti na ime prijavitelja;
• načrt ureditve zemljišča (agromelioracija), skica ureditve pašnika (za postavitev pašnika),
fotografija pred in po zaključku investicije (ureditev hleva oz. kmetijskega objekta).
Bruto intenzivnost pomoči:
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi;
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000
evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let oz. 500.000 evrov, če je podjetje na
območju z omejenimi možnostmi.
Znesek pomoči:
Za posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo do 50
odstotkov upravičenih stroškov oz. največ 2.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina razpisanih sredstev: Posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo: 67.000 evrov
Ukrep št. 2: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (13. člen
pravilnika)
Predmet pomoči:
• izobraževanje in usposabljanje kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
• svetovalne storitve,
• organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanje na njih,
• publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Splošni pogoji upravičenosti:
• izvajalec pomoči mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem in
to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če je izvajalec skupina proizvajalcev
ali druga kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč
dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za
zagotavljanje storitev;
• izvajalec pomoči je dolžan po zaključenem usposabljanju (predavanju, informativnem
izobraževanju, krožku, tečaju, prikazu, strokovni ekskurziji …), svetovalni storitvi,
forumu, tekmovanju, razstavi, sejmu naročniku – občini predložiti seznam vseh
udeležencev z naslednjimi podatki: ime, priimek in naslov ter MID kmetijskega
gospodarstva; udeleženci (upravičenci) morajo biti vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Posebni pogoji upravičenosti:
• pomoč se izvajalcem dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju;
• za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti,
da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih z
določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so
informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti,
da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
• Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in izvajanja programa za
usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne
ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence,
pisarniške in poštne storitve, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
• Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za
honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.

• Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se med upravičene stroške štejejo: stroški
udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene v okviru tekmovanj do vrednosti 250 evrov na nagrado in zmagovalca.
• Stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji.
Pomoč se ne dodeli:
• za že izvedene aktivnosti;
• za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
• za tiste aktivnosti (na primer svetovanje), ki jih izvajajo javne službe in so financirane s
strani državnega proračuna.
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:
- Dokazilo o registraciji za opravljanje storitev, ki so predmet pomoči (kopija statuta
društva, pravil društva, kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije …)
- Kopija(e) predračuna(ov)/ponudb(e) oz. drugega ustreznega dokumenta (ocena
stroškov) o predvideni višini stroškov tehnične podpore, za katere se uveljavlja pomoč.
Bruto intenzivnost pomoči:
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev, ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek pomoči:
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov oz. do 500 evrov na izvajalca pomoči.
Okvirna višina razpisanih sredstev je 1.000 evrov.
POMOČI »DE MINIMIS«
Ukrep št. 3: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (15. člen
pravilnika)
Predmet pomoči:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
• predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih
izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil,
pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov,
• prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v
skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
• turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost),
• dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oz. izdelki (npr:
oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in škriljem, peka v kmečki peči,
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja
le-teh v najem,
• izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno
dejavnostjo na kmetiji,
• zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
• druge dopolnilne dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
• upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost;
• upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če ga še nimajo, ga
morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči;
• upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha
primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2
ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov
ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin;
• naložba mora ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in
okoljevarstvenim zahtevam;
• upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko
informacijo, gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno);
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja;
• kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije
ali opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti;
• po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še pet let po izplačilu sredstev;
• dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku,
mora upravičenec opravljati vsaj še pet let po zaključeni investiciji.
Posebni pogoji upravičenosti:
• za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine
predstavljati najmanj 50 odstotkov količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od
drugih kmetij;
• za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni
prodaji končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih
surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov količine. Za dopolnilno dejavnost
prodaja pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov
in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za
dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti

7

takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstotkov vrednosti lastnih
surovin, pri čemer se jih do največ 30 odstotkov vrednosti surovin lahko dokupi v
trgovini, ostalo pa od drugih kmetij;
• za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času
oddaje vloge v lasti vsaj deset čebeljih družin;
• za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20
odstotkov količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava
sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
• stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin: gradbena in obrtniška
dela (rušitvena, zemeljska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska,
vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela);
pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
• nakup strojev in opreme, vključno z računalniškimi programi, ki je nujno potrebna in
neposredno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne
dejavnosti;
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
- kopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja (poglavje, kjer so navedene primerljive površine v uporabi
kmetijskega gospodarstva – D)
- ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (kopija lokacijske informacije, gradbenega
dovoljenja) – kjer je to potrebno;
- mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe;
- dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, ki ga izda AJPES;
- kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov);
računi se morajo glasiti na ime prijavitelja.
Višina pomoči:
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi;
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.
Znesek pomoči:
do 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. maksimalno 2.000 evrov na kmetijsko
gospodarstvo.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 10.000 evrov.
Ukrep št. 4: Nove investicije za delo v gozdu (16. člen pravilnika)
Predmet pomoči:
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kakovostnejše delo
v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
• upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (iz posestnega lista mora
biti razvidno, da upravičenec razpolaga z najmanj 3 ha gozdnih površin);
• kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije
ali opreme v proces dela v gozdu;
• s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po
zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (cepilci, vitli)
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 4 z obveznimi prilogami:
- dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (npr. kopija lastninskega lista), ki ni starejše od
šestih mesecev od dneva oddaje vloge,
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun
se mora glasiti na ime prijavitelja.
Višina pomoči:
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.
Znesek pomoči:
do 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. maksimalno 500 evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.000 evrov.
Ukrep št. 5: Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (17.
člen pravilnika)
Predmet pomoči:
• izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
• svetovalne storitve,
• organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in
sejmov ter sodelovanje na njih,
• publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Splošni pogoji upravičenosti:
• Izvajalec pomoči mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi
nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev;
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• Izvajalec pomoči je dolžan za vsako usposabljanje (predavanje, informativno
izobraževanje, krožek, tečaj, prikaz, strokovno ekskurzijo …), svetovalno storitev, forum,
tekmovanje, razstavo, sejem naročniku – občini predložiti seznam vseh udeležencev
z naslednjimi obveznimi podatki: ime priimek in naslov ter MID kmetijskega
gospodarstva; udeleženci (upravičenci) morajo biti vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Posebni pogoji upravičenosti:
• pomoč se dodeli izvajalcem pomoči oz. kmetijskim gospodarstvom;
• za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da
material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih z določenega
območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda, ter da so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
• Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov s področja dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva se pomoč dodeli za:
- kritje stroškov organiziranja in izvajanja programa za usposabljanje (predavanja,
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …): najem
prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, pisarniške in
poštne storitve, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij;
- kritje stroškov izobraževanja/usposabljanja (tečaji, seminarji, krožki …).
• Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za
honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
• Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se med upravičene stroške štejejo: stroški
udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene v okviru tekmovanj do vrednosti 250 evrov na nagrado in zmagovalca.
• Stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji.
Pomoč se ne dodeli:
Za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Znesek pomoči:
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov oz. 500 evrov.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.000 evrov.
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
1. izvajalci pomoči:
Prijavni obrazec 5A z obveznimi prilogami:
- dokazilo o registraciji za opravljanje storitev, ki so predmet pomoči (kopija statuta
društva, pravil društva, kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije …),
- dokazila o stroških usposabljanj/svetovalnih storitev/organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz.
drugih ustreznih dokazil); računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime
prijavitelja,
- seznam vseh udeležencev usposabljanja (predavanja, informativnega izobraževanja,
krožka, tečaja, prikaza, strokovne ekskurzije …), svetovalne storitve, foruma,
tekmovanja, razstave, sejma z naslednjimi obveznimi podatki: ime priimek in naslov ter
MID kmetijskega gospodarstva.
2. kmetijska gospodarstva:
Prijavni obrazec 6B z obveznimi prilogami:
- dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (npr. kopija lastninskega lista), ki ni starejše od
šestih mesecev od dneva oddaje vloge oz.,
- dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra
Slovenije, ki ga izda AJPES,
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun
se mora glasiti na ime prijavitelja.
Višina pomoči:
• do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Ukrep št. 6: Sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak (18. člen pravilnika)
Namen pomoči:
Podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak.
Predmet podpore:
Sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdnih vlak.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oz. zakupu gozdne parcele/površine na
območju občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
• kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev,
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov,
urejanju prostora in varstvu okolja
Posebni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojnega zavoda za gozdove.
Upravičeni stroški:
Vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.

Bruto intenzivnost pomoči:
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi;
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.
Znesek pomoči:
Do 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. največ 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.500 evrov.
OSTALI UKREPI
Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih združenj (21. člen pravilnika)
Predmet pomoči:
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih
neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Splošni pogoji upravičenosti:
• društva, registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju občine;
• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
Posebni pogoji upravičenosti:
• odločba o vpisu v register društev;
• seznam vseh članov društva (ime in priimek ter naslov), na katerem so posebej
označeni člani iz območja občine.
Upravičeni stroški:
• materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški
material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve,
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja
kmetijstva in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja
kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski material,
potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z
delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …;
• stroški strokovnega dela oz. pomoči v društvu (plačilo tajnici …);
• stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora ipd. društva/
združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s
potnimi stroški).
Pomoč se ne dodeli za:
• izvajanje izobraževanj, usposabljanj, tečajev ipd;
• sofinanciranje stroškov organiziranja raznih sejmov, razstav, delavnic, prireditev,
kvizov, iger, srečanj, strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oz. stroškov udeležbe na njih
(vključno s potnimi stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače);
• sofinanciranje promocijskega materiala (reklamne majice ipd.) za potrebe udeležbe
članov društva na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, srečanjih,
igrah, strokovnih ekskurzijah, izletih …;
• stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oz. za poslovne partnerje;
• sofinanciranje stroškov srečanj članov društva;
• sofinanciranje stroškov izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za
potrebe prijave društva na razpise.
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 7 z obveznimi prilogami:
- dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, ki jo izda
AJPES-a – to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane;
- potrdilo o vpisu društva v register društev – to potrdilo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane;
- plan dela društva/združenja za leto 2012;
- seznam vseh članov društva (ime in priimek ter naslov), na katerem so posebej
označeni člani iz območja Občine Gorenja vas - Poljane;
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. drugih
ustreznih dokazil); računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime prijavitelja.
Višina pomoči:
• do 100 odstotkov upravičenih stroškov;
• odstotek odobrenih sredstev se določi glede na število članov iz občine Gorenja vas Poljane v društvu/združenju.
Znesek pomoči:
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 8.000 evrov.
Ukrep št. 8: Sofinanciranje raziskovalnih nalog (22. člen pravilnika)
Predmet pomoči:
Spodbujanje kakovostnih raziskovalnih nalog s področja kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja.
Upravičeni stroški:
Stroški izdelave raziskovalnih nalog
Višina pomoči:
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov oz. največ 500 evrov;
Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.000 evrov.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v občini Gorenja vas - Poljane,
• prijavne obrazce,
• zahtevek za izplačilo sredstev.
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012.

VIII. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina
Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas do 14. junija 2012 oz.
morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
Za ukrepe od št. 3 do 8 je rok za oddajo vlog 26. oktober 2012.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v
obrazcu zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Vzorca pogodbe prijavitelj k vlogi ne prilaga.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani
kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO
2012, ukrep št. ____!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o prijavitelju: ime in priimek ter
naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
Če se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep v svoji kuverti.
IX. Obravnavanje prijav
Odpiranje vlog bo 18. junija 2012 in ne bo javno.
Pravočasno prispele vloge bo pregledal občinski odbor za kmetijstvo in gozdarstvo (v
nadaljevanju: odbor).
Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene
prijavitelju.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, bo odbor zavrnil. Prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo odbor v roku
osmih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozval, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev
vlog bo osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo odbor vloge ponovno obravnaval.
Če pozvani prijavitelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih
bodo dopolnili neustrezno, bo odbor predlagal, da se vloge zavržejo kot nepopolne.
Za vse popolne vloge bo odbor na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem
razpisu, pripravil predlog razdelitve sredstev.
Razpisana sredstva se bodo prijaviteljem dodelila do porabe višine sredstev, razpisane
za posamezen ukrep. V primeru večjega števila prijaviteljev se bo delež sofinanciranja
oz. pomoči sorazmerno znižal.
Če za posamezen ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi največje
dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo prerazporedila na drug ukrep
v javnem razpisu.
Na podlagi predloga odbora o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave izdala
sklepe o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep
oz. bo izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami odbora.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku petnajst dni od vročitve sklepa. Pritožbo je
treba poslati priporočeno po pošti na naslov občine. O pritožbi odloča župan, njegova
odločitev je dokončna.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku
razpisnega roka.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Posebna določila za ukrep št. 1 in ukrep št. 2:
Prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo
naložbe, nabavo blago ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena.
Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani
po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra 2012. Računi, izdani pred
sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 30. oktobra 2012, ne
bodo upoštevani kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev najkasneje do 30.
oktobra 2012.
Računi, ki bodo delno (akontacija) ali v celoti plačani pred dnevom sklenitve pogodbe
o dodelitvi sredstev, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije
(potrdila o plačilu računov morajo biti datirana z datumi po sklenitvi pogodbe o
dodelitvi sredstev).
Prijaviteljem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za
izplačilo sredstev (velja za ukrep št. 1 in ukrep št. 2), za ostale ukrepe pa na podlagi
podpisane pogodbe.
V primeru, da prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o
dodelitvi sredstev ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja vas - Poljane
najkasneje do 30. oktobra 2012.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2012.
X. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/razpisi,
interesenti pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Gorenja
vas - Poljane.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač na Občini Gorenja
vas - Poljane, telefon: 04/51-83-114, in pri Nataši Božnar Markelj, telefon 04/51-12-700.
Milan Čadež,
župan
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Posodobitev in razširitev čistilne naprave v Gorenji vasi

Še v tem mesecu pričetek del
Konec aprila je župan Milan Čadež podpisal pogodbo s predstavniki izbranih
izvajalcev za posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas, ki je del
projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« in sodi v okvir
celovitega regionalnega okoljskega projekta »Ureditev porečja Sore«.
Nosilec projekta je Institut za ekološki inženiring
z dvema soponudnikoma, podjetjema Gorenjska
gradbena družba in Regeneracija Aqua.
Pogodba predvideva posodobitev in razširitev
čistilne naprave Gorenja vas. Skoraj milijon in
100 tisoč evrov vredna naložba bo predvidoma
zaključena v drugi polovici leta 2014.
Župan Milan Čadež je povedal: »Povečujemo
čistilno napravo, da bomo lahko priklapljali
vasi Hotavlje, Podgora, Trebija in hiše v dolini
Brebovnice.«
Posodobljena in povečana čistilna naprava
bo omogočala tudi nadgradnjo kanalizacijskega
sistema Gorenja vas v naseljih Gorenja vas,
Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Dobravšce
in Todraž. »V čistilno bomo lahko pripeljali
tudi vsebino iz domačih greznic, to je iz tistih
čistilnih naprav gospodinjstev, ki ne bodo
priključena na javno kanalizacijo.«
Naložbo delno sofinancira Evropska unija iz
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Sore, projekt občine Gorenja vas - Poljane, ki
poleg posodobitve in povečanja čistilne naprave
Gorenja vas na zmogljivost 3100 PE (populacijskih
ekvivalentov) vključuje še gradnjo in izboljšavo
primarne kanalizacije v skupni dolžini 6,94 km, je del
skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju Sore in sodi v okvir celovitega
regionalnega okoljskega projekta Ureditev porečja
Sore. V projekt so se partnersko povezale vse štiri
občine na Škofjeloškem: Škofja Loka, Železniki, Žiri
in Gorenja vas - Poljane. Namen projekta je urejanje
celotne komunalne infrastrukture na območju vseh
štirih občin do leta 2015. Skupna vrednost skupine
projektov je ocenjena na 29,6 milijona evrov.

kohezijskega sklada, in sicer v višini 65 odstotkov.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013, katerega razvojna prioriteta
je varstvo okolja – področje voda, prednostna
usmeritev pa odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod. Kot je še povedal Čadež, 12 odstot
kov financira država, 23 odstotkov pa prispeva
občina iz lastnega proračuna. »Vendar se bomo
v tem delu potrudili, da bomo pridobili sredstva
od Rudnika Žirovski vrh, ki se je obvezal, ko je
podpisal pogodbo o prenosu iz leta 2004, da bo
povečal tudi čistilno napravo s 1000 na 3000
enot,« je še povedal župan.

Nosilec projekta
Institut za ekološki inženiring

»Z občino že dolgo sodelujemo na področju
vodooskrbe, to je že skoraj desetletje projektiranja in svetovanja občini, tradicija sodelovanja
pa sega še nekoliko dlje, na področje odpadkov.
Čiščenje voda je naša osnovna dejavnost, smo
specialisti za tehnologijo. Mi si zadevo zamislimo, organiziramo ter predamo ključe tistemu,
za katerega se gradi, z A-testom. Naša naloga
je, da povežemo partnerja za strojno opremo
in gradbena dela, da zgradimo napravo, ki bo
učinkovito delala.« Tako je sodelovanje z občino
utemeljil direktor podjetja Željko Blažeka.
Izvajalec gradbenih del je Gorenjska gradbena družba, ki ima veliko izkušenj predvsem s
področja gradnje kanalizacijskih vodov – vsako
leto jih zgradijo okrog deset kilometrov. Izgradnja
čistilne naprave v tolikšnem obsegu pa je zanje

prvi tovrstni projekt. Stane Remic: »Posebnost
je, da gre za nadgradnjo in je to še poseben izziv.
Projekt bo narejen na ključ, se pravi, kakršno ceno
smo dali, taka ostane do konca. Ni podražitev.
To je približno tretjina vrednosti celega projekta,
nekaj nad 300.000 evrov.«
Za vso dobavo in montažo strojne opreme ter
poskusno obratovanje čistilne naprave bo poskrbelo
podjetje Regeneracija Aqua. Direktor Peter Tomšič
je nad projektom navdušen: »To so projekti, ki so
nam pisani na kožo. Imamo tudi izkušnje, da je
najmanj težav z najmanjšimi občinami.«
Župan Čadež je dodal: »Mogoče se danes
sploh še ne zavedamo, kako pomemben je podpis te pogodbe. Zavedati se bomo začeli šele čez
nekaj let.« Nadgradnja čistilne naprave namreč
predstavlja pomembno pridobitev za občino,
saj bo prispevala k čistejšemu okolju in višji
kakovosti življenja vseh občanov.
Damjana Peternelj
Na Sovodnju in v Lučinah, kjer je občina sicer
načrtovala izgradnjo javne kanalizacije, bodo zaradi
pomanjkanja sredstev ostali brez nje. Tako bodo
krajani morali sami poskrbeti za opremo stavb z
lastnimi objekti za čiščenje (mala komunalna čistilna
naprava – MKČN) ali zbiranje (greznica).

Steklina

Spomladansko cepljenje lisic še junija
Veterinarska uprava RS (VURS) je maja začela z izvajanjem spomladanske akcije
cepljenja lisic proti steklini. Predvidoma do konca junija bodo iz letal odvrgli 460.000
vab. Glavni namen je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere
vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, med njimi večina otrok.
VURS želi s položenimi vabami zaščititi
populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter tako
preprečiti širjenje bolezni. Akcija poteka na celotnem ozemlju Slovenije.
Na kaj je treba paziti, če pridete v stik z vabo
ali živaljo, okuženo s steklino? Kot svetujejo
na VURS-u: ne dotikajte se nastavljenih vab za
lisice, o tem poučite tudi otroke. Če najdete vabo
na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko
in odvrzite v najbližji grm ali v smeti. Če pride
vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to
mesto dobro sperite in umijte z milom. Vsak stik
z vabo se obravnava kot ugriz stekle živali, zato
v takšnem primeru takoj obiščite antirabično ambulanto na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj
(telefonska številka 04/20-82-000). Prav tako
morate obiskati najbližjo antirabično ambulanto,
če vas ugrizne ali opraska potepuška oziroma

divja žival. Prepovedano je prosto gibanje psov
na javnih mestih. Izogniti se je treba stikom s
potepuškimi in divjimi živalmi.
VURS opozarja, da so vabe namenjene divjim
živalim, zato naj lastniki psov poskrbijo, da bodo
svoje pse na sprehod vodili privezane.
Več o akciji in o bolezni najdete na spletni
strani VURS.
Lidija Razložnik

Steklina velja za eno najstarejših poznanih bolezni, ki se
prenašajo z živali na ljudi in obratno. Povzročajo jo Lyssa
virusi iz družine Rhabdoviridae, ki lahko prizadenejo
vse sesalce, vključno z ljudmi. Bolezen se prenaša z
okuženo slino – z ugrizi, opraskaninami okuženih živali,
pa tudi prek poškodovane kože in sluznice. Inkubacijska
doba je različna, večinoma traja od dva do tri mesece,
odvisna je tudi od mesta ugriza oziroma vstopa virusa v
organizem, njegove količine in tipa.
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Očistimo vodo

Tudi razgradljiva čistila so učinkovita

V okviru Leader projekta Očistimo vodo, ki ga
izvajajo Razvojna agencija Sora, občine Gorenja
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter
Planinsko društvo Sovodenj in se poleg sredstev
partnerjev izvaja ob finančni pomoči Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in nacionalnih sredstev, so v aprilu potekale delavnice za
otroke na osnovnih šolah na Škofjeloškem – Bukovica, Bukovščica, Lenart, Žiri, Davča, Dražgoše,
Selca, Železniki, Poljane, Javorje, Sorica in
Lučine. Tema je bila varovanjevoda in pravilno
ravnanje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Na ta način smo obeležili letošnji svetovni
dan zemlje, ki je bil 22. aprila.
Na delavnicah, ki sta jih izvedla Monika
Koprivnikar in Sergej Vrhovec, biologa in člana
strokovne ekipe s področja malih komunalnih

čistilnih naprav, so otroci spoznali, da odpadno
vodo v malih čistilnih napravah čistijo mikroorganizmi, zato je pomembno, da pazimo, kaj
spuščamo v odtoke in s tem v čistilno napravo.
S previdno in premišljeno uporabo različnih
čistil in drugih sredstev v gospodinjstvu lahko
vplivamo na delovanje mikroorganizmov in
učinkovitost čiščenja, ki ga opravljajo.
Ob izvedbi poskusa so otroci spoznali,
kakšen je vpliv navadnih in ekoloških (biološko
razgradljivih) čistil in ostalih proizvodov,
ki se uporabljajo v gospodinjstvu, na mikroorganizme. Navadna čistila so lahko zelo
agresivna do okolja, preverili pa smo, kakšen
je njihov vpliv na bakterije v gospodinjstvu in
v čistilnih napravah v primerjavi z ekološkimi
čistili. Eden najhujših krivcev onesnaževanja

podtalnice, rek, jezer, oceanov so prav fosfati,
ki so v mnogih čistilih. Vprašali smo se, ali je
za učinkovito čiščenje res potrebno uporabljati
obarvana in nerazgradljiva čistila. Poleg tega
smo se pogovorili tudi o pomembni vlogi bakterij v okolju in v nas.
Ekološka čistila vsebujejo več sestavin, ki
so okolju prijazne in ne škodujejo zdravju ter
ne povzročajo alergij. Veliko sestavin je rastlinskega izvora, kar smo preverili tudi z branjem
sestavin na embalaži. Praviloma ti izdelki ne
vsebujejo umetnih dišav ali umetnih barvil,
sintetičnih sredstev za konzerviranje, encimov,
fosfatov in optičnih belil. Uporaba naravnih
čistilnih in ostalih proizvodov v gospodinjstvu,
ki manj obremenjujejo okolje, ni le skrb za naše
okolje, ampak tudi skrb za naše zdravje.
Otroci so na delavnicah razmišljali tudi
o resničnosti trditev v oglasih za čistila. Na
nekaterih delavnicah smo preverili učinkovitost
raztapljanja kamna z znanim čistilom za sanitarije in hkrati z navadnim alkoholnim kisom.
Rezultati so bili zelo zanimivi in so še enkrat
dokazali, da oglasom ne gre 100-odstotno verjeti.
Namesto nekaterih čistil, kot so čistila za odtoke,
odstranjevanje madežev ipd., ki vsebujejo jedke
kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno
vodo, lahko sami izdelamo naravna čistila za
gospodinjstvo (uporaba jedilne sode, soli, limoninega soka ali kisa) kot primerno in varno
ekološko zamenjavo za kemikalije v čistilih.
S. S.

Pregled delovanja občin

Vse občine so sposobne zadovoljevati potrebe prebivalcev
Računsko sodišče Republike Slovenije je objavilo pregled, ali so občine uspešne
pri zadovoljevanju potreb in interesov svojih prebivalcev oziroma ali obstoječi
sistem ureditve lokalne samouprave zagotavlja, da so občine sposobne zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev.
»Menimo, da obstoječa ureditev občinam
omogoča zadovoljevati potrebe in interese svojih
prebivalcev, vendar pa je pri tem stroškovna
uspešnost občin različna in odvisna od velikosti
občine glede na število prebivalcev. Občine največ
sredstev porabijo za izobraževanje, promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije, kulturo, šport in nevladne organizacije, prostorsko
planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost,
lokalno samoupravo ter varovanje narave in naravne dediščine. Ob tem pa na obseg posameznih
izdatkov za izvajanje zakonsko določenih nalog
občine same nimajo vpliva,« je med ugotovitvami
zapisalo Računsko sodišče. Dohodnina je predstavljala 53,2 odstotka vseh prihodkov proračunov
občin. Občine so se le v manjši meri financirale
iz virov, na velikost katerih lahko le v določeni
meri vplivajo same.

210 županov in 3.377 občinskih svetnikov

Na zadnji dan leta 2010 je bilo v Sloveniji 210
občin, ki so imele skupaj 3.865 funkcionarjev,
od tega 210 županov, 278 podžupanov in 3.377
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občinskih svetnikov. Na ta dan so imele občine
v občinskih upravah 4.622 zaposlenih, od tega
219 zaposlenih v 47 skupnih občinskih upravah.
Občine so v letu 2010 za lastno delovanje namenile skupaj 288.672.442 evrov. Občina Gorenja
vas - Poljane je imela konec leta 2010 skupaj
7265 prebivalcev in 17 zaposlenih v občinski
upravi. To je 0,0023 zaposlenega na prebivalca,
povprečje v državi pa znaša 0,0022.

Zadolževanje

Kar 137 občin je imelo v letu 2010 primanj
kljaj, 73 občin pa presežek. Računsko sodišče je
ugotovilo, da glede na število prebivalcev porabijo
v povprečju manjše občine več sredstev, pri tem
pa manj prihodkov pridobijo iz virov, na velikost
katerih lahko delno vplivajo tudi same. Zato in
zaradi v povprečju slabše razvitosti so manjše
občine večje prejemnice transferov ter sredstev
solidarnostne in finančne izravnave. Občine se
financirajo iz lastnih virov, sredstev države in
zadolžitve. Na zadnji dan leta 2010 je bilo 184
oziroma 87,6 odstotka vseh občin zadolženih, sk-

upna zadolženost občin pa se je v zadnjih desetih
letih povečala s 47,3 evra na prebivalca na 357,9
evra na prebivalca. V letu 2010 je bilo finančno
samostojnih 48 občin, kar pomeni, da sredstva od
dohodnine prebivalcev teh občin zadostujejo za
financiranje obveznih nalog občin.

Največ sredstev za investicije

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2010
največ sredstev namenila za prometno infrastrukturo in komunikacije, za izobraževanje ter za
kulturo, šport in nevladne organizacije. 53,5
odstotkov sredstev je namenila za investicije,
medtem ko je bilo povprečje v občinah z od 5000
do 9999 prebivalcev 45,5 odstotka. Za lastno
delovanje je porabila 10,5 odstotka sredstev, kar
je manj kot v večini drugih slovenskih občin.
Delež zadolženosti občine Gorenja vas - Poljane
je znašal 5,1 odstotka glede na prihodke. To pomeni, da je znašala zadolženost občine na prebivalca
71,46 evra, medtem ko je v povprečju zadolženosti
občin na prebivalca (občine, ki imajo med 5000 in
9999 prebivalcev) znašalo 383,9 evra.
Tina Dolenc

V letu 2010 je imelo 110 od 210 oziroma 52,4 odstotka
občin manj kot 5.000 prebivalcev, kar naj bi bilo
najmanjše število prebivalcev v občini.

Delovna akcija

Za dobro kraja delalo več kot 400 udeležencev
Želja po lepo urejeni in čisti okolici je ponovno združila vaščane vasi pod Blegošem,
da so se zbrali na delovni akciji, ki je združila in k delu privabila vaščane Hotavelj,
Srednjega Brda, Volake, Čabrač, Suše, Jelovice, Hlavčih Njiv, Leskovice, Laz,
Robidnice, Lajš, Krnic pri Novakih, Kopačnice, Studorja in Debeni.

Lidija Razložnik

proti Blegošu pa so vaščani Jelovice postavili
tudi lično izdelan lesen kažipot, ki usmerja pohodnike in vse mimoidoče na Blegoš. Urejale
so se stranske poti po vaseh in proti Blegošu.
Obnovile so se tudi že postavljene klopce, z mahom obraščen oporni zid s simbolom Triglava,
poškodovana ograja pri Tesnarju, s premazi so
se zaščitile kamnite mize in spomenik NOB
na Hotavljah.
Tudi letos se je udarniško gradil nov gasilski
dom. Udeleženci so zamenjali zastavo velikanko,
obnovili prometne znake in cestne označbe. Pri
čiščenju propustov pa so tudi tokrat na pomoč
priskočili gasilci, ki so jih očistili več kot 15.
V okviru delovne akcije je bilo ogromno dela,
ki ga brez pridnih rok, traktorjev, motornih žag,

Foto: Lidija Razložnik

Ponekod je bilo potrebno nasuti bankine.
Število udeležencev na delovni akciji je letos
prvič preseglo številko 400, kar priča o tem, da
se prebivalci omenjenega območja vse bolj zavedajo, kako pomembna je skrb za čisto okolje.
Z udeležbo na delovni akciji naredijo dobro delo
zase in za skupno dobro kraja, kjer živijo. Poleg
tega pa jim ni težko žrtvovati svojega prostega
časa in po svojih močeh prispevati oziroma
opraviti predvidena dela. Na delovnih akcijah
je vedno več mladih in otrok, kar je vzpodbuda
za nadaljnje delovne akcije.
Udeleženci akcije so sadili rože, ob cestah
sekali vejevje, pometali bankine in ceste, čistili
mulde. Otroci so po vaseh pobirali smeti in
jih nabrali kar nekaj vreč. Na Hotavljah so
obnovili rekreacijsko pešpot na Slajko, na poti

gradbenih strojev ne bi bilo moč opraviti in ne
bi ga bilo moč opraviti, če ljudje ne bi bili pripravljeni prostovoljno sodelovati. »Delovne akcije
že tradicionalno krepijo enotnost in povezanost
krajev pod Blegošem. Iskreno zahvalo bi rad
izrekel vsem posameznikom, društvom, delovnim organizacijam in podjetjem za vso pomoč
in sodelovanje,« je povedal Roman Demšar,
predsednik KS Gorenja vas. In nadaljeval: »Pri
obhodu območja, kjer se je izvajala delovna
akcija, od Hlavčih Njiv, Hotavelj, Srednjega
Brda, Volake, Čabrač, Suše, Jelovice, Debeni,
Studorja, Leskovice, Laz, Robidnice, Lajš, Krnic
pri Novakih do Kopačnice, sem povsod srečal
pridne in zadovoljne ljudi. Med delom je vsak
udeleženec dobil tudi kmečko malico. Po uspešno
opravljeni akciji pa smo se skupaj okrepčali še z
vampi, golažem in pečenim odojkom, kar je bilo
edino plačilo več kot štiristotim udeležencem,«
je strnil Demšar.
Še enkrat hvala vsem udeležencem, ki so se
v takšnem številu udeležili delovne akcije, med
drugim pa tudi občini in KS Gorenja vas.

Dvorec Visoko je ob odprtju občinskega kolesarskega kroga občine Gorenja vas - Poljane že gostil
prve obiskovalce. V obnovljenem delu notranjosti je že postavljena razstava o dr. Ivanu Tavčarju.
Slovesno odprtje letnega vrta – deloval bo od junija naprej – in razstave v preddverju in vzhodni
sobi, ki bo predvidoma 23. junija ob 16. uri.
E. R.

Igrišče še vedno
vabi na igrala
Igrišče poleg vrtca na Dobravi je do 16. ure
rezervirano za otroke, ki obiskujejo tamkajšnji
vrtec, potem pa je na razpolago tudi drugim
predšolskim otrokom in otrokom nižjih razredov osnovne šole.
Igrišče so za javnost odprli že lani v začetku
poletja, na voljo pa je od 16. do 20. ure med
delavniki, ob koncu tedna in med prazniki pa
od 9. do 20. ure. Otroci lahko pridejo na igrišče
v spremstvu odrasle osebe, skrbeti morajo
za red in čistočo, kakršno koli poškodovanje
igral pa morajo javiti nadzorniku Bogdanu
Selaku. Na igrišče je prepovedano voditi živali,
prinašati alkoholne pijače ali negospodarno
ravnati z igrali.
T. D.

Skupine za pomoč
pri zasvojenosti
Zavod Pelikan – Karitas, nevladna organizacija, ki se posveča pomoči odvisnikom
in njihovim svojcem, vabi v skupino vse, ki
se osebno ali prek svojih bližnjih srečujete s
problematiko zasvojenosti – tudi če zdravljenje
še ni potrebno. Srečanja so vsak tretji četrtek v
mesecu od 18. do 19.30 ure v prostorih Zavoda
Pelikan Karitas na Litijski cesti 24 v Ljubljani.
Več informacij o njihovih programih, ki jih
sofinancira tudi Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve lahko dobite vsak delovni dan
od 8. do 20. ure na telefonski številki 051/339725 ali po e-pošti: pelikan@karitas.si. Obiščete
lahko tudi spletno stran http://www.pelikan.
karitas.si.
L. U.
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Pohod skozi Zalo, Salamiada in Tržni dan

Na Žirovskem Vrhu za vsakega nekaj

Foto: Denis Bozovičar

TD Žirovski Vrh se spet lahko pohvali z odlično izpeljano prireditvijo – letos so
združili Pohod skozi Zalo ter Salamiado in Tržni dan. Pohodniki in obiskovalci,
zbralo se jih je okoli 200, so na Žirovski Vrh prišli iz oddaljenih krajev, kot so
Ljubljana z okolico, Novo mesto, Kranj, Domžale ... Med obiskovalci pohoda
sta bila tudi Marija in Ivan Merljak, ki je o prireditvi na Žirovskem Vrhu posnel
tudi reportažo za Radio Slovenija.

Zbirno mesto pohodnikov je bila Kmetija pr’
Bukovc, od koder so krenili v smeri gozda Zala.
Na poti sta jih spremljala vodiča Lucija Kavčič in
Bogdan Gantar, ki sta jih med pohodom seznanila
s številnimi zanimivimi zgodbami in pripovedmi
o kraju in njegovih znamenitostih.
Poleg osnovne zgodbe, ki so jo predstavili igralci TD Žirovski Vrh, sta vodiča predstavila tudi
širšo zgodovino kraja, med drugim sta pohodnike
seznanila z Rupnikovo linijo, naravo, številnimi
velikimi mravljišči na vrhu Zale … Kavčičeva
in Gantar sta s šaljivimi vložki poskrbela tudi za
smeh in sprostitev pohodnikov. V osrčju Zale, na
Omejčkovi jasi, so pohodniki prisluhnili uvodnim
stavkom iz knjige V Zali, ki govorijo o lepoti gozda,
o divjem petelinu in njegovem petju. Pri Mrakovem
znamenju so igralci odigrali prvi prizor iz novele
o kanoniku Amandusu, ki pride lovit divjad v
gozdove Zale – srečanje Katarine in Amandusa.
Nadaljevanje zgodbe se je odvijalo na domačiji
pri Mraku, kjer se je ta zgodba tudi dejansko odvijala. Pohodniki so lahko videli, kako je Katarina

skrbela za ranjenega Amandusa, kako je med njima
preskočila iskrica in kako težko ji je bilo ob misli, da
ga nikoli več ne bo videla, ko so ga njegovi hlapci
odnesli od Mraka nazaj v Škofjo Loko.
Po poti se je predstavilo tudi Čebelarsko društvo
Blegoš, in sicer z izdelavo okvirjev za satnice.
Pot se je nadaljevala mimo Omejčka, kjer je bila
na ogled postavljena razstava lesenih izdelkov
družin Oblak in Kavčič. Skozi gozdiček Pihovc
so pohodniki prišli do Mlina, kjer sta jih pričakala
Olga in Janez. Olga je zbranim odigrala izmišljen
zabaven monolog, povezan z zgodbo o Katarini in
Amandusu, ki ga je v poljanskem narečju spisala
Lucija Kavčič. V Mlinu je sledila pogostitev, po njej
pa so se pohodniki povzpeli proti vrhu.
Od tod dalje je tiste, ki niso zmogli vzpona,
peljal kombi, drugi pa so se peš podali na vrh
Žirovskega Vrha, kjer je tudi prireditveni prostor
največje prireditve v organizaciji TD Žirovski Vrh
– Praznika žetve. Pohodnike je pot vodila po hrbtu
Žirovskega Vrha skozi gozdičke in gozdne jase ter
jih pripeljala do cilja – kmetije pr' Bukovc, kjer se je
pohod skozi Zalo končal s kulturnim programom,
ki ga je sooblikovala tudi folklorna skupina Škofja
Loka s plesi iz Bele krajine in Prekmurja.
»Letošnji pohod je bil v primerjavi z lanskim
še veliko bolj dodelan, tako organizacijsko kot
vsebinsko. Na poti smo pri vseh animacijskih tablah
namestili lične koše za smeti, na dveh lokacijah
pa naredili leseno korito s pitno vodo in šaljivim
napisom. Eden pravi takole: 'Da tvoje lice bo zalo
in fletno, poskrbi, da piješ večkrat me letno'. Namen
je vzpodbuditi mimoidoče, da pridejo in se po poti
sprehodijo večkrat, ne le takrat, ko je organiziran
pohod,« je pojasnila Kavčičeva.

Katera bo kraljica Zale?

Popoldne se je nadaljevalo v znamenju in
okušanju salam, strokovna komisija je v oceno
dobila 20 primerkov. Kriteriji za ocenjevanje so
bili enaki kot lansko leto, le da je letos salame
ocenjevala le strokovna komisija, obiskovalci pa so
jih samo poskušali. Strokovna komisija je izbrala
tri najboljše, in sicer salamo Antona Mezega iz Dolenje Dobrave, salamo Tomaža Žežka iz Hotovlje
in salamo Cirila Gantarja iz Dol. »Vse salame so
bile zelo dobre, tako da se je komisija najbrž težko
odločila, katera bo prejela častni naziv Kraljica
Zale. Svoje mnenje o salamah je dodala tudi Marija
Merljak, ki je povedala, da domače svinjske salame
priporoča za uživanje, saj so dobre za spomin,« je
povedala Lucija Kavčič.
Na Žirovskem Vrhu so se v okviru Tržnega dne
predstavili tudi ponudniki izdelkov in pridelkov iz
Eko kmetije Lipnk, Kmetije pr' Kržet, Kmetije pr'
Petelin, Kmetije pr' Bukovc in nekateri drugi posa
mezniki. Ponudniki so bili občani občine Gorenja
vas - Poljane in Žiri, iz občin, ki jih TD Žirovski
Vrh povezuje.
»Vesela sem, da se je na Žirovskem Vrhu zbralo
toliko ljudi, hkrati pa presenečena, da pri domači
publiki še nismo vzbudili zadostnega zanimanja.
Očitno se ljudje še premalo zavedajo, kakšno
dediščino nam je zapustil Ivan Tavčar in kje so potenciali, ki bi jih lahko izkoristili tako posamezniki
kot društva. V prihodnje se bomo poskušali še
naprej čim več povezovati in graditi na medsebojni
pomoči med društvi in znotraj društva, z željo
v našo občino privabiti čim več obiskovalcev.
Letošnji pohod smo s Salamiado in Tržnim dnevom
združili iz dveh razlogov – prvi je finančni, ker se
obe prireditvi sami po sebi bolj slabo pokrijeta,
drugi pa je ta, da smo želeli stvari poenostaviti, kar
se tiče priprav na prireditev. Prireditve so zaradi
tega bile ravno tako kakovostne, le člani smo se
na to pripravljali samo enkrat, namesto dvakrat,«
je strnila Kavčičeva.
Lidija Razložnik

Strankarski kotiček

Ne moremo porabiti več, kot ustvarimo
OO SDM Gorenja vas - Poljane je organiziral
poslanski večer z naslovom »Mladi in socialna
politika v času krize«. Gostji večera sta bili poslanki SDS v Državnem zboru RS Alenka Jeraj in
Irena Tavčar. Pogovor je moderiral Žan Mahnič.
Začeli smo s predstavitvijo vsakdanjega dela
v DZ, kjer je bilo zanimivo poslušati, kako vsaka gostja s svojega zornega kota – Jerajeva kot
že izkušena poslanka in Tavčarjeva kot novinka
– vidita delo zakonodajne veje oblasti.
Tema večera so bili predvsem mladi. Slišali
smo, da je bila Janševa vlada v mandatu
2004–2008 tista, ki je uvedla brezplačni topli
obrok (malico) za dijake, ki pa bo zaradi krize
od zdaj sofinancirana samo za tiste, ki prihajajo
iz socialno ogroženih družin. Študentski boni
bodo ostali, vendar jih ne bo mogoče koristiti
med 15. julijem in 15. avgustom ter v času med
20. uro zvečer in 8. uro zjutraj.
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Kar se tiče pokojninske reforme, si SDS
prizadeva za uvedbo osebnih pokojninskih
računov, saj bi na ta način vsak lahko videl,
koliko je že vplačal v pokojninsko blagajno in
koliko bi dobil. Na ta način bi spodbujali predvsem mlade. Prav tako bo veliko treba storiti
na področju stanovanjske problematike, saj si

vlada prizadeva, da bi bila mladini in mladim
družinam omogočena stanovanja, kar privede
tudi do pozitivne demografske politike. Zato
bo vlada v prihodnosti dala stanovanja, ki so v
lasti bank, na trg.
Izpostavljen je bil tudi problem invalidov,
da je v naši družbi še premalo storjeno za njih,
med drugim tudi na področju fizičnih ovir v
njihovem vsakdanjem življenju. Ko je pogovor
nanesel na slovensko in italijansko narodno
skupnost, smo ugotovili, da je zanju v Sloveniji
primerno poskrbljeno, žal pa ni tako poskrb
ljeno za slovenske manjšine po svetu.
Sklep poslanskega večera je bil, da bo
potrebno narediti konec zadolževanju, ki lahko
državo pahne v prepad in da bomo morali živeti
po načelu, da kolikor ustvarimo, toliko lahko
tudi porabimo.
OO SDM Gorenja vas - Poljane

Leteča Julija napreduje

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št.
12/06) Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja
vas - Poljane za leto 2012

Poljanski fantje iz ekipe Leteča Julija pridno gradimo svojo letalno
napravo za tekmovanje Red Bull flugtag, ki bo v soboto, 16. junija, v
Ljubljani na Špici.
Spektakularnega dogodka se bo udeležilo veliko naših privržencev, vabljeni
pa tudi vsi, ki si želite zabave, smeha in druženja, a se za to še niste odločili.
Ekipa vam obljublja fenomenalno predstavo.
Na naši Juliji manjka le še zgornji del, barva in nekaj manjših detajlov. V
delu so tudi meči in ščiti, ki jih bodo kot srčni vitezi potrebovali fantje. Nismo
pa pozabili niti na uniforme ter obleko, ki jo bo nosila Julija. Pri tem nam zelo
pomaga krojač Branko Tomažin, šiviljski mojster.
Poljanci bomo Letečo Julijo postavili tudi na ogled, in sicer v četrtek,
14. junija, od 16. ure dalje na parkirišču pred lovskim domom v Poljanah.
Kogar zanimajo podrobnosti v zvezi s tekmovanjem in gradnjo Leteče Julije, je
dobrodošel. Fantje bomo vsakemu z veseljem razložili vse, kar ga bo zanimalo
v povezavi s projektom. Za informacije smo vam na voljo tudi na mar.tin@live.
com in na naši facebook strani pod <Leteča Julija>. Ne smemo pa pozabiti
na sponzorje, ki so veliko prispevali, da smo se sploh lahko lotili gradnje. Tako
se prav lepo zahvaljujemo sponzorjem: DOM Tradu iz Žabnice, Jubu, Fragmat
timu, Madizajnu, podjetniku Janezu Jakliču ml. in mizarstvu Premetovc.
Člani Leteče Julije

Gostovanja

Duo Pino & Tom
med izseljenci na Švedskem
Pevski zbor Slovenskega kulturnega društva (SKD) Planika iz Malmoja na Švedskem je lani praznoval 35-letnico nastopanja in ohranjanja
slovenske pesmi daleč od domovine. Aprila so omenjeno obletnico
tudi proslavili, in sicer s svečanim koncertom, na katerem so nastopili
Godoviški oktet in duo Pino & Tom, ki sta popestrila kulturni in zabavni
del prireditve.
Oba pevovodja, Ivan Likar s Švedske ter Tonja Lapanja – Brenčič
iz Slovenije, sta s svojimi pevci poskrbela za pester program slovenske
zborovske pesmi različnih stilov in obdobij. Poslušalce je posebej
navdušil venček slovenskih ljudskih v izvedbi obeh vokalnih zasedb
in glasbenega dueta. Na odru se je duetu, v sestavi Pavel Magajne in
Matjaž Slabe, pridružila še pevka Katja Križnar – vsi skupaj so skrbeli
za ples in zabavo dolgo v noč.
Izseljenci, združeni v SKD Planika, so bili izjemni gostitelji. V kratkem času, ki so ga imeli na voljo, so želeli predstaviti lepote Malmoja,
poleg tega pa utrip njihove kulturne in zgodovinske tradicije. Dnevi
obiska so bili prekratki za vse dobre misli in ideje, ki bi jih še lahko
uresničili, zato smo se razšli s stiskom roke in z željo, da se ponovno
srečamo ob slovenski pesmi, se skupaj poveselimo in zapojemo.

Komisija za priznanja Občine Gorenja vas - Poljane objavlja javni razpis za
zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas Poljane za leto 2012.
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane so lahko občina,
občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja,
društva ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v občini Gorenja
vas - Poljane.
Občina Gorenja vas - Poljane podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, društvom, skupinam, zavodom, združenjem in
drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje,
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zaščite in reševanja, ekologije in na
drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo h kakovostnejšemu,
vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju občanov in imajo večji
pomen za ugled in razvoj Občine Gorenja vas - Poljane in širše skupnosti.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se podeljujejo tudi za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ en naziv častnega občana, eno
plaketo in dve priznanji Občine Gorenja vas - Poljane.
Kriteriji za podelitev priznanj in nagrad
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane na področju gospodarskih in
družbenih dejavnosti se podeljuje posameznikom, skupinam, organizacijam,
društvom in skupnostim za izjemne dosežke in kot spodbuda za nadaljnje
strokovno delo in dejavnost na posameznih področjih življenja in dela, s katerim
so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane se podeljuje posameznikom, skupinam,
organizacijam, zavodom, društvom in skupnostim za večletne izjemne uspehe
na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, za dosežke
trajnega pomena, za izredno humano in požrtvovalno dejanje, ob življenjskem
ali delovnem jubileju ter ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki
prispevajo k razvoju in ugledu občine.
Naziv častnega občana je najvišje priznanje Občine Gorenja vas - Poljane
in se podeli občanom Občine Gorenja vas - Poljane, drugim državljanom
Republike Slovenije ali tujim državljanom, katerih delo in aktivnosti predstavljajo
pomembne in trajne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti,
kulture, športa ali na drugem področju družbenega življenja in dela ter za
izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k razvoju,
prepoznavnosti in ugledu občine.
2. Podatki, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev priznanj ali nagrad
Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
• ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
• ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
• predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in
njegovo dejavnost,
• opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki
obenem predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
• morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi
za podelitev priznanja.
Vloge morajo imeti oštevilčene strani.
3. Rok za oddajo predlogov in označitev predlogov
Za pravočasno predložene se bodo šteli tisti predlogi kandidatov za podelitev
priznanj Občine Gorenja vas - Poljane, ki bodo prispeli do 10. septembra 2012 na
naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.
Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.
Komisija za priznanja
Občine Gorenja vas - Poljane

P. S.
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Domača lekarna

Foto: Jana Rojc

S pričetkom kolesarjenja prične kukati na plano ob robovih gozdov, v senčnih
predelih ob vodi tudi čemaž ali divji česen. Vsake toliko časa zavohamo prijeten
ali pa neprijeten vonj po česnu, kakor kdo vzame. Hkrati prilezejo na plan tudi
medvedi in si ga privoščijo posebej z namenom, da očistijo in poživijo organizem
ob koncu zimskega spanca, zato se čemaž imenuje tudi medvedji česen.

Čemaž
Čemaževa posebnost je, da ga lahko uporab
ljamo v prehrani v vseh letnih časih: najprej
nabiramo liste, potem popke in cvetove s stebli,
nezrele plodove, na koncu pa lahko nabiramo
tudi čebulice. Verjetno ni boljšega čistila za kri
in prebavila, saj deluje antiseptično, pospešuje
prebavo in izboljša absorpcijo v črevesju. S
svojimi čistilnimi učinki posredno vpliva tudi
na mnoge druge dele našega telesa, saj izboljša
splošno počutje in prežene spomladansko
utrujenost, niža krvni tlak in vročino, poživlja,
krepi želodec, znižuje stopnjo holesterola v krvi,
preganja gliste, čisti kožo, zavira nastanek krvnih
strdkov, pomaga pri težavah z dihali, pozitivno
vpliva na zdravljenje astme, preprečuje notranje
krvavitve, pomaga pri driski …
O čemažu sem se odločila pisati, ker se v
časopisju večkrat pojavljajo novice, kako se je
nekdo zastrupil, ker je mislil, da uživa čemaž, a ga
je zamenjal bodisi s šmarnico ali pa z jesenskim

podleskom. Če naredimo juho z listi jesenskega
podleska, se lahko zgodi, da smo poskrbeli za
močno specialiteto, ki nam onemogoči poizkusiti
še kakšno drugo. Spomnila sem se, da sem si enkrat dala list v sendvič, ki je bil osvežujoč, a prav
nič ni dišal po česnu. Verjetno je bila šmarnica.
No, ta ni tako strupena kakor podlesek.
Čemaž prepoznamo predvsem po vonju. Če
pomanemo list v roki, se dolgo časa ne znebimo
smrdečega vonja, niti z umivanjem. Rastline se
zelo malo ločijo med seboj po listih in steblih,
ko pa cvetijo, jih ni težko prepoznati.

Čemaž na krožniku

Čemaževe liste si od zgodnje pomladi pa
vse do konca maja privoščimo kot dodatek v
spomladanskih solatah ali namazih, saj bomo
tako najbolje izkoristili njegove čistilne lastnosti.
Za kasnejše in mrzle dele leta pa ga je drobno
narezanega najbolje vložiti v hladno stisnjeno
olivno olje in sol. V majhnih steklenih kozarčkih
ga hranimo in ko kozarec odpremo, ga imamo v
hladilniku in ga uporabljamo za dodatek k ribam,
na pici, damo ga v juhe, uporabljamo ga za namaze
s skuto, je začimba v rižoti, damo ga v preliv za
testenine, kot dodatek k pečenki, dodatek v mešani
solati in k dušeni zelenjavi.
Lani sem naredila prilogo iz čemaža k pireju,
kakor pripravim špinačo. Meni se je zdela zelo
okusna, moža pa je ves dan bolel želodec. V
prevelikih količinah ga torej ne uživajte in ni za
občutljive želodce.

Foto: Jana Rojc

Geslo za nabiranje: vonj po česnu

Šmarnica
Posušila sem ga in uporabljala kot začimbo,
sicer je svež zelo dober drobno nasekljan v smetani
ali skuti. Lahko ga damo v skrinjo in uporabljamo
čez zimo za dodatek k juham. Najboljša juha je iz
čemaža, pora in krompirja. Vse sestavine zmešamo
s paličnim mešalnikom in dodamo kislo smetano.
Na juho dodamo kruhove kocke, ki smo jih popekli
na vročem olivnem olju ali maslu s česnom.
Čemaževa solatna polivka. Liste, popke in
cvetove čim bolj na drobno nasekljamo. Tri žlice
narezanega čemaža vmešamo v pol skodelice
oljčnega olja, dodamo nekaj žlic kisa ali limoni
nega soka in po želji še ščepec soli. Preden polivko
uporabimo, jo pustimo stati vsaj pol ure, da se razvije okus. Solati primešamo pripravljeno polivko,
okrasimo s čemaževimi cvetovi in postrežemo.
Krompir s čemažem. Krompir temeljito operemo in ga spečemo ali skuhamo. Čemaževe liste,
stebla, cvetove ali popke zelo drobno nasekljamo.
Krompir narežemo na koščke ali zmečkamo z
vilicami. Dodamo pest nasekljanega čemaža in
zabelimo z oljčnim oljem. Po okusu osolimo.
Sestavine dobro premešamo, krompir serviramo
na krožnike in okrasimo z belimi čemaževimi
cvetovi. Na enak način lahko pripravimo kuskus,
testenine in riž. Kombinacija s sirom, smetano,
skuto, jajci in zelenjavo naj bo čim pestrejša.
Jana Rojc

Propolis

Naravni antibiotik, na katerega bakterije niso odporne
Propolis ali zadelavina je zmes smol, balzamov in eteričnih olj, ki jih čebele naberejo
na popkih dreves in jim dodajo izločke svojih žlez. Njegova glavna vloga v panju je
ohranjanje sterilnega okolja in preprečevanje nastanka bolezni v čebelji družini.
Beseda »propolis« je grškega
izvora in pomeni »obramba mesta«.
V starem Egiptu so ga uporabljali
za balzamiranje mumij. Nekaj
podobnega počnejo tudi čebele. Če
v panj npr. pride miš, jo pokončajo
in ker je ne morejo odnesti ven, jo
prevlečejo s propolisom in tako
ohranijo čistost panja. Nekdaj so ga
uporabljali tudi za lakiranje violin
in dragocenih kosov lesa.

Z njim je prevlečena notranjost panja

Čebele propolis uporabljajo kot razkužilo,
z njim na tanko prevlečejo vso površino panja
ter tako vzdržujejo čistočo. S tem preprečujejo
izbruhe bolezni, ki se v tako nagneteni skupnosti, kot je čebelja družina, lahko zelo hitro
širijo. Z njim tudi zapolnijo razpoke v panju in
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tako preprečujejo prepih in vdor
nezaželenih obiskovalcev.
Propolis je grenkega okusa in
ima močan vonj po rastlinskih
popkih, medu in vosku. Čebele
ga največ naberejo na iglavcih,
topolih, brestih, vrbah, kostanjih,
hrastu in na koščičastem sadnem
drevju, in sicer v avgustu, septembru in oktobru. Čebelarji ga
pridobivajo tako, da ga strgajo z
notranjih površin panja. Običajno
ga čebelja družina letno pridela nekaj deset
gramov, s posebnimi posegi pa lahko čebele
spodbudimo, da ga proizvedejo več.

Pospešuje obnovo tkiv

Propolis je naravni antibiotik s širokim
spektrom delovanja. Na številne bakterije

deluje bakteriostatično (zavira njihovo rast)
ali baktericidno (jih ubija). Deluje tudi proti
nekaterim glivicam in virusom. Njegovo delovanje sicer ni tako močno kot pri nekaterih
drugih (sintetičnih) antibiotikih, vendar pa
pri uporabi propolisa bakterije ne razvijejo
odpornosti nanj.
Pospešuje celjenje ran in blaži vnetja, ne
samo na koži, ampak tudi na ustni sluznici,
zato ga dodajajo nekaterim zobnim pastam.
Pospešuje celjenje aft in drugih ran v ustni
votlini. Pomaga pri zdravljenju dihal in pri herpesu ter spodbuja imunski sistem. Raziskujejo
tudi uporabo za zdravljenje bolj resnih bolezni.
Na Japonskem ga dokaj uspešno uporabljajo
celo pri zdravljenju nekaterih vrst raka.
Dobimo ga lahko v alkoholni ali vodni raztopini, tabletah, mazilih, sirupih in mešanicah
z drugimi čebeljimi pridelki. Na rane ga lahko
nanesemo s pršilom ali pa s pomočjo vatirane
palčke. Nekaj odstotkov ljudi je na propolis
alergičnih in tem se uporaba odsvetuje.
Danilo Bevk

RAS

Po Tednu obrti in podjetništva
bo na vrsti še Teden podeželja na Loškem

Foto iz arhiva RAS

Razvojna agencija Sora (RAS) v sodelovanju z OOZ Škofja Loka in ob finančni
pomoči občin v času od 19. do 26. maja ponovno pripravlja bogat program
dogodkov v okviru 6. Tedna obrti in podjetništva na Loškem (TOP). Prav tako
zanimiv teden pa se obeta od 26. do 3. junija, ko bo na vrsti 10. Teden podeželja
na Loškem, katerega organizator je ravno tako RAS v sodelovanju z razvojnimi
institucijami in društvi na Škofjeloškem.

V okviru TOP se bodo zvrstili zanimivi dogodki, kot so predavanje o poslovnem bontonu s
Ksenijo Benedetti, delavnica o tem, kako postati
podjetnik, razstava izdelkov dijakov Šolskega
centra Škofja Loka.
Osrednji dogodek je podjetniška tržnica na
Mestnem trgu, na kateri se bodo na stojnicah
s svojimi izdelki in storitvami predstavili
lokalni podjetniki in obrtniki, dijaki Srednje
šole za lesarstvo in Srednje šole za strojništvo,
posamezne podporne institucije ter strokovne
sekcije pri OOZ Škofja Loka. Prav tako bo na
tržnici mogoče videti praktičen prikaz domače
in umetnostne obrti ter obrtniških poklicev.
Sekcija gostincev in živilcev bo pripravila
tudi nekaj degustacij. Otrokom bodo namen-

jene animacije, najbolj kreativnim dijakom
Šolskega centra Škofja Loka bodo podeljene
tudi nagrade. Ob kulturno-zabavnem in glasbenem programu bo na ogled še predstavitev
kolesarjenja po starem ter sejem starodobne
kolesarske in smučarske opreme.

Ekskurzije, tečaji, pohodi …

Da bi predstavili aktualne razvojne aktivnosti
na Loškem, bo od 26. maja dalje teden podeželja,
v okviru katerega bodo organizatorji pripravili
sklop različnih izobraževalnih in družabnorekreativnih dogodkov, kot so strokovna ekskurzija za ljubitelje zelišč, tečaj peke pekovskega
peciva in delavnica o tem, zakaj kupovati in
uživati hrano iz lokalnega okolja.

RAS vabi podjetnike in obrtnike iz občine Gorenja
vas - Poljane, da se predstavijo na podjetniški tržnici.
Dodatne informacije in prijave na RAS, na telefonski
številki 04/50-60-223, in OOZ Škofja Loka na
telefonski številki 04/50-60-200.

Udeleženci tedna bodo lahko preživeli učni
dan z loškimi čebelarji, se udeležili dneva
odprtih vrat domačih kotičkov KZG Škofja
Loka, tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov,
odprtja Loškega kolesarskega kroga in pohoda
po čebelarski poti mimo Sv. Urbana ter srečanja
harmonikarjev čebelarjev. Osrednja prireditev
tedna podeželja je Tržnica kmetijskih pridelkov
in izdelkov na Mestnem trgu v Škofji Loki, ki
bo popestrena z dodatno ponudbo in kulturnim
programom.
Organizatorji vabijo, da se katerega od
dogodkov udeležite. Vse dogodke najdete v
koledarju prireditev. Dodatne informacije in
prijave na spletni strani www.ra-sora.si ali pri
Juliji Primožič na telefonski številki 04/50-60223 oziroma Kristini Miklavčič na telefonski
številki 04/50-60-225.
Lidija Razložnik

Okoljska postaja
na Jelencih
Fakulteta za strojništvo je na Jelencih posta
vila mobilno okoljsko postajo Jelenci, ki zbira
vremenske parametre, kot so temperatura,
zračni tlak in vlažnost. Vsi ti podatki so dostopni
tudi na spletni strani www.lakos.fs.uni-lj.si.
Postaja bo beležila tudi debelino snežne
odeje, vlago v tleh in količino dežnih padavin.
Podatki se osvežujejo vsakih 15 minut. Za
vzdrževanje vremenske postaje bo skrbelo
osebje laboratorija Lakos in MCE. Predviden čas
delovanja in vzdrževanja postaje je dve leti.
L. R.

RAS

Vključite se v novi katalog ponudnikov
Razvojna agencija Sora (RAS) pripravlja Katalog ponudnikov lokalnih pridelkov in
izdelkov škofjeloškega območja. K sodelovanju
in brezplačni objavi tako vabi vse pridelovalce
in predelovalce iz škofjeloškega območja, ki
imajo lastno pridelavo ali predelavo, ki pri
predelavi uporabljajo surovine iz škofjeloškega
območja ter pridelajo več, kot potrebujejo za
lastne potrebe.
V katalogu, ki bo izšel predvidoma jeseni,
bodo zbrane informacije o lokalni ponudbi
izdelkov in pridelkov. Kot so sporočili iz RAS,
ga bodo razposlali po vseh gospodinjstvih na
škofjeloškem območju in s tem vključenim
ponudnikom omogočili večjo prepoznavnost in
boljšo prodajo njihovih pridelkov in izdelkov.

RAS je v letošnjem letu pričela izvajati pilotni
projekt S sosedove njive, katerega namen je
osveščanje ljudi o pomenu v domačem okolju
pridelane hrane in vzpostavitev neposrednih
tržnih odnosov med pridelovalcem in porabnikom na škofjeloškem območju. Za dosego
tega cilja je namen projekta združiti vse ponudnike doma pridelanih pridelkov in izdelkov v
Katalogu ponudnikov doma pridelane hrane.
Kot poudarjajo, bodo s projektnimi aktivnostmi
prispevali k večji lokalni oskrbi, kar naj bi pomenilo, da se čim več lokalno pridelane hrane porabi
v lokalnem okolju. Projekt S sosedove njive
omogoča Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
in je del projekta Demochange, ki je financiran
v okviru programa EU Območje Alp.

»Za objavo v katalogu morajo ponudniki
pridelkov in izdelkov iz škofjeloškega območja
izpolnjevati naslednje pogoje: biti morajo občani
občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki
ali Žiri, imeti lastno surovino oziroma surovino iz
škofjeloškega območja, imeti ustrezno registracijo
in tržne viške,« je pojasnila Jerneja Lotrič, RAS.
Več informacij o katalogu je na voljo na
spletni strani www.ra-sora.si ali pri Jerneji
Lotrič na telefonski številki 04/50-60-222. Na
spletni strani najdete tudi vlogo, ki jo je skupaj
z zahtevanimi prilogami treba čim prej oddati.
Omenjene vloge so na RAS sicer zbirali le do
9. maja, a bodo kljub temu sprejeli tudi vloge,
ki bodo prispele kasneje.
Lidija Razložnik
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Marija in Tone Jenko iz Podgore

»Pred 50 leti sva se zaobljubila, to še vedno drži«
Bilo je petega maja 1962, ko sta si 20-letna Marija, Lovračeva iz Podgore, in
takrat 25-letni Tone, Repovčan z Dobravšc, obljubila zvestobo in si uredila dom
pri nevesti doma. V zakonu so se jima rodili trije otroci, imata šest vnukov. Pravita,
da nista nikoli mislila, da jima bodo skupna leta tako hitro minila. Redkokdaj ju
človek zaloti slabe volje, sosedje in znanci pa ju poznajo kot pridna in delavna.

II. salamijada Pr’ Sedmic

20-letnica društva upokojencev Sovodenj

Na ocenjevanju
24 izdelkov

Foto: Milan Čadež

V gostilni Pr’ Sedmic je bila II. salamijada.
Na tekmovanju je sodelovalo 24 salam. Najprej
jih je strokovno ocenila tričlanska komisija pod
vodstvom Ivana Podobnika, ki ima opravljen izpit
za ocenjevanje po evropskih standardih, z njim
pa sta usklajevala mnenja
še dva lokalna poznavalca.
Kriteriji ocenjevanja so bili
zunanji izgled, sestava pre
reza, barva, tekstura, vonj in
seveda okus. Pri ocenjevanju
je komisija opozorila proizvajalce na napake, ki so jih
storili pri proizvodnji, ter delila
nasvete, kako salame narediti
še boljše. Podelili so devet
bronastih priznanj, pet srebrnih in dve zlati, obe
pa je prejel Matjaž Peresciutti. Nato so se vrata
odprla za vse ljubitelje domačih suhih salam. Tako
je potekalo še glasovanje za naj salamo po izboru
množice. Vsi so se strinjali, da je bila vsaka salama
po svoje dobra oziroma odlična. Po uradnem delu
tekmovanja je sledilo še sproščeno druženje ob
kozarčku vina, glasbi domačih godcev in seveda
Matej Kovič
odličnih salamah.
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»Tudi skregati se moraš,
to je ene vrste antibiotik.«

Še o receptu za toliko skupnih let: »Ljubezen.
Zdaj nisva potrjevala s kakšnim obredom. Takrat
sva obljubila in še vedno drži. To je najlepše, a
ni?« zadovoljno pravi Marija.
»Tudi skregati se moraš, to je ene vrste antibiotik,« doda Tone. Marija se brž oglasi, da to
ni prav pogosto. Tone pa še pove: »Marija pravi
ljubezen, ja, ljubezen gre pa skozi želodec, če tam
dobro naredi, pa tudi vse drugo obstane.«
Sicer pa imata tudi zdaj polne roke dela. Marija
ima še toliko postoriti na vrtu. »Samo še nisem
posadila vsega. Dež nagaja.« »Jaz imam pa še butarice za narediti, drva sem že, pa košnja bo kmalu
…,« razmišlja Tone. Prav zdaj se jima bo omožila
prva vnukinja. »Pa na dopust bo treba. Otroci so
poskrbeli za to in nekaj sosedov ter žlahte, kot
darilo za obletnico. »V Moravske toplice greva
za deset dni,« se veseli Marija. »Tu notri se pa
res najbolj strinjava, s kopanjem.«
In še želje za naprej: »Zdravje, samo zdravje.
Pa da bi se otroci in vnuki dobro »rihtali«. Vsak
dan je treba posebej uživati.« Tako Marija, Tone
pa: »Ne smeš biti preveč zahteven. Človek mora
biti skromen. Pa lepo moraš živeti.«
Damjana Peternelj

Člani z novim zagonom v naslednje desetletje
Že po tradiciji so se sovodenjski upokojenci
zbrali na občnem zboru na dan svetega Jožefa.
Prišlo je sedemdeset članov, kar je polovica vseh.
Med gosti so bili tudi predstavniki sosednjih društev
upokojencev Gorenja vas, Cerkno, Žiri in Idrija,
župan, predsednik krajevne skupnosti in predsednik
pokrajinske zveze DU.
Za kulturni vložek so poskrbeli pevski zbor DU
Korenine in plesalci podružnične šole Sovodenj.
Aktualno temo medgeneracijskega bivanja v isti
hiši sta v skeču predstavili Veronika in Marija.
Marija je skozi pesniško oblikovane misli spregovorila o društvu in spomnila, da društvo skrbi
tudi za to, da se ne bi preveč zapustili in da bi še
kaj naredili.
Sicer se pa ni bati, da bi se to zgodilo, kaj
ti društvo je dobilo mlajše člane v vodstvu.
Predsedniško funkcijo po dolgoletnem stažu Zinke
Slabe že opravlja Lojze Bajt. Ob pomoči izkušenih
starejših bodo aktivnosti lahko spet pestre.
Tudi v prihodnje bodo organizirali izlete in
pohode, ob okroglih jubilejih obiskovali svoje
člane, z obiskom razveseljevali sokrajane v
domovih za starostnike ali bolne na domovih.
Upajo, da se bo spet aktivirala dramska sku
pina, v pevski zbor pa vabijo nove člane.

Foto: Bojan Šifrar

Foto: Robert Peternelj

Spoznala sta se na poti v kino v Gorenji vasi. »Z
Jožetom Demšarjem sva šla tja. Nagovoril me je,
da sva šla s Pogarkami. In tako se je začelo,« pravi
Tone. Marija brž doda: »Spomnim se ga, bil je visok,
malo domišljav, za večjimi dekleti je gledal. Ko je
prišel od vojakov, sva se pa večkrat srečala.«
Počasi sta si začela ustvarjati dom. Po treh
letih se jima je rodila prva hči Zdenka, po še šestih
Sonja in še čez devet let sin David. »Dobro je bilo,
dokler ni šel Tone delat v Nemčijo. Jaz nisem bila
zaposlena, doma sem imela bolno mamo, otroke
… Začeli smo delati hišo. Tega, da bi šel še enkrat
delat v tujino, ne bi nikdar več dopustila,« je danes
prepričana Marija. Tone pa pravi: »Veliko laže smo
naredili hišo. Prvič ko smo šli gor, je bilo bolj zaradi
»firbca«. Šlo pa je predvsem zaradi denarja. Tam

smo delali več, a tudi zaslužili bolje. Sprva je bilo
težko. Nisem razumel jezika, zato sem se začel učiti
nemško. Potem se pa človek že navadi.«
Tone je bil montažni delavec za Jelovico v
Nemčiji deset let. »Nemčijo sem poznal skoraj
bolj kot Slovenijo. Prevetrili smo jo od češke
do švicarske in francoske meje na drugi strani.«
Po vrnitvi se je kmalu zaposlil v Rudniku urana
Žirovski vrh. »Za par let sem bil na koncu še za
čuvaja, potem sem šel pa v penzijo. Drugo leto bo
ravno 20 let.« »Ja, tako je,« potrdi Marija, ki se je
upokojila leta 2000 – zaposlena je bila v obratu
Terma v Poljanah.
»Normalno je, da človek, ki gre v penzijo, prav
hitro zboli,« meni Tone. »Jaz sem precej zbolel in
takrat sem se vprašal, ali sem sploh še kaj koristen
na tem svetu.«
Tako se je začel zanimati za politiko. Več
mandatov je bil član občinskega sveta. »Če se
enkrat vključiš, moraš to resno vzeti, biti aktiven.
Sicer je bolje, da se ne odločiš za to,« meni Tone.
Marija ga je kmalu začela spremljati na raznih
prireditvah, da sta bila lahko skupaj.
In kdaj je bilo v vseh skupnih letih najlepše?
»Najlepše je pa zdaj. Kolikor toliko zdrava sva,«
pravi Marija. In takoj doda, da je njen najljubši
hobi vrtiček: »Vrtiček, ja. Pa rožice. Če bi lahko,
bi šla verjetno za vrtnarko, tako rada sadim.«
Oba rada plavata. Kot pravi Marija, bi bila vsak
dan v toplicah v Kopačnici, če bi bile že narejene.

S Tonetom se sicer med junijem in septembrom
vsak teden enkrat odpeljeta na slovensko obalo.
Tone še po malem »tišlari«, med čebelarje pa se je
vpisal po naključju: »Že deset let čebelarim. Roj
se nam je naselil v zračnik. Skozi kuhinjsko napo
so čebele prišle v kuhinjo. Ujel sem jih v škatlo
in začele so delati satje. Nato sem za darilo dobil
panj in tako se je začelo.«

Torta za dve desetletji delovanja društva
Članice vitalnost in druženje ohranjajo tudi pri
telovadbi, ki poteka vsak teden v telovadnici
šole Sovodenj.
Predsednik pokrajinske zveze društev upo
kojencev Gorenjske Janez Sušnik je zbranim
svetoval, naj delajo, kar jih veseli, da si ohranjajo um. Smisel vidi v druženju, zato je pohvalil
obiske in skrb za starejše, osamljene in bolne.
Poudaril je, naj bodo hrabri, naj prepevajo in
se imajo radi. Pohodništvo, pikniki pomenijo
korak več in tabletko manj. Zveza bo društva
opremila z dobrimi rabljenimi računalniki, jih
za osnovno delo tudi usposobila in v letu 2013
že komunicirala preko elektronske pošte. To je
tudi cilj leta aktivnega staranja v Evropi.
Milka Burnik

Dan športa in zabave
tudi za osnovnošolce
Na igriščih OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vas
se bo, letos že četrtič, v soboto, 9. junija, odvijala
prireditev Dan športa in zabave, ki jo organizira
Klub za razvoj in sprostitev Mladinska. Letos
se dogodek širi, saj bodo osnovnošolskim
učencem na voljo številne aktivnosti s profesionalno fotodelavnico, poslikavami teles, tekmovanje med dvema ognjema ter tekmovanje
v rolanju na čas po poligonu.
Kot vedno se bodo odvijali turnirji v nogo
metu, košarki, floorballu in tenisu.
Predstavili se bodo downhill kolesarji s spustom z Javorča ter strelsko društvo Gorenja vas
s treningom in tekmo. Preiskusili se boste lahko
v hoji po »gurtni« oz. t. i. slacklinu. Jamarsko
društvo Gorenja vas bo predstavilo osnove plezanja, udeležite se lahko vodene vadbe za tekače
začetnike s trenerjem in tekmovalcem Petrom
Oblakom. Vabljeni ste na vodeno kolesarsko
etapo po na novo začrtanem Kolesarskem krogu
občine Gorenja vas - Poljane. Ogleda vredna pa
bo tudi večerna floorball VIP tekma za vse predstavnike uspešnih podjetij iz občine in širše.
Po športnem delu od 22. ure pa se bomo
sprostili z legendarnim šovkreatorjem DJ Pe
rom, ki bo pripravil posebno presenečenje.
Več informacij in prijavnice na turnirje dobite na www.mladinska.org. Na prireditvi lahko
osnovnošolci sodelujejo le s starši. Če bo slabo
vreme, bo prireditev prestavljena na 30. junij 2012.
Tomaž Peresciutti

Visoko bo v znamenju teka

Foto iz arhiva ŠD Poljane

ŠD Poljane že 14. leto zapored prireja športnorekreativno prireditev Visoški tek, ki bo 26. maja s
startom in ciljem pri dvorcu na Visokem. Ob 10.
uri bodo najprej nastopili najmlajši, ob 10.30 pa
bo start članic in članov.
Da bo tekmovanje zelo kakovostno, je
potrdil lanski zmagovalec, domačin Peter
Oblak, ki tudi letos odkrito napoveduje zmago
z novim rekordom proge. Več informacij na
spletni strani www.visoski-tek.si ali pri Gašperju
Debeljaku na telefosnki številki 051/608-704.
Vljudno vabljeni tekači in navijači!
G. D.

Kam maja in junija?

• 25. do 27. maj: Vikend športa na Sovodnju na novem športnem igrišču. Organizira ŠD Sovodenj.
• 26. maj ob 10. uri. Lonček kuhaj – kako ravnati v kuhinji v primeru požara. Organizira PGD
Gorenja vas.
• 26. maj od 8. do 12. ure: Podjetniška tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizirata RAS
in OOZ Škofja Loka.
• 26. maj: 5. mednarodno srečanje starodobnih kolesarjev v Škofji Loki. Organizira društvo
Rovtarji – smučanje in kolesarjenje po starem.
• 26. maj ob 10. uri: 14. Visoški tek. Dodatne informacije in prijave pri Gašperju Debeljaku na telefonski
številki 051/608-704 ali na spletni strani http://www.visoski-tek.si. Organizira ŠD Poljane.
• 26. maj: Strokovna ekskurzija za ljubitelje zeliščarstva. Dodatne informacije in prijave pri
Darinki Šekli na telefonski številki 041/676-522 ali 04/51-46-966 ali po e-pošti darinka.57@gmail.com.
Organizirata Društvo za razvoj podeželja Resje in LAS loškega pogorja.
• 27. maj ob 11. uri: Čistilna akcija markiranih poti na Blegoš, zaključek akcije Prijatelji Jelenc in
obeležitev 80. obletnice rojstva Toneta Logondra, pobudnika ustanovitve PD Gorenja vas v Zavetišču
na Jelencih.
• 29. maj od 15. do 19. ure: Tečaj peke pekovskega peciva na kmetiji Lužar, Kladje. Dodatne
informacije in prijave pri Kristini Miklavčič na telefonski številki 041/499-241. Organizira Društvo za
razvoj podeželja Resje.
• 30. maj od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 30. maj ob 17.30 uri: Delavnica Zakaj kupovati in uživati hrano iz lokalnega okolja? v veliki
sejni sobi UE Škofja Loka. Dodatne informacije in prijave pri Vanji Frlic na telefonski številki 04/5130-324 ali po e-pošti vanja@kgz-skloka.si. Organizira KGZ Škofja Loka.
• 31. maj od 10. do 16. ure: Preživimo učni dan z loškimi čebelarji v Domu čebelarjev Brode.
Dodatne informacije in prijave pri Marijanu Novaku na telefonski številki 041/590-166 ali po e-pošti
nmarijan@siol.net. Organizira ČD Škofja Loka.
• 1. do 3. junij: Kolonija Iveta Šubica v Štefanovi hiši. Organizira Združenje likovnih umetnikov
Škofja Loka.
• 1. junij od 10. do 19. ure: Dan odprtih vrat v domačih kotičkih KGZ Škofja Loka v trgovinah
zadruge v Stari Loki, Poljanah in na Češnjici. Organizira KGZ Škofja Loka.
• 1. junij ob 19. uri: Kviz Kako dobro poznaš svoj kraj? v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Sodelujejo
učenci OŠ Ivana Tavčarja in OŠ Poljane. Organizira TD Gorenja vas.
• 2. junij od 8. do 12. ure: Osrednja prireditev tedna podeželja s tržnico kmetijskih pridelkov in
izdelkov na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 2. junij od 10. do 11.30 ure: Odprtje Loškega kolesarskega kroga v Škofji Loki in okolici. Organizira Turizem Škofja Loka.
• 3. junij ob 9. do 18. ure: Kolonija Iveta Šubica – dan odprtih vrat v Štefanovi hiši. Organizira
Združenje likovnih umetnikov Škofja Loka.
• 3. do 17. junij od 9. do 18. ure: Razstava del kolonije Iveta Šubica v Štefanovi hiši. Dodatne
informacije pri Borisu Oblaku na telefonski številki 059/250-549. Organizira Štefanova hiša.
• 3. junij od 9. ure: Pohod po čebelarski poti mimo Sv. Urbana in srečanje harmonikarjev
čebelarjev. Zbirno mesto na kmetiji Pri Jakuc. Dodatne informacije in prijava pri Štefanu Ingliču na
telefonski številki 031/500-309 ali po e-pošti inglic.stefan@siol.net. Organizira ČD Blegoš.
• 3. junij ob 14. uri: Srečanje citrarjev na Ermanovcu. Če bo slabo vreme, je prireditev prestavljena
na 10. junij.
• 6. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 9. junij: Pohod na Kalško goro. Pohod je zahteven, skupni čas hoje 6 ur, obvezna čelada. Dodatne informacije in prijave pri Cenetu Črešnovarju na telefonski številki 031/768-898. Organizira PD Gorenja vas.
• 13. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 14. junij: Pohod na Poludnik. Skupni čas hoje 4–5 ur, lažja pot. Dodatne informacije in prijave pri
Tinetu Bogataju na telefonski številki 040/377-356. Organizira upokojenska sekcija PG Gorenja vas.
• 15. junij ob 9.30 uri: Ogled fresk Iveta Šubica v Poljanah in okolici. Dodatne informacije pri Barbari
Tavčar na telefonski številki 04/5070-500. Organizira OŠ Poljane.
• 15. junij ob 15. uri: Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev in ogled muzeja na Jakucovi domačiji.
Organizira ČD Blegoš.
• 16. junij ob 8. uri: Pohod na Masore-Jezero. Dodatne informacije in prijave pri Zinki Slabe na
telefonski številki 04/5108-085. Organizira DU Sovodenj.
• 20. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.
• 20. junij ob 19. uri: Nastop šolskih zborov in plesalcev v avli OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.
• 21. junij ob 19. uri: Odprtje slikarske razstave KUD Trata v Šubičevi hiši. Organizira Šubičeva hiša.
• 22. junij ob 22. uri: Pripovedovalski variete Za dva groša domišljije v Šubičevi hiši. Dodatne
informacije pri Borisu Oblaku na telefonski številki 059/250-549. Organizira Štefanova hiša.
• 22. do 26. junij od 10. do 18. ure: Klekljarska razstava v lovskem domu v Gorenji vasi. Organizira
KD Deteljica.
• 24. junij od 17. ure: Gasilska veselica z ansamblom Prosen na igrišču PŠ Javorje. Organizira
PGD Javorje.
• 27. junij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v Škofji Loki. Organizira RAS.

Pomerili se bodo tudi otroci.
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V spomin

Janez Dolenc (1926–2012)
Prof. dr. Bogdan Dolenc je na začetku pogrebne maše dejal: »Danes so ne le v
Tolminu, temveč tudi v podružnični cerkvi sv. Brikcija v Četeni Ravni zapeli zvonovi
v slovo mojemu stricu, ki se je v rojstno vas pod Starim vrhom nad Poljansko dolino
rad vračal, saj so ga na rojstni domačiji vedno ljubeznivo sprejeli.«
Janez Dolenc
se je rodil 5. septembra 1926 kot
drugi v družini z
devetimi otroki
na domačiji pri
Tavčarju (od
koder izvira rod
pisatelja Ivana
Tavčarja). Uka
žeja je fantiča
že po treh letih
ljudske šole v domačih Javorjah speljala zdoma,
najprej v Gorenjo vas in nato na gimnazijo v
Kranj. Že kot 14-letni dijak je med poletnimi
počitnicami leta 1940 zapisal osem povedk.
Med drugo svetovno vojno so Nemci kranjsko
gimnazijo spremenili v nemško učiteljišče in s
seboj pripeljali nemške dijake. Janez Dolenc je
ostal dve leti doma in pomagal kmetovati. »Sosedova mati Ana Zupanc je bila živ leksikon za stare
pesmi, povedke in šege.« Obiskoval jo je in pridno
zapisoval, npr. o lanu in izdelavi platna.
Da bi se izognil mobilizaciji v nemško vojsko,
v kateri je bil padel njegov starejši brat Tonček,
je jeseni leta 1944 odšel v gimnazijo v Celovec.
Zaradi sodelovanja proti okupatorju je bil januarja
1945 odpeljan v ječo, nato pa v Dachau. Aprila
1945 so ga osvobodili ameriški vojaki in 8. junija
1945 je bil spet doma, toda zaradi bolezni šolanja
ni mogel takoj nadaljevati.
Dobro leto je ob skrbni mamini negi prebil
doma in ga izkoristil za sistematično zbiranje
etnološkega in folklornega gradiva v domači fari,

kar je dokumentiral do dne natančno. Njegovo
gradivo o šegah sta s pridom uporabila V. Möderndorfer (Prazniki, 1948) in N. Kuret (Praznično leto
Slovencev I–IV, 1965–1970). Povedke iz tistega
časa so prišle na dan v knjigi Kres na Grebljici
(Glasovi 22, 2000). Selški dolini se je oddolžil z
objavo Pripovedk, ki jih je iz Martinj Vrha (1986)
zbral Martin Tušek.
Jeseni leta 1947 je na kranjski gimnaziji opravil
izpit za 5. razred gimnazije, šolanje pa nadaljeval v
Ljubljani. Na univerzo se je vpisal leta 1950. Poleg
slovenščine ni mogel vpisati še etnologije, zato si
je poiskal ustrezno literaturo in jo študiral sam. V
tretjem semestru je pripravil nalogo Pripovedno
blago severnega poljanskega narečja in zanjo leta
1952 dobil študentsko Prešernovo nagrado.
Leta 1956 je diplomiral z nalogo o tako rekoč
rojaku Antonu Žaklju – Rodoljubu Ledinskem.
Zato mu je pripadla čast, da je bil slavnostni
govornik, ko smo mu pred leti z velikim razumevanjem župnika, njunega rojaka Lojzeta Oblaka
iz Bukovega Vrha, v Velikem Trnu nad Krškim
na vzhodni steni tamkajšnje cerkve odkrili spominsko ploščo.
Po končanem študiju sta si Janeza Dolenca
za sodelavca obetala Ivan Grafenauer in Milko
Matičetov na Inštitutu za slovensko narodopisje
SAZU v Ljubljani. Kdo ve, zakaj predsedstvo
SAZU v osebi gosposkega Josipa Vidmarja ni
bilo za to.

Iz Poljanske doline v Tolmin

Jeseni leta 1957 je Janez Dolenc postal profesor
slovenščine na učiteljišču in pozneje gimnaziji v
Tolminu. Svojega talenta ni zakopal. Za strokovni

izpit leta 1961 je napisal obsežno razpravo Pouk
ljudskega slovstva na učiteljišču. Pedagoška zaposlitev mu res ni dopuščala zgolj raziskovalnega
dela, je pa v tridesetih letih privzgojil spoštljivo
naklonjenost do slovenske etnološke in posebej
slovstvene folklorne dediščine številnim rodovom
učiteljev in učiteljic, dijakov in dijakinj na tolminskem učiteljišču in nato gimnaziji.
S pomočjo mladega rodu je v več kot 50 skrbno
urejenih mapah nabral najrazličnejše etnološko
in folklorno gradivo. Iz tega gradiva so izšle
Tolminske pravljice (Ljubljana 1989) in v knjigi
Zlati Bogatin (Glasovi 4, Ljubljana 1992) izbrane
povedke s Tolminskega.
Slavista, urednika, deloma etnologa in slovstvenega folklorista Janeza Dolenca Primorci in
zlasti Tolminci štejejo za svojega, čeprav Polonca
Kavčič, ki je napisala o njem diplomsko nalogo,
ugotavlja, da je skušal na vseh področjih raziskovanja obdržati ravnovesje med rodno Poljansko
dolino in Tolminsko, ki mu je dajala kruh in toplo
družinsko zavetje.
Kot slavist se je posvečal zlasti primorskim
avtorjem. Napisal je dve poljudni književni
monografiji: o S. Gregorčiču (1989) in F. Bevku
(1990), strokovne članke o folklornih sestavinah
v delih F. Bevka, J. Lovrenčiča in I. Preglja.
Zato ni naključje, da mu je urednik Zbranih del
slovenskih pesnikov in pisateljev zaupal urejanje
njegovih zbranih del.
S članki o kulturnih dogodkih na Tolminskem
se je oglašal že prej in se izkazal kot urednik
Tolminskih zbornikov.

Pobudnik za obeležje Gregorja Kreka

Po upokojitvi je skušal uresničiti prvotno
zamišljeno strokovno poslanstvo, saj je v slovstveni folkloristiki in etnologiji našel ustvarjalno
torišče svojega življenja in svoje izsledke objavljal
v strokovnih (Jezik in slovstvo, Loški razgledi,

V spomin

Janez Bohinc (1932–2012)

Za hip se je ustavil čas in s svojo neustavljivo
močjo žalostno oblil livado. V pomladnem
prebujenju je zaspal naš dragi Janez Bohinc.
Svet je zapustil tiho in mirno, a za seboj pustil
neizbrisen pečat.
Ljubezen do domovine, domačega kraja,
družine, vere, slovenske zemlje, slovenske
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besede, pesmi, naroda, vse to so bile temeljne
vrednote njegovega življenja, ki so ga osvobajale in osrečevale. Bil je človek vsestranskih
dejavnosti: mizarski mojster, kmet in zaveznik
čiste in ekološke narave, dolgoletni upravnik
pokopališča v Gorenji vasi, kulturni ustvarjalec in
predstavnik kulturne sfere v domačem kraju. Bil
je igralec, pevec cerkvenega in številnih drugih
pevskih zborov (Jelovški oktet, Gorenjevaški oktet, Uranar, Viharniki, MoPZ Trata), ustanovitelj
MePZ Tratarski zvon, borec za pravico in resnico
zatiranih in zavrženih slovenskih domoljubov,
predvsem pa ljudski pesnik.
Motivi, ki so ga navdihovali ob pisanju poezije, so bili ljudski običaji, narava, materinska
ljubezen, domovina, otroški svet. Poseben užitek
je začutil ob ustvarjanju različnih pesniških oblik,
od preprostih do zahtevnih sonetov, ki so mu
predstavljali poseben izziv. Sodeloval je tudi s

priznanimi slovenskimi skladatelji: Tomcem,
Gobcem, Kuharjem, Troštom, ki so nekatere
njegove pesmi tudi uglasbili. V veliko veselje
mu je bilo, kadar je kak domač zbor zapel katero
izmed njih. Z veseljem je sodeloval v kulturnoumetniški skupini Poljanski v-eter, kjer je pel
ljudske pesmi in prebiral svojo poezijo.
V svoji mizarski delavnici je z občutkom
in ljubeznijo izdeloval manjše lesene izdelke,
ki jih je z veseljem podarjal prijateljem in
znancem. Marsikdo od nas ima v svojem domu
njegov stolček ali leseno desko.
Imel je visoke ideale, ki nikoli niso bili vezani
na materialne dobrine. Znal je potolažiti, pohvaliti, ustaviti čas in vedno imeti pravo besedo. Iz
srca hvala vsem, ki ste ga spremljali na njegovih
poteh. Naj bo njegov čas v onostranstvu lep, svetel in zveneč, kakor iz čistega srebra ulit …
Njegovi prijatelji in domači

PS Step

Marija Stanonik

Pozdrav Blegašu
Oj, pesmi glas vrh Blegaša
visoko naj se dviga.
In do neba glas od srca
ljubezen naj prižiga.
Da moč luči, ki tu gori,
planino to ožarja.
Da lepa si ko biseri
in moja svetla zarja.
O, ko bi mogel, ko bi smel
to svojo pesem peti!
Naravi – bi se le ogrel,
le njej zvestó živeti.
Rad s tvojih svetlih bi višin
ugledal te vrhove,
krasote naših visočin,
užil lepote nove.
Oj, Blegaš moj, veselo poj,
naj glas gre čez planine.
Lepote čast je prestol tvoj
slovenske domovine!
Janez Bohinc

Plesna skupina Step, ki jo sestavljajo Lea Bašelj, Tina Dolenc, Ema Debenec, Ana
Jesenko, Dajana Nanova, Helena Oblak, Milena Primožič, Nika Selak in Darja
Stanonik, ter Step junior – duet, ki ga sestavljata Pia Tavčar in Eva Bašelj, sicer učenki
3. razreda OŠ Ivana Tavčarja, so se marca udeležile Območne revije plesnih skupin.
Na reviji, ki jo organizira območna izpostava
Javnega sklada za kulturne dejavnosti Škofja
Loka in se je odvijala na Loškem odru, so se
poljanske plesalke predstavile s koreografijama
v dveh kategorijah.
V mladinski kategoriji so se plesalke predstavile s koreografijo V deželi Inžeduč, Metulja
v dvoje pa je bila koreografija, s katero se je v
otroški kategoriji predstavil plesni duet.
Kot je pojasnila Petra Slabe, mentorica Stepic
in plesnega dueta, so morale pri sestavi koreografije plesne skupine upoštevati ustvarjalno
uporabo gibalnega materiala, vanjo vključiti izvirnost in zanimivo tematiko. Prav tako je morala
biti interpretacija koreografije prepričljiva, poleg
tega pa je bilo potrebno plesno-tehnično ob
vladovanje telesa izvajalcev ter koreografska in
kompozicijska ozaveščenost.
Kot je povedala Slabetova, se trdo delo
vedno obrestuje in vodi k uspehu. Obe skupini, tako Step kot duet sta vložili ogromno
energije in časa, da sta bili koreografiji tako

Foto iz arhiva PS Step

Primorska srečanja, Slovstvena folkloristika, Traditiones) in nekaterih poljudnih publikacijah.
Njegova bibliografija obsega več kot 300
strokovnih člankov in razprav, od katerih jih je
tretjina z etnološko in folkloristično tematiko
in vsebujejo etnološke téme iz Poljanske doline
(paša, košnja in druga kmečka opravila, koparjenje), tolminskega (šege in vraže na Tolminskih
Ravnah, božične navade in novoletne šege in verovanje, bala, kresovanje, materialna kultura v vasi
Volče) in Goriškega (koline, božično-novoletni
čok itn.), literarjenje (Pustotnik, Lojze Hafner,
Julka Fortuna, Anica Gartner), folkloristične
članke z gradivom in komentarji.
Poleg tega ne gre prezreti Dolenčevega
prispevka k raziskovanju tolminskega punta.
Posebej pomembno je, da je v arhivu na Dunaju
odkril koncept poročila cesarju Karlu z imeni 11
voditeljev tolminskega punta in načinu njihove
usmrtitve leta 1714.
Dolenčeva bibliografija vsebuje tudi lastno
leposlovno ustvarjanje s planinsko, puntarsko,
vojno in potresno tematiko.
V Loških razgledih je Dolenc sistematično
objavljal študije o življenju in delu rojaka, prvega
profesorja slovanske filologije na Univerzi v Gradcu, Gregorja Kreka. Dolenc je dal Slavističnemu
društvu Slovenije in Inštitutu za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU pobudo za simpozij o njem in
z lastno finančno udeležbo omogočil, da so Kreku
postavili spomenik v njegovem domačem kraju in
na tleh njegove domačije.
Za pedagoško in ustvarjalno delo je Janez
Dolenc dobil več priznanj, ob upokojitvi leta
1989 je postal častni član Slavističnega društva
Slovenije, leta 2005 so mu za njegovo strokovno
delo na področju slovstvene folkloristike podelili
Štrekljevo nagrado in leta 2011 Murkovo nagrado
za življenjsko delo na področju etnologije.

Plesalke so se uvrstile na
regijsko tekmovanje

dobro predstavljeni. 12. maja so se plesalke
predstavile na Regijski reviji otroških in mladinskih plesnih skupin Namig v Prešernovem
gledališču v Kranju.
Lidija Razložnik

Prejeli smo

Zvon na trati naj zapoje –
Janezu Bohincu v spomin
V mir in tihoto, kjer bodo ohranjeni spomini,
je odšel Janez Bohinc. Rdeča nit njegovega
življenja je bila glasba in petje. Veselje do petja
je dobil že v svoji družini, saj je bil njegov oče
organist v cerkvi, njegovi bratje in sestre pa
so tudi zelo radi prepevali. Vsi so bili vedno
vključeni v pevsko in drugo kulturno dogajanje
v domačem kraju. Janez je od rane mladosti
sodeloval v cerkvenem pevskem zboru. Bil je
član prve zasedbe Gorenjevaškega okteta, ki je
bil ustanovljen leta 1971. Ves čas pa je v njem
tlela želja, da bi v Gorenji vasi spet prepevali
v mešanem pevskem zboru. Za uresničitev te
želje so se pokazale ugodne okoliščine šele v
letu 1996. Z vso vnemo se je lotil ustanavljanja
novega pevskega zbora in ga poimenoval Tratarski zvon. Z veliko požrtvovalnostjo in osebnim
pristopom je zbiral pevce za novi zbor, saj se je
zavedal, kako velika kulturna pridobitev je to za
Gorenjo vas ter za njeno bližnjo in širšo okolico.
Prav kmalu se je izkazalo, kako pomemben dejavnik je pevski zbor, nepogrešljiv za oblikovanje
kulturnega občestva v kraju.
Janeza smo pevci poznali tudi po značilnem
ustvarjalnem nemiru, s pozitivno trmo in
izjemno pevsko nadarjenostjo. Bil je izjemen

domoljub, izkazoval je zvestobo do rodne zemlje in svoje domovine ter vedno našel čas za
kulturno ustvarjanje. Veliko je tudi vedel o naši
kulturni preteklosti, zavedajoč se, da se narod s
pesmijo ohrani. Tudi njegova pesniška žilica je
rada prišla na plano. V njem je kipel in živel tisti
uporni duh, ki odkriva skrivnosti, utira pot in
sili vedno naprej do jasnosti, do resnice. Pesem,
recitirana ali zapeta, mu je pomenila zdravilo
za dušo in telo. Nekaj njegovih pesmi je tudi
uglasbenih. S svojim delom in ustvarjanjem je
dokazoval, da sta slovenska pesem in slovensko
ljudsko izročilo nenadomestljiv del slovenske
kulture in eno najznačilnejših znamenj identitete slovenskega naroda.
»Janez, pel si, dokler si živel in to bo ostalo
v našem spominu. Ponosni in hvaležni smo, da
smo lahko bili člani tako pomembne pevske
skupine in naša dolžnost je, da ti zapišemo teh
nekaj vrstic v zahvalo. Do vseh pevcev si bil
vedno spoštljiv in pozoren, da smo vsi lahko
začutili pripadnost zboru. Ostali nam bodo samo
lepi spomini na petje in druženje. Tvoje poezije
pa bodo pozlatile spomin nate.«
V imenu pevk in pevcev Tratarskega zvona
Tilka in Francka
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Tek generacij na Slajki

Najštevilčnejši so bili cicibani

Najboljši v svojih kategorijah so prejeli medalje.
Na 2040 m dolgi progi so se pomerili tudi
tekači, rojeni leta 1996 in starejši – bilo jih je 38.
Njihov tek je bil rekreativnega značaja in je štel
zgolj kot ena od aktivnosti Hotaveljske grče.

Organizator je vsakega otroka ob prijavi na
tek obdaril z majhno pozornostjo, oskrbniki
koče na Slajki pa so vse tekače postregli s
čajem. Med tekmovanjem in razglasitvijo rezultatov so udeleženci lahko sodelovali na kratkem
kvizu in tako prejeli nekaj praktičnih nagrad.
V kategoriji cicibani, rojeni leta 2006 in
mlajši, so na 160 m dolgi progi najhitreje na
cilj pritekli Miha Šturm, Lucija Peternelj in
Doroteja Lana Peternelj. Na 640 m dolgi progi
so se pomerili deklice in dečki kategorije A in
B. V kategoriji deklice A je bila najhitrejša Maja
Šturm, v kategoriji dečki B pa Erik Banič, Jernej
Mrak in Matej Peternelj, vsi letnik 2005–2004.
Nika Justin, Lara Istenič in Nina Justin so bile
najhitrejše v kategoriji deklice B, Luka Oblak,
Oskar Leander Peternelj in Aljaž Mrak pa v
kategoriji dečki B, letnik 2003–2001. Aleša
Istenič, Taja Kavčič in Ajda Oblak so zmagale
v kategoriji deklice C, najhitrejši v kategoriji
dečki C pa je bil Nik Mravlja. V kategoriji C

Končana že 23. Trim liga v košarki

Najboljša ekipa letos so bili Člani
Košarkarski klub Gorenja vas že več kot 20 let skrbi za
rekreativno košarkarsko Trim ligo, ki jo pripravlja vsako
pomlad že vse od leta 1989. Na letošnji ligi je nastopilo
sedem ekip, vse iz naše občine.
Prvi krog Trim lige 2012 se je začel konec marca, tekmovanje pa se je
končalo z velikim finalnim turnirjem 12. maja na OŠ Ivana Tavčarja. Za
naslov prvaka so se borile štiri ekipe: Fiby team, KŠPD, Veterani in Člani. S
polfinalnimi boji sta najbolje opravili ekipi Fiby team in Člani, ki sta se že drugo
leto zapored pomerili v velikem finalu za prvaka Trim lige 2012. Za razliko
od lanske tekme so bili tokrat uspešnejši Člani, ki so slavili z rezultatom 63 :
59. Tretje mesto so osvojili Veterani, ki so bili boljši od KŠPD-ja.
V dopoldanskem delu so se pomerile preostale ekipe za končno 5. mesto,
ki so ga osvojili košarkarji ŠD Sovodenj, šesto mesto je pripadlo ekipi Jurčič
team, sedmi pa je bil Praktikum.
Kot je že v navadi, so bile podeljene tudi nagrade za najboljše posameznike. Prvič v zgodovini Trim lige se je zgodilo, da je en sam igralec zmagal
v vseh treh klasičnih kategorijah. Tako je Anže Lauseger, član ekipe Jurčič
team, pobral lovoriko za najboljšega strelca, najboljšega izvajalca prostih
metov in za igralca, ki je zadel največ trojk. Nagrado za najboljšega mladega
igralca je dobil David Pintar, najkoristnejši igralec finala pa je postal Gašper
Krek, član zmagovalne ekipe.
Letošnja Trim liga je bila po mnenju vseh udeležencev ena najboljših
do zdaj, edina manjša črna pika je bila, da je nastopilo nekaj manj ekip kot
v prejšnjih letih.
Sicer pa je bil zaključni turnir letos nekaj posebnega, saj je pomenil pravi
družabni dogodek za vse ljubitelje košarke. Za najmlajše so bile namreč na
zunanjem igrišču organizirane animacije, popoldne pa so si lahko ogledali lutkovno predstavo. Za vse ostale udeležence in tekmovalce pa je po končanem
tekmovanju sledilo še druženje pred šolo, kjer je bila tudi slavnostna podelitev
nagrad, ki jih je podelil župan Milan Čadež.
Košarkarski klub Gorenja vas se ob zaključku tega zanimivega dogodka
iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem, ekipam ter vsem prostovoljcem, ki že
vrsto let skrbijo za razvoj in ohranjanje košarkarske tradicije v naši občini.
Jaka Trček
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so se na 800 m dolgi progi pomerili deklice in
dečki letnik 2000–1997.
Zmagovalci posameznih kategorij so
prejeli medalje. »Veseli smo, da se je število
sodelujočih otrok glede na preteklo leto
povečalo, kljub temu da je marsikdo tokratne
praznike že izkoristil za krajši oddih. Letos
smo pri osnovnošolskih otrocih dodali še eno
kategorijo in s tem bolj enakomerno razporedili
udeležence,« je po končanem dogodku povedal
Aljaž Gamse, predsednik ŠDMH.
Medtem ko so se lani teka udeležili predvsem člani ŠDMH, je bilo letos nečlanov
približno polovica. »Prav tako smo veseli,
da se je na Slajki zbralo toliko ljudi, ki so se
družili in uživali v gibanju, in da so se teka
udeležili tudi drugi, ne le člani ŠDMH. Še
naprej se bomo trudili, da bi k gibanju spodbudili čim večje število ljudi, predvsem otrok
in mladih. Prepričani smo, da so tovrstne
prireditve velika vzpodbuda vsem tistim, ki
še niso tekači,« je strnil Gamse. ŠDMH je
drugi tek generacij izpeljal v sodelovanju z
oskrbniki koče na Slajki in je bil za tekače
brezplačen.
Lidija Razložnik

Prvi otroci so že končali šolsko leto
V torek, 8. maja, so imeli
otroci potujočega vrtca Zala
zaključek letošnjega »šolskega«
leta. Kot vedno, sta jih pričakali
vzgojiteljici Urška in Tanja. Uro
pred koncem smo bili povabljeni
tudi starši, bratci in sestrice.
Najprej so nam zaigrali igrico,
potem smo skupaj ustvarjali – s
slamicami smo okrasili fotografije otrok, ki smo jih potem odnesli domov
za spomin na potujoči vrtec. Čakala pa nas je tudi pogostitev. Pripravili
so nam kokosove kroglice na malo drugačen, bolj zdrav način.
Nekateri otroci gredo septembra v prvi razred, drugi pa že nestrpno
čakajo, da se spet dobijo v potujočem vrtcu.
Romana Pustavrh
Foto: Marija Remic

Foto iz arhiva ŠDMH

ŠDMH je tudi letos na Slajki organiziral športno-rekreativno prireditev
Hotaveljski izziv – Tek generacij, ki je privabila vse željne teka in druženja.
V sedmih starostnih kategorijah je tekmovalo 23 otrok, med katerimi je bila
najštevilčnejša kategorija cicibanov.

Otroci in odrasli dobrodelno tekli

Na dan prostovoljstva, 21. aprila, smo v vrtcu Agata v Poljanah iz
vedli dobrodelno prireditev » Z roko v roki na 1. dobrodelni tek«, ki se
je odvijala na športnem parku ob OŠ Poljane.
Na teku so sodelovali predšolski otroci, osnovnošolci in odrasli v
šestih kategorijah. Vsi predšolski otroci so po prihodu na cilj prejeli kolajne. Za lepe nagrade so poskrbeli sponzorji: Knauf Insulation, TIMSA,
Mizarstvo Jezeršek, Kmetija pr’ Matic, Petrol, Triglav, Učila, Gostilna
Blegoš, Bife Poljane, Zidarstvo Božnar in Janez Oblak. Izkupiček prireditve bo namenjen nakupu pripomočkov za vrtčevsko igrišče.
Jožica Maček, vzgojiteljica

PŠ Javorje

S Tukitamom po turističnih
kmetijah do zlatega priznanja

Tudi letošnje šolsko leto smo z učenci podružnične šole Javorje sodelovali pri projektu Turizmu pomaga lastna glava.
Izdelali smo turistično nalogo z naslovom S Tukitamom po
turističnih kmetijah.
Foto: Maja Kokalj

Tukitam je škrat, ki nas vodi po
turističnih kmetijah v okolici. Z nami
je pri delu in zabavi, zato ima tudi tako
ime. V nalogi smo predstavili tridnevni
tabor na štirih turističnih kmetijah. Na
njih se srečamo z živalmi, poprimemo
za kmečka opravila, se naučimo osnov
klekljanja, jahamo konje, pečemo kruh,
šivamo, se igramo na igrišču in predvsem
zabavamo. Prespimo pa na seniku, kjer
priredimo pravi pižama žur s petjem in
plesom ter se odpravimo na nočni pohod
z baklami. Ves čas nas spremlja škrat.
V začetku aprila smo se najprej
predstavili na turistični tržnici v Kranju.
Tam smo opremili stojnico in ponudili
naš turistični proizvod. Stojnica je bila
odeta v škratovo rdečo in belo barvo.
Lea Potočnik, Erika Kos, Sara Izdelali smo maketo, na kateri smo po
Kisovec, Kristina Debeljak,
nazorili vasi s turističnimi kmetijami in
Ana Kos in Tilen Osredkar
zemljevid poti, na katero bi se podali
skupaj s škratom. Ponudili smo tudi letake z reklamo za tridnevni tabor.
Obiskovalce smo k stojnici privabili še s Tukitamovim srečelovom in
privlačnimi nagradami.
Za izdelano nalogo in predstavitev na turistični stojnici smo na tržnici v
Kranju prejeli zlato priznanje na državnem nivoju. Konec aprila pa smo bili
povabljeni še na zaključno turistično tržnico v Maribor. Tam smo se zbrali
vsi učenci tridesetih osnovnih šol iz celotne Slovenije, ki smo na državnem
tekmovanju dosegli zlato priznanje. Poleg nas so se tržnice udeležili tudi
učenci podružnične šole Sovodenj. Vsi smo ponovno pripravili turistično
stojnico in z gostoljubjem privabili veliko mimoidočih.
Predstavniki Turistične zveze Slovenije so izmed vseh sodelujočih
učencev na zaključni tržnici izbrali pet najboljših, ki so na svojih stojnicah
najbolj zanimivo, spontano in izčrpno predstavili svoj turistični produkt. Ena
izmed teh petih učencev je bila tudi naša Lea Potočnik.
Tukitamovo popotovanje se je s tržnico sicer končalo, toda to je prebrisan
škrat in mogoče vas povabi še na kakšno srečanje.
Maja Kokalj

Šolski parlament

Kdo so junaki našega časa in zakaj?
Na povabilo učencev OŠ Ivana Tavčarja in njihove mentorice, učiteljice
Darje Krek, smo se odpravili »parlamentirat« na letošnjo temo Junaki
našega časa. Prvo srečanje je bilo prav zabavno, naši učenci so se hitro
pomešali med gostitelje in se z njimi podali v kritično debato o junakih.
V tej razpravi so sodelovali tudi naša ravnateljica Metka Debeljak,
ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Izidor Selak, pomočnica ravnatelja Jana
Rojc ter častni gost župan Milan Čadež. Skupaj smo ugotovili, da je
junak lahko vsak izmed nas, vendar ne, če pomagamo mami posprav
ljati ali če pospravimo svojo sobo. Junaki smo takrat, kadar nesebično
pomagamo starejšim ali mlajšim od sebe ali sošolcem pri učenju, in
zato ni treba, da smo močni, lepi in slavni.
Učenci so prepoznali kar nekaj junakov v našem okolju, s katerimi
se lahko poistovetijo. Spoznali so, da je prav, da gojimo solidarnost do
drugih, ne da bi za to pričakovali plačilo.
V zadnjem delu parlamenta pa so se učenci sprehodili po »barometru«.
Mentorici sva pripravili trditve, in glede na to, ali so se učenci strinjali ali
ne, so se postavili na barometer. Bilo je prav zabavno. Ves čas so imeli
možnost izražanja lastnega mnenja in utemeljevanja svojih odločitev,
kar je tudi cilj parlamenta na katero koli temo.
V naslednjem letu se bomo srečali z novo temo, ki so jo učenci izbrali
na državnem parlamentu, in sicer Odraščanje.
Barbara Tavčar

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Aljažu in Saši zlati priznanji za fiziko
Iz matične in podružničnih šol Ivana Tavčarja je na Območni reviji pev
skih zborov v OŠ Ivana Groharja Škofja Loka sodelovalo okrog sto dvajset
učenk in učencev, ki so šolo ponosno in uspešno zastopali pred drugimi iz
tega okrožja. Nastopili so trije naši zbori. Prvič so se preizkusili tudi najmlajši
učenci prvega in drugega razreda iz otroškega pevskega zbora Rutice, ki so revijo odprli s svojim nasmeškom, veseljem in lepim petjem. Učenci otroškega
pevskega zbora od 3. do 5. razreda so zelo dobro odpeli pesmi in bili pohvaljeni za najboljši program vseh otroških pevskih zborov. Njihova tehnika
petja, izgovorjava in interpretacija pesmi je iz leta v leto boljša. Tudi mladinski pevski zbor se je dobro odrezal. Preizkusili so se s triglasnimi pesmimi
brez spremljave in glede na njihovo težavnost odlično izvedli svoj nastop.
V šolski avli je bila predstavitev pevskih, plesnih in folklornih skupin,
katerim je ploskalo veliko obiskovalcev. Na šoli je potekal tudi občinski
otroški parlament.
Devetošolec Aljaž Eržen je na državnem tekmovanju iz fizike osvojil zlato
Stefanovo priznanje, za svoje odlično znanje fizike pa bo na slavnostni podelitvi
nagrad najboljšim prejel tudi tretjo nagrado. Uspeh naših učencev je dopolnila
osmošolka Saša Slabe, ki je prav tako osvojila zlato Stefanovo priznanje.
Medobčinsko prvenstvo v mali odbojki za deklice je bilo na šoli v Gorenji
vasi. Kljub skromni udeležbi gostujočih ekip je bilo tekmovanje zanimivo, saj
je bilo prvo take vrste za deklice. Udeležila se ga je tudi ekipa OŠ Škofja Loka
mesto, ki je z 2 : 1 v nizih premagala ekipo OŠ Ivana Tavčarja. Dan pred tem
je naša ekipa mlajših deklic prepričljivo premagala ekipo OŠ Žiri s 5 : 0.
Nekaj učencev je odšlo v Ljubljano na tekmovanje v ekokvizu. Po
sprejemu in malici so dobili eko značke in revije, sledilo je fotografiranje
po skupinah. V t. i. zeleni sobi so prek računalnikov tekmovali v polfinalu.
Medtem sta v dvorani vse ostale navijače pozdravila voditelja Gašper Tič
in Ines, članica skupine Foxy Teens. Ko so se jim v dvorani pridružili še
tekmovalci, je sledil nastop skupine in obisk športnika Jakova Faka. Naši
tekmovalci so zasedli odlično četrto mesto.
Učenci zadnjega triletja so se na športnem dnevu pomerili v petih atletskih
disciplinah. Tekli so na 60 m in kros, skakali v daljino in višino ter metali
vorteks. Zmagovalci posameznih disciplin so prejeli diplome.
Učenci šestih razredov so po končanem nacionalnem preizkusu znanja
iz matematike dan nadaljevali z naravoslovnimi vsebinami na terenu. Ena
od skupin je odšla v Marmor na Hotavlje, kjer so si ogledali, kako pridobivajo hotaveljski apnenec in tudi, kako iz kamnitih blokov v proizvodnji
nastajajo lepo oblikovani izdelki iz kamna. Druga skupina je poleg vrste
in pomena travišč spoznavala najpomembnejše travniške rastline in jih s
pomočjo določevalnih ključev uvrstila v rastlinski sistem.
Ob zaključku bralne značke za šolsko leto 2011/12 je šolo obiskala
pisateljica, humoristka, igralka in televizijska voditeljica Desa Muck. Skozi
zanimive zgodbe iz svojega življenja in skozi zgodbe o Anici je mlajšim
učencem predstavila nekaj pomembnih življenjskih resnic.
Še več pa so jih slišali starejši učenci. Desa Muck je izhajala iz serije
svojih zelo uspešnih knjig Blazno resno (... o šoli, … o seksu, … zadeti, …
slavni, … popolni). Podelila je bralna priznanja in učencem zaželela čim
več dobrega branja.
Milka Burnik

Roza toplo priporoča branje
Ob zaključku letošnje bralne značke je v našo šolo prišel Andrej Rozman – Roza. Piše parodične in komične pesmi, pravljice in gledališke
komedije za otroke in odrasle, predeluje klasična besedila za druge
medije, jih prestavlja v sodobnost ali preprosto prevaja. Ustanovil je tudi
Rozinteater, najmanjše možno gledališče. Njegova dela so v mnogih
učbenikih in antologijah (Nasmeh pod solzami, Slovenski smeh, Cvetnik
slovenske parodije, Komadi, Drugi komadi, Zlata čebelica).
Roza je učencem na preprost in zabaven
način predstavil svoje ustvarjanje, pomen branja
in kulture nasploh, zrecitiral nekaj svojih pesmi,
zastavljal uganke in s pomočjo Grega, Jerneja in
Jureta ponazoril nekaj igralskih prizorov.
Zelo zabavna se je učencem zdela njegova priredba Prešernovega Povodnega moža –
o Urški, ki se z zapeljivim motoristom zaplete v
nesrečo, po kateri oba pristaneta v reki.
Bernarda Pintar
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Foto meseca
se je zmotil, ko je prikukal na plano. Vremenske
razmere so ga verjetno prepričale, da je jesen,
ker je bilo pred dnevi tako toplo, potem pa
zopet hladneje, hkrati pa dovolj vlage. No, če
bi vedel, da bo končal v rižoti, vprašanje, kako
bi se odločil. Biti ali ne biti? Hčerki Tinkari pa
je bil v veliko veselje, tako da se je rada slikala
s prvo 'obico' letos,« je zapisala Lucija Kavčič
in pripela nastalo fotografijo.
Vabimo vas, da še naprej pošiljate zanimive
fotografije na zgoraj navedeni naslov in na kratko
napišete, kako je fotografija nastala. Za objavo
mora imeti slika dovolj veliko resolucijo.
M. B.

Od izida aprilskih Podblegaških novic smo
na naš elektronski naslov podblegaske.novice@
gmail.com prejeli več zanimivih fotografij za
rubriko Fotografija meseca.
Mateja je napisala, da sta z Žanom obiskala
knjižnico v Poljanah in na parkirišču med pošto
in bifejem opazila nenavadno vozilo. »Žan je bil
zelo ponosen, da se je lahko slikal ob njem.«
Jana iz Fužin je v fotoaparat ujela ptico, ki
neutrudno nosi hrano svojim mladičkom, Petra
Krajnik iz Jarčjega Brda pa je fotografirala bratca Davida in Domna v času cvetenja narcis.
»V Žirovskem Vrhu smo v začetku maja
našli takega črnega jesenskega jurčka. Najbrž

Nogometno-hokejski
spektakel na Lazah
ŠD Gamsi Laze 23. junija od 15. ure naprej
na igrišču na Lazah organizira športno priredi
tev, t. i. nogometno-hokejski spektakel. V goste
prihajajo HK Acroni Jesenice, HDD Tilia Olimpija ter slovenska hokejska reprezentanca.
Ob 16. uri bo uradna otvoritev spektakla,
nato pa se bodo v nogometu pomerili veterani
ŠD Gamsi ter hrvaška ekipa in z igro tako
obeležili deseto obletnico delovanja ŠD Gamsi.
Nadaljevalo se bo z nogometnim turnirjem,
v katerem se bodo pomerili člani Acronija,
Olimpije, reprezentance in ŠD Gamsi. Na
Lazah se bo tudi balinalo, in sicer bo ob 18.
uri mednarodni turnir v balinanju v spomin na
Tomaža Koširja, uro kasneje pa še mednarodni
turnir v malem nogometu.
Športno prireditev bodo s svojimi nastopi
popestrile plesalke PS Step in mažoretke iz
Železnikov. Za dobro glasbo in vzdušje bo
skrbel DJ Pero. Obetajo se bogat srečelov in
nagradne igre. Prav tako bo poskrbljeno za
hrano in pijačo. Člani ŠD Gamsi Laze vabijo,
da se jim pridružite bodisi kot navijači bodisi
kot ljubitelji športa, ali pa preprosto zato, da
skupaj z njimi obeležite okroglo obletnico
delovanja.
L. R.
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