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Energetska obnova

Zdravstveni dom bo dobil
novo fasado, vir ogrevanja in dvigalo

Foto: Milka Bizovičar

Energetska obnova zdravstvenega doma v Gorenji vasi je že v teku. Zaključena
bo do novembra, v vmesnem času pa naj obiskovalci zaradi varnosti upoštevajo
oznake in navodila na opozorilnih tablah ob gradbišču.

Po zaključku obnove bodo tudi gibalno ovirani z dvigalom lažje dostopali do ambulant v najvišjem nadstropju.
Izvajalec del, podjetje NGD iz Ljubljane, bo fosilna goriva zamenjali z obnovljivimi viri.
poleg energetske prenove objekta izvedel tudi vsa Tako načrtujejo, da bodo po obnovi dosegli
gradbeno-inštalacijska dela za izdelavo novega bistven prihranek pri porabi toplotne energije
vhoda in vgraditev dvigala v objektu. Začel je z deli za ogrevanje objekta tudi na račun zamenjave
na vhodu in izvedbo dvigalnega jaška v notranjosti energenta, saj bodo namesto kurilnega olja
objekta. »Ko bo vreme dopuščalo in bodo tudi us- izkoriščali ogrevanje iz vodnega vira vrtine.
trezne temperature, bo začel z energetsko sanacijo, Kljub temu bodo kotel na kurilno olje obdržali, a
izvedbo nove fasade z ustrezno toplotno izolacijo. samo za pokrivanje izredno mrzlih dni v zimski
Predvidevamo, da bodo pogoji za to v drugi polovici sezoni, če vodni vir ne bi zadoščal za pokrivanje
marca,« je potek del pojasnil Igor Kržišnik, ki je na vseh toplotnih potreb po ogrevanju objekta.
občini pristojen za področje investicij.
Med obnovo bo zdravstveni dom (in vse dePoleg že omenjenih del energetska obnova javnosti v njem) obratoval normalno. Največja
vključuje tudi zamenjavo energenta, saj bodo moteča faktorja sta po besedah Kržišnika hrup in

prah. »Z izvajalci in uporabniki objekta se sproti
dogovarjamo in usklajujemo potek del. Glavnina
rušitvenih del se izvaja popoldne in ob vikendih in
s tem nekako zagotavljamo normalno uporabo in
delovanje objekta. Kljub temu je določena manjša
rušitvena dela in prestavitve inštalacij treba izvajati
tudi med tednom dopoldne, kar povzroča določen
hrup. Prav zato bi se rad zahvalil vsem zdravnikom
in stanovalcem v objektu, ki razmere sprejemajo in
so pripravljeni potrpeti,« je dodal Kržišnik.
Zagotovil je, da bodo tudi dela na novi fasadi
potekala po vseh varnostnih ukrepih in bo poskrb
ljeno za varnost obiskovalcev. Ob tem pa prosi
vse uporabnike zdravstvenega doma, naj bodo ob
prihodu pred objekt še posebej pazljivi na montirano gradbiščno ograjo, na oznake in navodila na
opozorilnih tablah pred in ob gradbišču.
Za komentar obnove smo prosili tudi več
koncesionarjev, ki delajo v zdravstvenem domu,
a nismo prejeli odgovorov. Zdravnica Anda Perdan pa je pojasnila, da tudi v času obnove delajo
normalno, po urniku, in dodala, da je njihovo
delo sicer zaradi hrupa večkrat moteno. Na energetsko potratno stavbo in potrebo po prenovi je
po njenih besedah opozarjal že zdravnik Bojan
Gregorčič. Tudi zobozdravnica Juta Simona
Pisk je dejala, da delo ambulante ni in ne bo
moteno – razen hrupa. Obnovo pozdravlja in se
veseli manjših stroškov ogrevanja ter dvigala,
ki ga bodo imeli pacienti na voljo.
Občina je za projekt, ki ima pogodbeno vrednost 371.000 evrov z DDV-jem, dobila 222.000
evrov nepovratnih sredstev na javnem razpisu
ministrstva za infrastrukturo in prostor, še
40.000 evrov pa bo doniralo Osnovno zdravstvo
Gorenjske. Preostali strošek v višini 109.000
evrov bo pokrila občina iz proračuna.
Tina Dolenc

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja,
predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se
boste želeli pri njem oglasiti osebno na občini
(v začasnih prostorih v Todražu), se prej najavite
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-831-00 in
povejte, približno koliko časa boste potrebovali,
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati.
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in
prosi za razumevanje.
M. B.
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Gorenjevaška obvoznica

Dela potekajo po načrtih

Foto: Damjana Peternelj

Od novega leta izvajalci nadaljujejo s protipoplavno ureditvijo na desnem bregu
Poljanske Sore in gradnjo armiranobetonskega podpornega zidu na levem bregu
reke (ob glavni cesti), pojasnjujejo na Direkciji RS za ceste (DRSC).

K sreči v zadnjem času ni bilo večjih voda,
ki smo jim bili priča ob razlivanjih in poplavah
drugod po Sloveniji. Na DRSC gledajo naprej

in pojasnjujejo: »Predvidena trasa obvoznice
poteka po poplavnem območju Poljanske Sore,
zato bodo v sklopu gradnje obvoznice izvedene

protipoplavne in protierozijske ureditve na bregovih Sore, urejeno bo ustrezno odvodnjavanje.
Pogoji za ureditev brežin izhajajo iz vodnega
soglasja Agencije RS za okolje. Na desnem
bregu Sore bo kot nadomestni ukrep zaradi
vpliva izgradnje obvoznice na režim odtoka
poplavnih voda izvedena protipoplavna uredi
tev, ukrepi pa bodo izvedeni na štirih ločenih
odsekih.« Na območju, kjer so že obrežni zidovi
in kamnite zložbe, bodo te še povišali.
Po končani gradnji bodo sanirali tudi morebitne poškodbe obstoječe vegetacije. Načrtujejo
novo zasaditev, in sicer avtohtonega, lokalnega
rastišča, razmeram prilagojenih drevesnih in
grmovnih vrst, tako da bodo vzdolž Poljanske
Sore z njimi ohranili naravne značilnosti obvodnega prostora.
Pojasnili so še, da dela potekajo skladno s
terminskim načrtom in projektno dokumenta
cijo. S potekom del so zadovoljni tudi na občini,
je potrdil župan.
Damjana Peternelj

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 19/2013)
in Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev
na območju Občine Gorenja vas - Poljane:
• redno delovanje in jubileji,
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Pogoji javnega razpisa:
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o
sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela
sredstev iz drugih virov Občine Gorenja vas - Poljane.
3. Merila za pridobitev sredstev so določena v 7. členu Pravilnika o sofinanciranju turističnih
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
4. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev,
je 13.680 evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo
dodelila v obliki dveh dotacij, in sicer prva po podpisu pogodbe, druga pa po predloženem
finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014.
6. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja
vas - Poljane,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, ali na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane,
pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane,
pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120, ali na e-naslovu marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.

7. Vsebina prijave:
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. novembra 2013
do 31. oktobra 2014, ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,
• program dela za tekoče leto, potrjen na občnem zboru (zapisnik občnega zbora),
• seznam članov društva, iz katerega je razviden tudi turistični podmladek.
Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi
iz uradnih evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. aprila 2014.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 15. aprila 2014 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani
označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2014«. Na hrbtni
strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
9. Postopek obravnavanja prijav:
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega
gospodarstva in turizma, bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali izpolnjujejo
razpisne pogoje. Odpiranje prijav ne bo javno. Odpiranje prijav bo v roku 10 dni po
preteku roka za predložitev prijav. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali prijave,
ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Če komisija ugotovi,
da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v 5 dneh dopolniti, sicer
bo izločena kot nepopolna. Za vse popolne in upravičene prijave bo komisija pripravila
predlog o razdelitvi sredstev.
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30 dneh od dneva
odpiranja prijav. Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se
uredijo s pogodbo.
10. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko
poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. oktober 2014, rok za oddajo poročil je 15. november
2014.
Župan Milan Čadež
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Žledolom v naši občini

Česa takšnega ne pomnijo niti najstarejši občani
Našo občino je prizadela največja naravna nesreča zaradi vremenske ujme
vse od obstoja občine. Tako uničujočega žledoloma ne pomnijo niti najstarejši
občani. V prvih dneh februarja je bil velik del občine povsem odrezan od sveta.
V zahodnem delu občine so bile razmere najslabše. Nekatere ceste so bile več
dni zaprte zaradi žledoloma, ki je podiral drevesa šest dni zapored, zaprta sta
bila tudi dva odseka državne ceste proti Škofji Loki in proti Sovodnju.

Foto: Pavle Razložnik

Občinski štab civilne zaščite
(CZ) je usmeril osrednje aktivnosti v dobavo agregatov za
napajanje transformatorskih
postaj. Kmalu je občina pridobila močnejši agregat iz Salzburga
za osredn jo transformacijsko
postajo na Sovodnju, do sredine
februarja pa še devet dodatnih
agregatov, deloma iz tujine,
deloma prek Uprave za zaščito
in reševanje ali od donatorjev.
V uporabi je bilo tudi več kot
30 manjših agregatov, ki so v
organizaciji gasilcev oskrbovali
najbolj prizadeta območja.
Do 5. februarja se je stanje
iz dneva v dan poslabševalo,
električno energijo je imel le del
Gorenje vasi in Poljan. Ceste so
bile na večjem delu občine neprevozne zaradi
podrtih dreves. Aktivirane so bile dodatne enote
za vzpostavitev prevoznosti cest, patronažne
službe so oskrbovale socialno ogrožene prebivalce in bolnike, poskrbeti je bilo treba za
oskrbovance pomoči na domu. Slovenska
vojska je pomagala čistiti trase elektrovodov in
ponekod tudi struge vodotokov, da bi preprečili
poplave. Vsak dan je bilo na območju prisotnih
od 30 do 70 vojakov, ki jih je razporejal in koordiniral štab civilne zaščite, vzpostavljen je bil
tudi krizni telefon. »Glavnino dela so opravili
domači gasilci, domačini in prostovoljci, ki so
pomembno pripomogli k odpravljanju izredno
težkih razmer na nekaterih območjih občine
in se jim želimo vsem in vsakemu posebej
zahvaliti. Elektro podjetja kot odgovorna za dobavo električne energije niso uspela pravočasno
zagotoviti ekip za odpravo nastalih okvar
na omrežju zaradi izjemnih
razsežnosti ujme. Stanje se je
kasneje (12. in 13. februar)
izboljšalo. 13. februarja so se
aktivnosti štaba CZ zaključile,
štiri dni kasneje so s svojim
delom zaključili tudi gasilci,
prošnja za pomoč vojski ni bila
več vložena,« je še povedal
Strel, sicer član štaba CZ.
Foto: Lidija Razložnik

Nekatera območja so bila brez telefonskih
in mobilnih povezav. »Z agregati smo opremili tudi telekomunikacijske oddajnike, da smo
omogočili komunikacijo. V nastalih razmerah
sta bili dva dneva zaprti obe OŠ in vse PŠ,
PŠ Sovodenj je lahko vrata ponovno odprla
šele po tednu dni. Zaradi posledic žledoloma
smo morali na območju Sovodnja dve družini
preseliti v nadomestni stanovanji,« je pojasnil
Bernard Strel z gorenjevaške občine.
Žledolom je povzročil tudi moteno oskrbo
z električno energijo tako na območju Elektra
Ljubljana kot tudi Elektra Primorska ter dela
Elektra Gorenjska. Sanacija električnega
omrežja bo na nekaterih območjih občine
dolgotrajnejša. V času ujme so bili poleg izvajalcev zimske službe aktivirani gasilci PGD
Sovodenj, Trebija in Gorenja vas.

Brez agregata ponekod
še vedno ne gre

Teža ledu je skupaj s koreninami pokopala bukova drevesa.
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»Žled je povzročil veliko
škodo po celotnem območju
občine. Veliko vasi je bilo
odrezanih od sveta. Prizadevni
gasilci in ostali prostovoljci so
v zelo nevarnih pogojih skušali

vzdrževati prevoznost cest in poti. V času, ko
se je drevje lomilo pod težo ledu, je bilo več
primerov, ki bi lahko bili usodni. Žled, ki je
ohromil področje celotne občine od Lučin,
Žirovskega Vrha, Sovodnja, Oselice, Krnic,
Leskovice, Čabrač do Žetine je pokazatelj, da
je preskrbljenost ljudi s hrano minimalna; vsaka
družina bi morala imeti na zalogi živeža vsaj
za tri dni. Pokazal se je tudi odnos dobaviteljev
živil na posamezna področja. V normalnih
pogojih je ponudba prehrambenih izdelkov
precejšnja, v času ujme nas nihče od trgovcev
ni povprašal, ali mu lahko pomagamo z dostavo
izdelkov v kraje, kjer so bile potrebe. V štabu
CZ smo stalno spremljali aktivnosti in pomagali
pri razporejanju agregatov izvajalcem na terenu.
Barbara Bogataj je skrbela za zadostno število
obrokov za vse, ki so sodelovali v akcijah, med
njimi so bili tudi avstrijski in poljski gasilci,
ki so posodili agregate. Aktiviran je bil tudi
domači radioamaterski klub za vzpostavitev
zveze s Sovodnjem. V sodelovanju s CSD
Škofja Loka, krajevnimi odbori RK in gasilci
smo razdelili preko dvajset paketov pomoči
potrebnim,« je pojasnil poveljnik CZ občine
Gorenja vas - Poljane Pavle Razložnik in dodal,
da se z električno energijo iz agregata še vedno
napaja območje, ki ga pokriva Elektro Primorska ter nekaj vasi z območja Sovodnja.
Po besedah poveljnika GPO Gorenja vas
- Poljane Romana Kokalja je bila omenjena intervencija najdaljša, najbolj naporna in zahtevna
za gasilce. »Najprej sta bila aktivirana PGD
Sovodenj in Trebija, ki sta imela tudi največ
dela, saj je bilo tu sprva najbolj kritično. Gasilci
smo bili na terenu od 1. do 12. februarja. Tudi
druga društva so bila na terenu in pomagala
po najboljših močeh. Skupaj smo operirali z
1.115 gasilci in opravili 11.885 ur. V vsem tem
času se ni nihče izmed gasilcev poškodoval.
Najbolj nevarno je bilo prve štiri dni na območju
Sovodnja, kjer so bili prisotni poleg domačih
gasilcev tudi gasilci s Trebije. Drugi dan ujme
sem se skupaj z dvema zdravnikoma peš prebil
do Sovodnja. Stanje je bilo katastrofalno in skrb
vzbujajoče. Moram poudariti, da so se gasilci
zelo trudili, pomagali povsod, kjer so le lahko.
Ponovno se je izkazalo, da smo gasilci tisti, ki
lahko prvi pomagamo. Vsem gasilcem bi se
zahvalil za trud in nečloveške napore, ki so jih
vložili v odpravo posledic te ujme.«
Lidija Razložnik

KS Gorenja vas

Žled je tudi na območju KS Gorenja vas povzročil pravo razdejanje in v več
naseljih za več dni prekinil električne povezave in jih odel v temo. Najbolj prizadeta območja so po prvih ocenah civilne zaščite in gasilcev območje Žirovskega
Vrha Sv. Urbana in Sv. Antona, Kopačnice, Leskovice, Robidniškega Brda,
Krnic, Debeni, Studorja in Hlavčih Njiv. Ocena škode pa bo znana v prihodnjih
mesecih, ko bodo lastniki gozdov prijavili škodo.
Mnogi so napovedovali, da ledeni dež
ne obeta nič dobrega, še posebej, ker so bila
drevesa še polna snega, a da bo tako hudo, ni
predvideval nihče. Od 1. do 14. februarja je
bilo na delu več kot 300 gasilcev PGD Gorenja
vas, ki so zabeležili več kot 4.000 opravljenih
prostovoljnih ur, saj so občanom pomagali
vzpostavljati prevoznost cest, odstranjevati
podrta drevesa in vejevje, med drugim pa so
imeli v tem obdobju tudi dva požara. Kot je še
povedal poveljnik PGD Gorenja vas Jure Trlep,
so imeli na razpolago 12 agregatov (od teh je
tri posodil podjetnik iz Gornje Radgone, ko je
na televiziji slišal za izredne razmere), ki so jih
vozili od hiše do hiše, da so vsaj za nekj ur na
dan priklopili skrinje in poskrbeli za molžo. Na
območju Žirovskega Vrha so tako oskrbovali 40
hiš in prevozili več kot 2.000 kilometrov. Več
dni je bila brez elektrike tudi Poljanska cesta v
Gorenji vasi, kjer so jim z agregatom pomagali
avstrijski gasilci iz salzburške dežele, da so
lahko za silo napajali omrežje. Po oceni Trlepa

je bila to daleč najdražja intervencija doslej,
saj je samo PGD Gorenja vas imel za več kot
10.000 evrov stroškov, da o trudu in pomoči
prostovoljnih gasilcev ne govorimo.
Tudi na območju, ki ga pokriva PGD Hotavlje,
je bilo dela veliko. Ti so bili v Leskovico na prvo intervencijo zaradi žledoloma klicani že 2. februarja,
sodelovali so tudi pri gašenju požara na Hlavčih
Njivah, v naslednjih dneh pa so pomagali pri
odstranjevanju podrtega drevja. Njihovi gasilci pa
niso bili aktivni samo na svojem območju, ampak
so jih pošiljali tudi drugam, kjer je bila potrebna
pomoč. Tako so na primer pomagali delavcem
elektro podjetja pri vleki kablov in razvažanju
goriva za agregate. Na tem mestu se želi predsednik
PGD Hotavlje Lovro Demšar zahvaliti domačinom
Leskovice, Krnic, Studorja in Debeni, ki so tudi
sami zelo pomagali pri zagotavljanju prevoznosti
cest. Na terenu je bilo sicer več kot 20 gasilcev, ki
so opravili okrog 250 ur dela.
Posledice vremenske ujme bodo vsaj po
gozdovih opazne še dolgo časa. Ker pa so takšni

Foto: Lidija Razložnik

Posledice žledoloma bodo opazne še dolgo časa

Skala, ki se je iz gozda privalila na lokalno cesto
Kopačnica–Krnice.
in drugačni ekstremni vremenski pojavi, ki
marsikatero naselje za določen čas odrežejo
od sveta, v zadnjih letih vedno bolj pogosti, je
poveljnik civilne zaščite v občini Gorenja vas
- Poljane Pavel Razložnik svetoval: »Ljudje se
bomo morali privaditi na take krize in poskrbeti,
da bomo imeli doma vedno za dodaten dan
ali dva zaloge hrane. Tokrat je bilo odpiranje
cest zaradi padanja drevja smrtno nevarno, a
k sreči nismo beležili nesreč, čeprav je veliko
domačinov in gasilcev tvegalo svoja življenja
za zagotavljanje dostopnosti.«
Tina Dolenc

KS Poljane in Javorje

Gasilci so pomagali
pri polaganju novega električnega kabla
Ob žledolomu so se v številne aktivnosti, ki so bile potrebne za normalno delovanje infrastrukture in za pomoč občanom, vključili tudi poljanski gasilci, nam
je povedal poveljnik Matjaž Rudolf.
Že na sobotni večer 1. februarja so
na relaciji Poljane–Log odstranili prva
podrta drevesa s ceste. Po številnih padcih
dreves na električne žice je zmanjkalo
še električnega toka, ki ga nekatere vasi
ali posamezne hiše niso imele dalj časa.
Gasilci so zato hišama brez električnega
toka dostavili agregata in gorivo, Martini na Gori pa prinesli še nekaj hrane,
sveče in baterije. Gasilcem je pomagal
tudi Svislar TV. Štab civilne zaščite je
poljanske gasilce aktiviral tudi za pomoč
pri polaganju novega električnega kabla
na trasi Selo–Trebija in Suša–Žetina. Na
električno omrežje so skupaj z Elektro Žiri
začasno priklopili hišo v Smoldnu, na Sovodnju pa so občanom pomagali odpravljati posledice žledoloma. Po ujmi sta
sledila otoplitev in dež, ki sta povzročila,
da se je zamašil prepust v Poljanah, voda
je tekla po cestišču, tako da so posredovali
še tu in prepust odmašili.
»Pri odpravljanju posledic žleda

je sodelovalo 39 operativnih gasilcev, ki so
opravili 301 uro dela. Kot osrednja gasilska
enota v občini pa smo seveda ves ta čas bili v
pripravljenosti v primeru drugih nesreč, npr.
požarov, saj so ostale gasilske enote imele
veliko več dela s posledicam žleda,« je še
povedal Rudolf.
V Javorjah so se v aktivnosti v zvezi z odpravljanjem posledic žledoloma vključili javorski
gasilci, člani civilne zaščite, po potrebi pa so za
delo poprijeli tudi drugi domačini. Ukvarjali so
se predvsem z vzdrževanjem prevoznosti cest in
zagotavljanjem drugih komunikacij. Dela so obsegala predvsem sečnjo in odstranjevanje dreves ter
vejevja. Te so odstranjevali tudi ob vodotokih, da
so preprečili zastajanje vode in s tem poplavljanje,
nam je povedal predsednik KS Javorje Ciril Alič.
Tadeja Šubic

Zahvala
Družini Markelj iz Hlavčih Njiv 10 se vsem gasilcem iz
Gorenje vasi, Hotavelj, Poljan, Trebije in Dobračeve ter
vsem sovaščanom Hlavčih Njiv iskreno zahvaljujeta za
požrtvovalno delo in nesebično pomoč ob požaru
stanovanjske hiše v noči s 3. na 4. februar. Zahvala
tudi organizaciji Rdečega križa Gorenja vas.
Hvala vsem!
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Sovodenj in okolica ob žledolomu

Samo gasilci so opravili
več kot 4.000 ur prostovoljnega dela

Foto iz arhiva PGD Sovodenj

Prvi februarski dnevi so prinesli žled, gasilcem in krajanom pa velike skrbi in
mnogo dela. Vsevprek so padala drevesa, lomile so se veje, trgale so se električne
in telefonske žice, nagibali in lomili so se drogovi. Ni bilo elektrike, ne telefonskega signala. Teden dni sta bila zaprta šola in vrtec. Po besedah poveljnika PGD
Sovodenj je skupaj stopilo vsaj devetdeset odstotkov prebivalcev in pomagalo.

Poškodovano gasilsko vozilo
Tisto soboto dopoldne so gasilci najprej
odstranili sneg s samopostrežne trgovine, potem
se je že zaslišalo pokanje v okoliškem gozdu,
proti Podjelovemu Brdu in Oselici.

Odrezani od sveta

Na Sovodnju je obtičalo približno štirideset
ljudi, med njimi igralci kulturnega društva, ki
so se zbrali na zadnji vaji za večerno predstavo
v dvorani, potem pa eno ali dve noči prenočili
v sobi kulturnega društva ali pri bližnjih igralcih. Nekaj tranzitnih potnikov, tudi tujcev, se
je dobesedno ujelo v past. Naredili so manjši
postanek, in ko so se hoteli odpeljati proti
Cerknem, se zaradi podrtih dreves čez cesto ni
več dalo nadaljevati poti. Obrnili so se spet proti
Trebiji, a niso prišli prav daleč iz Sovodnja. V
gasilski dvorani jih je takrat prespalo petnajst,
tudi družini, ki so ju izselili iz ogroženih hiš.

Otroci so spali v hišnikovem stanovanju, da
jim je bilo bolj toplo. Tudi nekateri gasilci niso
mogli več domov.
Dokler se v nedeljo zjutraj ni izpraznilo
akumulirano napajanje telefonske centrale, je
ponekod še deloval stacionarni telefon. Sporočila
o razmerah so bila posredovana, a nihče ni mogel
niti upal več priti na Sovodenj.
Gasilke in drugi prostovoljci so od nedelje in
vse do konca najtežjega prvega tedna skrbeli za
prehrano in kar v gasilskem domu kuhali tople
obroke vsem začasnim stanovalcem, domačim
in tujim gasilcem, vojakom. Šele v ponedeljek
so uspeli toliko presekati drevje, da se je dalo
priti na Trebijo. Radioamaterji Marmorja
Hotavlje so se ponudili in vzpostavili radijsko
zvezo s trebijskimi gasilci.

Odrešilni agregati
in avstrijski ter poljski gasilci

Za agregate iz tujine je poskrbela civilna
zaščita prek mednarodnega sodelovanja v
primeru naravnih nesreč. Težko jih je bilo
dobiti, saj je bilo prizadetih toliko krajev po
Sloveniji. Do takrat so imeli dva agregata, enega
za gasilski dom, drugega so vozili od skupine do
skupine hiš in jih priklopili za nekaj ur. Podatke,
koliko ljudi ima doma agregate in kje vse so še
potrebe, so odkrivali sproti. Pa tudi to, da so
se nekateri krajani prej obračali za pomoč po
agregatih k različnim službam izven občine kot
se oglasili pri domačih gasilcih, ki so se trudili
vse koordinirati.
Po srečnem naključju je prvi večji agregat
iz Salzburga na Sovodenj prispel tretji dan po

električnem mrku. Potem še dva. Na terenu so
njihovo delovanje vzpostavili štirje avstrijski
gasilci, kasneje sta za vzdrževanje skrbela
po dva, ki sta se po nekaj dneh zamenjala z
novima poklicnima oziroma prostovoljnima
sodelavcema. Enako je bilo s tremi večjimi
agregati, pripeljanimi iz Poljske, za katere so
skrbeli poklicni poljski gasilci. S trafo postajami, kjer je deloval nizkonapetostni vod, so
povezave opravili električarji Elektra Ljubljana.
Nekaj agregatov je posodila civilna zaščita,
enega kranjski gasilci, manjše za individualne
hiše pa so si ljudje preskrbeli, kupili sami, sposodili od blizu ali daleč, kakor se je kdo znašel.
Dokler občani sami niso mogli do črpalke, so
gorivo, predvsem bencin za agregate, dobi
vali pri gasilcih na Sovodnju, saj ga je PGD
kupovalo na stroške društva. V devetih dneh so
ga tako porabili za štiri tisoč evrov. Za velike
agregate, tudi avstrijske in poljske, ki so bili
priključeni na trafo postaje, je gorivo, nafto,
financiralo Elektro Ljubljana. Tuji gasilci so
bivali v gasilskem domu in v stanovanju ob
podružnični šoli.

Drevesa so padala na stavbe

Na Sovodnju so drevesa padla na strehe več
stavb. Družini Malovašič so smrekove veje
najprej padle na streho stanovanjske hiše in
jo predrle, potem se je enako zgodilo še z več
drevesi, ki so poškodovala delavnico, staro
hišo in vmesni nastrešek. Pri Matijevičevih je
že v prvi noči žledoloma čez celo hišo padla
najdebelejša smreka, kar jih je klonilo pod težo
žleda in snega v tisti grapi. Čez nekaj dni jim je
drugo drevo porušilo še garažo.
Padla drevesa so poškodovala tudi Debe
ljakovo hišo na Sovodnju, hišo Kržišnikovih
na Grenc v Podjelovem Brdu, Burnikovo pri
Lukač v Stari Oselici in hlev družine Eržen na
Sovodnju.
Malovašičevi so se za nekaj dni preselili k
sorodnikom. Matijevičevi so par noči prespali
kar v gasilskem domu na Sovodnju, potem jim
je občina zagotovila stanovanje v Gorenji vasi.
Gasilska dvorana je nudila začasen dom tudi
Ani Eržen in partnerju, ki so ju izselili zaradi
nevarno nagibajočih se smrek nad hišo. K sreči
so se potem rušile levo in desno od hiše.

Foto: Milka Burnik

Poti in vodotoke so čistili tudi vojaki

Debela smreka je padla na Matijevičevo hišo.
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Čez ceste v vse zaselke in čez glavno prometnico so padla številna drevesa. Z zgornjega
dela so se prebijali domačini sami, spodaj so
žagali in čistili gasilci. Ti so krajanom v prvih
dneh svetovali, tudi zahtevali, naj prekinejo
delo, ker je bilo prenevarno. Zavedali so se,
kaj bi pomenilo, če bi na delovno skupino
domačinov padla še nova drevesa.
Več kot petinšestdeset gasilcev PGD Sovodenj je v vseh dneh intervencij opravilo čez
4.000 delovnih ur. Več dni so dovažali hrano

Foto iz arhiva PGD Sovodenj

Učenje iz izkušenj

Čiščenje vodotokov
iz gorenjevaške v sovodenjski trgovini ter agregate po vaseh. Pomagali so tudi gasilci PGD
Trebija, čeprav so imeli na svojem terenu dosti
težav. Skrbeli so za oskrbo, dovoz agregatov
in druge opreme, ki so jo rabili na Sovodnju.
Spremljali so ljudi, ki se sami niso smeli voziti
na tej relaciji.
Za prvo odstranjevanje padlega drevja na
hiše so poskrbeli sovodenjski gasilci, kasneje
so dobili še pomoč kamiona z nakladalnimi
kleščami. S težko mehanizacijo in traktorji
so zelo pomagali domačini. V odpravljanje
posledic žledoloma so bili vključeni tudi slo
venski vojaki, sprva deset, v intenzivni akciji
odpiranja cest in čiščenja vodotokov pa do
petinšestdeset.

Vzpostavljanje električnega omrežja
s pomočjo Hrvatov

Gasilci iz tujine so pomagali tudi pri nape
ljavi visokonapetostnega električnega kabla s
Fužin po dolini do Sovodnja in pri nekaterih
drugih opravilih. Elektru Ljubljana so na pomoč
prišli še električarji iz Zagreba, ki so postavljali
nove drogove. Del kablov visoke napetosti
naj bi (spomladi) vkopali v zemljo ob cesti.
Razvodi nizke napetosti do hiš bodo še naprej
tekli po drogovih.

Poškodovano gasilsko vozilo

Na intervenciji se je poškodovalo tudi gasilsko vozilo s cisterno. Pod težo debla padlega
drevesa je klonila kabina, zadaj so udarile z

Vaše prispevke za marčevsko-aprilsko številko
Podblegaških novic pričakujemo do 1. aprila po
elektronski pošti podblegaske.novice@gmail.
com ali na naslov: Uredništvo Podblegaških novic,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova
lahko pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!

Poveljnik PGD Boštjan Peternelj je izpostavil pomembna dejstva. V času žledoloma,
takoj ko pade mrak, naj bi se ljudje ne gibali več
zunaj, ker je smrtno nevarno. Najprej morajo
paziti na svojo varnost. Tudi zato so gasilci
začenjali z delom, ko se je zdanilo, in zaključili
z mrakom. V takem vremenu, kot je bilo nekaj
najhujših dni, naj ljudje ne hodijo od doma, če
res ni življenjsko nujno. Dogodki so pokazali,
da bi morali lastniki skrbeti za posek drevja, ki
lahko ob ponovnem žledu ogrozi katero koli
poslopje.
Imeti doma peč in štedilnik na drva ali plin,
zadosti hrane za nekaj dni, baterijsko svetilko in
radio na baterije, se je v teh razmerah izkazalo
kot dobro samooskrbno obnašanje. Predvsem
pa je ob takih dogodkih treba ostati strpen in
potrpežljiv.

Kacin in minister za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel.

Po ledeni ujmi

V gozdovih in sadovnjakih je povzročena
neprecenljiva škoda. Ljudje so dobro poskrbeli
za svojo varnost in le upati je, da bo tako tudi v
času sečnje in spravila poškodovanih dreves.
Občani, ki so v svojih travniških sadov
njakih doživeli žledolom, si želijo, da bi dobili
strokovno pomoč v obliki izobraževanja, kako
pravilno obžagati polomljena sadna drevesa.
Še bolje pa bi bilo, če bi se organizirala nabava
novih sadik starih sadnih sort, da bi lahko spet
obnovili tovrstno kulturno krajino.
Milka Burnik

Foto: Milka Burnik

žledom obložene veje. Treba ga bo popraviti,
saj ga nujno rabijo. Upajo, da bodo stroški
pokriti iz zavarovanja. Pri delu na terenu se je
poškodovalo in uničilo še nekaj druge opreme
gasilcev, tri zaščitne obleke, več parov rokavic,
motorna žaga.

V nesreči nismo bili sami

Domači gasilci so se trudili, kolikor so se
najbolj lahko. Hkrati pa tudi zelo cenijo odziv
in pomoč od drugod. Zahvalo vsem izreka predsednik PGD Sovodenj Mitja Pavšič: »Pohvaliti
moramo hiter odziv PGD Trebija, Občinskega
štaba civilne zaščite in župana. Zahvala tudi
krajanom Trebije, ki so nam prve dni ujme
poslali pakete s hrano in spekli kruh. Gasilci
smo hvaležni tudi za pomoč krajanom, ki niso
gasilci, pa so pomagali s traktorji in drugimi
stroji ali kot sekači. Hvala prevoznikom lesa
s hiab kamioni (nakladalnimi kleščami), ki so
se takoj odzvali povabilu, sploh ko smo morali
po tednu dni očistiti struge potokov, da smo
preprečili morebitne zajezitve vode z debli
dreves in vejami ter poplavljanje.«
Stanje po žledu so si ogledali tudi predsednik
države Borut Pahor, evropski poslanec Jelko

Podrta drevesa so padala na poslopja pri
Mlinarčku na Sovodnju.

KS Lučine

Največ dela je bilo
s čiščenjem padlih dreves
Poleg podiranja dreves, zaradi katerih so bile ceste občasno zaprte, so imeli
v Lučinah največ težav z elektriko. Gasilci so v 11 dneh opravili skoraj 1.600
delovnih ur.
»Neprestano se je slišalo pokanje iz gozda, bilo
je kar strašljivo. Doma se je podrla jablana, ki na
srečo ni padla na hišo,« je povedal krajan. Tisti,
ki niso šli v službo, so bili nekaj dni odrezani od
sveta. Najprej je zmanjkalo elektrike, potem ni
bilo niti signala za telefon. Elektrike ni bilo že ob
koncu tedna, takoj ko se je ujma začela, nato so
bili krajani brez nje še od torka do sobote.
Gasilci so bili aktivni 11 dni, je povedal
predsednik lučinskega gasilskega društva Edo
Oblak. Na terenu jih je bilo tudi 25, skupaj

so opravili 1.563 delovnih ur. največ dela so
imeli z odstranjevanjem podrtega drevja in
vej z električnih kablov po vsej krajevni skup
nosti, tudi na glavni cesti med Lučinami in
Gorenjo vasjo. »Čistili smo električne linije in
o poškodbah poročali Elektru na krizni štab,« je
povedal Oblak in dodal, da so Lučine je v času,
ko ni bilo energije, napajali agregati. Skupaj
jih je bilo osem, med njimi tudi vojaški, enega
močnejšega so pripeljali Avstrijci.
Milka Bizovičar
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Žled na Trebiji

Trebijci so bili edina vez s Sovodnjem
Trebijski gasilci, ki so imeli v dneh ujme res veliko dela, saj so bili nekaj dni
edina vez s Sovodnjem, so morali na prvo intervencijo že v soboto, 1. februarja,
15 minut pred začetkom občnega zbora.
Sovodenjskim gasilcem so pomagali evakuirati
družino iz hiše, na katero je padlo drevo. »Zaradi
nevarnosti smo se odločili, da ta večer prenehamo
s posredovanjem in smo se hoteli vrniti na Trebijo.
Na cesti je že bilo veliko podrtih dreves, prav tako ni
bilo več nobene povezave prek gasilskih radijskih
postaj, niti prek mobilnih telefonov. Reševali smo
sami sebe, nekako smo se prebili do Bucka, kjer pa
smo dohiteli policijsko patruljo, ki je ostala ujeta
med drevesi. Nekaj po 20. uri je ta preko centra za
obveščanje v Kranju uspela aktivirati našo drugo
ekipo, ki nam je prišla na pomoč. Ob 22. uri smo
se vsi vrnili na Trebijo,« je povedal poveljnik PGD
Trebija Tomaž Jereb.
V torek, 4. februarja, so radioamaterji Radiokluba Marmor Hotavlje s pomočjo trebijskih gasilcev vzpostavili radijsko zvezo s Sovodnjem, tako
da sta bila gasilska domova na Sovodnju in Trebiji
povezana vsaj na ta način. »S tem smo uvedli tudi
24-urno dežurstvo v gasilskem domu na Trebiji,
kjer smo beležili vse informacije s Sovodnja.«
Naslednji dan je gasilcem skupaj z Juretom
Burnikom ter radioamaterji uspelo dostaviti agregat
do oddajnika na Koprivniku, ki je pripeljal malo
več življenja v sovodenjsko grapo, saj so s tem
omogočili delovanje sistema ZARE, dela GSM
omrežja ter frekvenc lokalne radijske postaje in
lokalnega televizijskega operaterja. Kupila ga je
občina, priklopili so ga ob pomoči Roberta Peternelja in Arneta Isteniča iz Telekoma, kjer so prve
dni zagotavljali vse potrebno gorivo.
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»Skupno smo v PGD Trebija v desetih dneh
našteli kar 69 izvozov, sodelovalo je 344 gasilcev,
ki so opravili 1613 ur,« je podatke naštel Jereb.
Ti, kot opozarjajo, še vedno niso točni, saj jih
še vedno dopolnjujejo. Največ dela so imeli z
odstranjevanjem podrtega drevja s cestišč, in to
predvsem na regionalni cesti Trebija–Sovodenj.
Sovodenj so oskrbovali z gorivom ter ostalim,
kar so potrebovali tamkajšnji gasilci. Jereb je
bil še hvaležen: »Prav tako smo odstranjevali
drevje in posojali agregate na celotnem območju
KS Trebija, kjer pa moram pohvaliti domačine,
predvsem iz Stare Oselice, ki so se zelo dobro
organizirali ter večino očistili sami.«
Na terenu so imeli naenkrat največ po sedem
ekip s tremi do šestimi gasilci, v pripravljenosti
v gasilskem domu pa je bila še stalna ekipa petih
gasilcev. »Tej na srečo ni bilo treba na teren.
Prav neverjetno je, da ob tako veliki nevarnosti
in ob tako velikem številu gasilcev in krajanov
ter vseh ostalih služb na terenu nismo zabeležili
nobene poškodbe,« so po intervencijah zadovoljni trebijski gasilci.
Priznavajo, da so jim največji problem predstavljala prevozna sredstva, zato so veliko posredovanj opravili kar s svojimi osebnimi vozili, s
tem pa ogrožali svoje imetje. Tudi delo z motorno
žago ni bilo primerno za vse tiste, ki sicer imajo
narejene tečaje za varno delo z njo, saj so bile
razmere na terenu izredno nevarne.

Dejan Novak, predsednik Radiokluba Marmor Hotavlje,
je pojasnil, da so se radioamaterji tokrat ob izpadu
elektrike in vseh telekomunikacijskih omrežij prvič
znašli v tovrstni situaciji, ki je precej drugačna od tistih,
s katerimi se srečujejo na državnih in mednarodnih
vajah v skoraj idealnih razmerah. Ob tokratni naravni
nesreči so bile namreč pretrgane vse povezave, tudi
cestne. Zaradi nedostopnosti krajev so lahko ukrepali
le ob pomoči gasilcev. Gasilski dom na Sovodnju so
opremili s stacionarno postajo in anteno, pri Lovranu
pod Koprivnikom postavili repetitor, potem pa še
v gasilskem domu Trebija postajo in anteno. Da je
zaživela kombinacija sistema ZARE in radioamaterskih
zvez, so tudi malo improvizirali. Sovodenjski gasilci pa
so tako spet lahko komunicirali z gasilci na Trebiji.

Kot še poudarjajo, vsi podatki še niso dokončni,
saj podrobna poročila še pišejo in urejajo, tako da
imajo ogromno dela tudi s tem. Prav tako še
nimajo podatka o stroških za hrano, gorivo …
Jereb je bil ob zadnjih zbranih podatkih kar malo
negotov: »Vem, da se bodo seštevali v več tisoč
evrih. Upam, da nam bodo vsaj povrnjeni.« Dodal
je še: »Rad bi poudaril zelo dobro sodelovanje s
PGD Sovodenj in Radioklubom Marmor Hotavlje, s katerim smo prvič sodelovali in upam, da
bomo tudi v prihodnje. Prav tako bi se zahvalil
vsem gasilcem, krajanom in ostalim, ki so kakor
koli pomagali pri tej ujmi in tako s hrano kot pijačo
podprli gasilce, ki so se v večernih urah utrujeni
vračali v gasilski dom na Trebijo. Upam pa, da
bo v prihodnje ob taki nesreči sodelovalo tudi
vodstvo KS Trebija ter ponudilo svojo pomoč.«
Damjana Peternelj

Bogo Žun, vodja poljanske krajevne enote Zavoda za gozdove

V občini poškodovan desetletni redni posek
Žledolom, ki je v začetku februarja močno prizadel velik del Slovenije, ni prizanesel niti naši občini. Škoda je ogromna in gozdovi si – po mnenju strokovnjakov
od te največje katastrofe – ne bodo opomogli leta, ponekod celo desetletja.
Sanacija gozdov pa je dolgotrajen proces.
Do začetka pomladi je treba iz gozdov
pospraviti vse iglavce oziroma vsaj smreke,
saj predstavljajo idealno gojišče za podlubnike
oziroma lubadarje. Nekaj vprašanj smo takoj
po ujmi zastavili Bogu Žunu, vodji Krajevne
enote (KE) Poljane Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Ker se razmere spreminjajo, ne
izključujemo možnosti kakšnih sprememb.
Žledolom je v naši občini pustošil kar teden
dni. Katera območja so najbolj prizadeta?
Žledolom je najbolj prizadel gozdove v
gozdnogospodarski enoti Sovodenj, ki pokriva
gozdove severno in zahodno od Hotavelj
(širša okolica Sovodnja, Stara Oselica, Trebija,
Kopačnica, Leskovica, Blegoš, Žetina, Hlavče
Njive, Suša). Tu je poškodovanost gozdov
povprečno več kot 50-odstotna. Za poškodovano
se šteje podrto drevje in drevje, ki še stoji in ima
polomljeno več kot polovico krošnje. Gozdovi v
gozdnogospodarski enoti Poljane, ki segajo po
dolini do Visokega in obeh bregovih Poljanske
Sore do občinskih meja (Žirovski vrh, Lučine,
Pasja ravan, Bukov vrh, Gabrška Gora, Javorje,
Brda) so v povprečju poškodovani 30-odstotno.
Na koliko ocenjujete nastalo škodo?
Skupna površina gozdov v občini je približno
11.000 hektarjev, ocenjena poškodovanost
drevja je po optimistični oceni več kot 600.000
kubičnih metrov. Bojim se, da ko bodo pregledani vsi gozdovi na nadmorski višini 400–900
m, kjer je lomilo (zdaj pregled povsod še ni
mogoč zaradi snega v višjih legah in nevarnosti podrtega drevja), bo ta že zdaj visoka
številka še veliko višja. Po sedaj ocenjeni višini
podrtega drevja je to vsaj desetletni redni posek.
Poškodovane so tudi številne gozdne vlake, ki
jih je podrto drevje enostavno odtrgalo. Ocena
poškodovane dolžine vlak še ni izdelana.
Kdaj lahko lastniki pričnejo sanirati go
zdove in na kaj morajo biti pri tem pozorni?
Lastniki lahko sanacijo začnejo takoj, ko bodo
vremenske razmere ugodne in terenske razmere

varne. O pričetku in zaključku del naj obvestijo
revirnega gozdarja ali to sporočijo ZGS KE Po
ljane na telefonsko številko 04/51-85-135. Lastnik
gozda naj takoj obvesti KE o začetku sečnje ter ji
v roku osmih dni po izvedenih ukrepih in ureditvi
sečišča javi količinsko in vrstno sestavo sanitarne
sečnje ter poroča o drugih ukrepih.
Bodo lastniki gozdov od ZGS Slovenije
prejeli kakšne odločbe za sečnjo oziroma
morebitna navodila?
Za izvajanje sečnje bo izdana generalna odločba,
individualnih odločb ne bo, ker je to v danih terenskih razmerah in s kadrovsko situacijo na ZGS KE
Poljane nemogoče. Na generalni odločbi, ki bo
objavljena na oglasnih deskah in internetni strani
ZGS, bodo navedeni tudi roki za spravilo, ki jih
trenutno še usklajujemo z gozdarsko inšpekcijo.
Bralcem svetujemo, če imajo dostop do spleta, naj
spremljajo spletno stran ZGS, kjer so in bodo v
prihodnjih dneh na voljo vse informacije.
Katere vrste dreves so bile najbolj po
škod ovane in do kdaj morajo lastniki
poškodovana drevesa spraviti iz gozdov?
Večina poškodovanega drevja je listavcev,
močno poškodovane listavce je treba posekati do
konca leta 2014. Glede na sortimentno strukturo
podrtega drevja in stanje na trgu lesa lastnikom
svetujem, da najprej očistijo gozdne prometnice
(gozdne ceste in vlake), zatem pa po možnosti
izvlečejo vrednejše iglavce. Zaradi nevarnosti
namnožitve podlubnikov bo ZGS lastnikom posek
in izdelavo močno poškodovanih iglavcev ter
vzpostavitev gozdne higiene odredil praviloma z
rokom izvedbe do 15. maja 2014. To je zakonski
rok za izvedbo poseka s podlubniki nenapadenega
drevja iz zimske sečnje (od 1. novembra do 31.
marca). Če močno poškodovani iglavci iz objektivnih razlogov (npr. slabe vremenske razmere)
do roka ne bodo posekani in izdelani ter les ne
bo odpeljan iz gozda, je treba z odločbo določene
ukrepe opraviti oziroma zagotoviti njihovo
izvedbo čim prej, najpozneje pa v 21 dneh po

odkritju žarišča podlubnikov. Lastniki v ta namen
spremljajo stanje poškodovanega gozda najmanj
ob koncu zime in ob začetku poletja.
Kako naj se lotijo sečnje?
Pri sečnji listavcev naj se najprej osredotočijo
na zlomljene bukve. Tiste, ki še stojijo ali so
podrte in se drže korenin, bodo životarile še
nekaj let. Večina teh so drva že zdaj, enako bo
tudi čez nekaj let. Podobno naj lastniki ravnajo
tudi s hrasti in drugimi listavci.
Si lastniki gozdov lahko od ZGS obetajo
kakšno pomoč?
Glavnina bremena sanacije bo v naši občini
padla na lastnike gozdov. V državnih gozdovih bodo
delali koncesionarji. Tako v naši kot tudi v sosednjih občinah je nekaj kakovostnih izvajalcev del v
gozdovih, ki bodo aktivno sodelovali pri sanaciji, če
jih bodo lastniki najeli. O načinu sofinanciranja sanacije, obnove, pomoči lastnikom in glede prevoznic
do danes (18. februarja 2014) na ravni države ni bilo
še nič obljubljenega niti dorečenega. Predvideva
pa se, da bo državni zbor razglasil moratorij na
uporabo prevoznic do 30. aprila 2015 na celotnem
območju Slovenije. Dokler moratorij ne bo sprejet
z zakonom, je uporaba prevoznic obvezna na način,
kot ga predvideva Zakon o gozdovih.
Kako boste vi kot območna enota ZGS
pomagali lastnikom gozdov?
ZGS KE Poljane je v sodelovanju s Srednjo
gozdarsko in lesarsko šolo Postojna organizirala
dve demonstraciji varnega dela v žledolomu, in sicer
prvo 4. marca na Trebiji, ob ustreznem interesu lastnikov pa še eno v Poljanah. Lastniki naj se prijavijo
revirnemu gozdarju ali na telefonsko številko KE
Poljane (04/51-85-135). Trenutno kotizacija zanaša
25 evrov, se pa pogajamo, da bi bilo brezplačno,
število udeležencev je omejeno. Za dodatne informacije naj se lastniki obrnejo na revirne gozdarje
ali neposredno na številko KE Poljane.
Kaj svetuje lastnikom gozdov, ki so
utrpeli veliko gospodarsko škodo?
Lastniki naj čim prej pospravijo iglavce,
nato ostala drevesa. Naj ne pričakujejo posebne
odškodnine od države za poškodovan les, iztržili
bodo toliko, kot bodo dobili za prodan les.
Opozoril bi, da je na prvem mestu varnost ljudi,
zato naj se tisti, ki ni vajen dela v gozdu, sam ne
loteva odstranjevanja poškodovanega drevja.
Lidija Razložnik
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POŠ Sovodenj

Po počitnicah skoraj vse tako kot pred plazom
Po nekaj več kot letu dni so na podružnici na Sovodnju spet lahko začeli uporabljati prizidek, ki je bil po plazu nad Podosojnščico – sprožil se je novembra
2012 – najbolj poškodovan. Prvo- in drugošolce so v obnovljene prostore preselili
še pred zimskimi počitnicami, kombinirana vrtčevska oddelka pa med njimi.
Vrednost del na občini ocenjujejo na nekaj manj kot 600.000 evrov.

Pred obnovo …
Razmere pred letom dni niso bile nič kaj
rožnate, a optimizem delavcev na občini,
še manj pa krajanov na terenu, ni zapustil.
Pred tokratnimi zimskimi počitnicami, ko so
pohištvo spet prenašali nazaj v obnovljene
prostore, se je zgolj stopnjeval. Tudi pri vodji
podružnice Milki Burnik: »24. januarja lani smo
se s kombiniranim oddelkom učencev 1. in 2.
razreda izselili iz učilnice v mansardi prizidka,
za nami sta bila izseljena še vrtčevska oddelka.
Praktične razmere so bile natanko po letu dni
že take, da so spet omogočale pouk v nekdanji
učilnici, a smo se selili šele 10. februarja letos,
dan kasneje pa so učenci končno spet doživeli
pouk v svojem prostoru.«
Kot je povedal Igor Kržišnik iz občinske
uprave, je bilo to mogoče, saj so strokovnjaki s
področja gradbene stroke pred tem podali pozitivna mnenja o ustreznosti izvedenih sanacijskih
del, zagotovili pa še, da je sanirani objekt prime
ren za ponovno uporabo. »V celoti je tako spet
mogoča vselitev v stare sanirane prostore,« je
bil zadovoljen. Oba kombinirana oddelka vrtca
so iz spodnjih prostorov stare šolske stavbe
preselili nazaj v prizidek 18. februarja, po
zimskih počitnicah je šolarje pričakala urejena
tudi telovadnica. To so še najbolj pogrešali, a
športa kljub temu niso zanemarili. »K sreči nam
je bilo vreme vso jesen in zimo naklonjeno,
da smo lahko uporabljali športno igrišče,« je
pojasnila Burnikova.

… po obnovi

Obnova je (bila) temeljita

Kot priznavajo, dela ni bilo malo. Zahtevna
geotehnična dela je opravil izbrani pogodbeni
izvajalec Geoinvest iz Ljubljane, sanacijska dela
na konstrukcijah šole in vrtca ter pripadajoča
potrebna obrtniška dela pa Saning International
iz Kranja. Že prej so se, kot pravijo na občini,
izkazali tudi projektanti Dušan Remic iz Gradarta, Nenad Mesič iz ZRMK ter Tomaž Beguš
iz Geotriasa. »Prav tako pa pri izvajalcih ne
moremo mimo lokalnih izvajalcev, ki so takoj
po plazenju izvajali ustrezne začasne zaščite za
preprečevanje nastajanja še večje škode. Tu gre
omeniti predvsem Filipa Klemenčiča in izvajalca opornega zidu nad cesto, Janeza Šubica,«
je bil prispevka domačinov vesel Kržišnik.
»Pod prizidkom šole so utrdili zunanje temelje do globine 15 metrov. Na spodnji strani
vrtca je bila izvedena nova pilotna stena iz
armiranobetonskih pilotov prereza en meter, v
globino med 15 in 20 metri. Na vrhu pilotov je
izvedena nosilna greda pilotov, ki je še dodatno
sidrana v raščen teren pod obstoječo šolo,
izvedenih je osem sider v dolžini 25 metrov,«
temeljitost sanacije pojasnjuje Kržišnik.
Dodaja pa še: »V prizidku smo sanirali nastale
razpoke na zidovih in ploščah ter nosilnih stebrih.
Zamenjati je bilo treba določene mizarske izdelke, del sten pozidati praktično na novo ter izvesti
del nove fasadne obloge s toplotno izolacijo in
z novim zaključnim slojem.« V obstoječi stari

stavbi šole, ki je po plazenju precej razpokala,
so na stropih namestili jeklene horizintalne
vezi, zaradi katerih bo objekt poslej precej bolj
protipotresno varen. Poleg tega so del temeljev
obstoječe šole dodatno podbetonirali ter sanirali
vse nastale razpoke na stenah in stropih, ki so
nastale zaradi plazenja pod objektom.
Burnikova ob tem priznava, da je dnevno
sledila dogajanju ter izražala mnenja, pripombe
in predloge: »Iz preteklih izkušenj vem, da je
bilo čisto prav, da sem se kot vodja podružnične
šole na tak način dejavno vključila v dogajanje,
tudi v prostem času, ob sobotah, nedeljah, saj
gradbeniki in vsi drugi vpleteni nekoč odidejo,
nam tukaj pa pustijo bolj ali manj dobro izve
dena dela. Ko so se sprijaznili z dejstvom, da
ženska vtika nos v moška opravila, je bilo vsem
lažje! Sprotno, dobro in korektno je bilo še
posebej sodelovanje z Igorjem Kržišnikom iz
občinske uprave, ki je skrbno bdel nad projektom in pogosto obiskoval gradbišče.«

Razbremenitev
tudi za širše območje Sovodnja

Drugo polletje lanskega leta so se vsi učenci
drenjali v delu stare šole, saj so pritličje odstopili oddelkoma vrtca. V prvi polovici letošnjega
šolskega leta je oddelek 1. in 2. razreda našel
prostor v stanovanju ob šoli, saj sta tako matična
šola kot občina lastnica prisluhnili in udejanjili to
možnost. »S tem so vsi oddelki delali bolj v miru.
Upam, da se bo še ta mesec v pritlične prostore
šole spet preselil tudi oddelek podaljšanega bivanja,« se nadeja Milka Burnik, ki priznava, da
večjih težav s selitvijo nazaj niso imeli.
Bali so se le, da bodo za uporabo telovadnice
spet za nekaj časa prikrajšani. Med sanacijo je
namreč delavce presenetil vdor meteorne vode
vanjo. »To se je zgodilo zaradi obilice dežja
v obdobju, ko zunanja meteorna kanalizacija
za odvodnjavanje strešnih meteornih voda
še ni bila prenovljena in v funkciji. To smo
uredili povsem na novo, tako da je nevarnost
novega pojava zalivanja telovadnice v kleti
preprečena,« je zadovoljen Kržišnik.
Tudi na podružnici so s sanacijo zadovoljni,
upajo pa, da se sčasoma ne bodo pokazale kakšne
pomanjkljivosti. Milka Burnik: »Samo tisti, ki smo
dnevno sledili razpokam in odmikom, potem pa
rušenju, povezovanju stavbe s kovinskimi vezmi in
vsem gradbenim postopkom, poznamo vloženi trud
vseh gradbenikov. Vsi, tudi lokalna skupnost, bi se
morali bolj zavedati, da niso reševali le šole s prizidkom, temveč širše območje. Časovno zavlačevanje
sanacije in hitro premikajoča se brežina bi lahko
povzročili še zajezitev potoka Podosojnščica,
pogrezanje ceste in prekinitev prometne povezave
v zgornji del Sovodnja in proti Novi Oselici ter
ogrožanje domov v ulici nad šolo. Vsem, ki so
sodelovali v realizaciji projekta in ki še bodo, da
bo urejena tudi celotna okolica, se zahvaljujem v
imenu učencev, otrok vrtca in zaposlenih.«
Spomladi poleg ureditve okolice na občini
za šolo in vrtec načrtujejo še vgradnjo ustrezne
male komunalne čistilne naprave.
Damjana Peternelj
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Odprtje prizidka v sovodenjški šoli

Otroci so najbolj veseli telovadnice
Foto: Damjana Peternelj

Po zimskih počitnicah so učenci in vrtčevski otroci skupaj z učiteljicami in
vzgojiteljicami s krajšo slovesnostjo obeležili ponovno uporabo prizidka. Prvo
popočitniško ponedeljkovo jutro so pred zbranimi mediji in drugimi obiskovalci
začeli v telovadnici, ki so jo med obnovo najbolj pogrešali.

»Zima, zima bela, vrh gore se dela, pa tako
je pela, da bo vrtec vzela. Vrtca mi ne damo,
ker radi ga imamo, zima pa naj poje pesmi kar
po svoje.« Tako so zbrane pozdravili najmlajši
iz vrtca, ki so se nove vselitve zelo razveselili.
Temu so prikimavali tudi prvo- in drugošolci,
ki so jim prostori kombiniranega oddelka nad
vrtcem zelo všeč, ker so popolnoma prenovljeni
in na novo pobarvani. »Lepo je, da imamo spet
telovadnico, ker jo do zdaj nismo smeli uporabljati. Športno vzgojo smo imeli zunaj ali pa v
razredu. Všeč nam je,« so zatrjevali vsevprek.
Učiteljice in vzgojiteljice so bile bolj redkobesedne, zato pa dobre volje ni mogel skriti
ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas Izidor
Selak: »Upam, da je bil to v dveh letih zadnji

tak dogodek, ki je prizadel ne samo šolo, otroke,
zaposlene, ampak tudi krajane. Hvaležen sem
občini, da je uspela z državnimi sredstvi sanirati nastalo situacijo.« Župan Milan Čadež je v
nagovoru sicer priznal, da se je ob oddaji vloge
lani kar malo bal, da država ne bo prepoznala
prepotrebne sanacije in ohranitve podružnice
na Sovodnju. Vse se je dobro izteklo, občina pa
je k državnim sredstvom primaknila še 20.000
evrov, in sicer za izgradnjo oziroma prestavitev
vodovoda v okolici šole.
Razmere so se uredile, plaz saniral,
podružnica pa ostaja enako živahna kot je bila
pred dobrim letom dni. Izidor Selak je ob tej
priložnosti še razmišljal: »Verjetno je to izrednega pomena tudi za krajane. Šoloobveznih

otrok je vsako leto na šoli med 40 in 50, kar
pomeni, da je stavba zadnja leta polna. Prav tako
šola z otroki zelo dobro sodeluje s krajem na
različnih prireditvah. Vse skupaj je zagotovilo
za dobro delo in sodelovanje v prihodnosti.«
Marsikdo ni verjel, da bo sanacija tako hitra
in učinkovita. Tudi župan ne, čeprav je bil ves
čas optimističen: »Odkrito priznam, da me je
presenetilo, da je bilo vse skupaj narejeno tako
hitro, zgolj v dobrem letu. Prav vesel sem, da se
zdaj okrog te teme na podružnici ne bomo več
pogovarjali. Razen o tem, kar nas še čaka. Med
drugim tudi energetska sanacija šole; zamenjava
energenta in fasade.«
Načrtov je torej še veliko. Vodja podružnice
Milka Burnik je bila ob ponovnem odprtju
vesela že dosedanjega dobrega sodelovanja:
»Ker smo vsi skupaj dobro sodelovali, lahko
rečem, da je zdaj res lepo narejeno. Zahvala
gre vsem, ki so se ukvarjali z nami in s stavbo,
posebej Igorju Kržišniku iz občinske uprave,
ki je bil reden gost pri nas in je komunikacija
res dobro tekla, od izvajalcev prek njega do
nas. Bila sem optimistična, ker se mi je zdelo,
da ne morejo kar vsega tako pustiti, da splazi v
Podosojnščico. Tako je pač moralo biti.«
Igor Kržišnik je skromno dodal svoj košček
v mozaik: »Sanacija je potekala skoraj brez
težav, morda smo imeli to srečo, da smo imeli
vso projektno dokumentacijo zelo dobro pri
pravljeno. Če je ne bi pripravili takoj po plazu,
zadeva danes še ne bi bila končana.« Milka
Burnik pa dodaja le še: »Mi smo zelo zadovoljni
in veseli. Prišli smo nazaj v prostore prizidka.
Že pred počitnicami smo se tri dni malo prilagajali, sedaj pa je že skoraj vse po starem – tako
kot pred plazom.«
Damjana Peternelj
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Priklop na
javno kanalizacijo
na območju Hotavelj
Občina Gorenja vas - Poljane obvešča
občane naselja Hotavlje, da bo na osnovi
izvedene gradnje primarne in sekundarne
kanalizacije na območju celotnega naselja
v marcu začela z izdajanjem obvestil posa
meznim lastnikom objektov o možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje. Obvestilu
bo priložena tudi skica trase predvidenega
priključka ter obrazec vloge za priključitev,
ki ga lastnik objekta izpolni in posreduje na
naslov občine.
Občina bo na podlagi prejete vloge
vsakemu lastniku objekta izdala soglasje za
priključitev, v katerem bodo navedeni tudi
pogoji, ki jih je treba izpolniti pred izvedbo
priključka. Takoj po vzpostavitvi pogojev za
priklop bo izbrani izvajalec pričel z izgradnjo
hišnih priključkov na novozgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje.
E. R.

Kako do pokojnine?
»Pokojninsko dobo za delo na kmetiji do
leta 1984 lahko uveljavite brez plačila dodatnih prispevkov – tudi za delo na domači
kmetiji oz. kot sin, hčerka, snaha, zet ...,«
svetujejo v Društvu za pomoč pri upokojevanju, ki ima sedež v Ljutomeru. Predsednik
Jožef Jandl, univ. dipl. prav., navaja pogoje,
po katerih je pokojninsko dobo za delo na
kmetiji mogoče uveljaviti.
Tako jo za obdobje od 1. januarja 1972
do 31. decembra 1983 lahko uveljavite, če
ste bili lastnik, solastnik ali zakupnik kmetij
skih zemljišč ali zakonec oziroma uživalec
kmetijskega zemljišča.
Od 1. januarja 1958 pa lahko pokoj
ninsko dobo uveljavljate, če ste bili delavec
na zasebnem, družbenem ali zadružnem
kmetijskem posestvu. Za to morajo biti
izpolnjeni še trije pogoji, in sicer: da je bilo
delo vsakodnevno), da ste ga opravljali po
navodilih in pod nadzorom delodajalca –
gospodarja, ter da je bilo plačano – lahko
tudi (pretežno) v naravi.
Pokojninska doba je zavarovalna in
posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek
za odmero pokojnine.
Društvo za pomoč pri upokojevanju je
bilo ustanovljeno leta 2008 z namenom
seznanjanja socialno ranljivih skupin z
njihovimi zakonskimi pravicami glede upokojevanja in pokojnin, pojasnjuje Jandl.
Na spletni strani društva http://www.drustvopomoc-upokojitev.lrf-pomurje.si je na voljo
obrazec za brezplačno preveritev pogojev za
priznanje pokojninske dobe. Dosegljivi so na
e-naslov: drustvo.upokojitev@gmail.com in
po telefonu na številko 031-653-261.
P. N.
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Defibrilator

Z aparatom za oživljanje
lahko pomaga vsakdo
Se kdaj vprašate, kaj bi storili, če je pred vami nezavesten bolnik in ne diha?
Želja po znanju, kako pomagati v taki situaciji, so izrazili prebivalci Podobena,
Delnic in okolice. Zbrali smo se v njihovi gostilnici, skupaj nas je bilo 18, in to
vseh starostnih skupin.
Najprej sem jim pojasnila, kdo so tisti
ponesrečenci, ki jih je treba oživljati, nato pa
tudi praktično izvedla postopek oživljanja na
lutki in prikazala uporabo električnega defibrilatorja – AED.
Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok
smrti v razvitem svetu. Najtežji je srčni zastoj.
Vsak dan v Sloveniji umre zaradi srčnega zastoja
v povprečju pet do šest ljudi. Pogosto prizadene
brez kakršnega koli opozorila do takrat povsem zdrave, tudi mlade ljudi. To se pogosto
zgodi vpričo svojcev, očividcev, naključnih
mimoidočih, ki bi lahko takoj priskočili na
pomoč. Najpogosteje prisotni pokličejo 112 in
počakajo do prihoda reševalcev.

Udeleženci so izrazili željo za usposabljanje v
primeru opeklin in lažjih poškodb, kar bomo
skušali izpeljati jeseni.
Če takoj ne ukrepamo, se že v nekaj minutah
pojavijo okvare možganov, po desetih minutah
pa takemu bolniku praktično ni več pomoči.

Takojšnje ukrepanje
je izjemnega pomena

Ko vidite, da je bolnik nezavesten in ne diha,
je treba takoj poklicati 112 in začeti temeljne
postopke oživljanja – TPO, in to neprekinjeno
do prihoda reševalcev. Če TPO ne izvajamo, ima
bolnik zelo majhne možnosti preživetja ali pa mu
ostanejo hude posledice. Če veste, da je v bližini
nameščen AED ali o tem dobite podatek na 112,
je poleg postopkov oživljanja pomembno, da
ga uporabite. Z aparatom AED poskušamo z
električnim sunkom bolniku ponovno vzbuditi
srce in vzpostaviti normalen srčni ritem. Naša
naloga je namestiti samolepilne elektrode na
kožo prsnega koša bolnika, vključiti AED in
slediti navodilom, ki jih daje aparat v slovenskem
jeziku. Če sledimo navodilom, storimo točno
to, kar je v tem trenutku potrebno. Prav s tako
pridobljenim znanjem se strah pred nepravilnim
ukrepanjem zmanjša in lahko pripomoremo k
preživetju ponesrečenca.
Udeleženci usposabljanja so pozorno spremljali prikaz in tudi praktično vadili postopek oživljanja na lutki. Zahvala gre Tomažu
Kržišniku, lastniku lokala.
Bernarda Lukančič

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Na Regnovem trgu bodo ponovno stojnice

Drugo soboto v marcu se odpira sezona tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov v
Gorenji vasi, ki jo že 15. leto zapored organizira Razvojna agencija Sora (RAS)
v sodelovanju z Društvom za razvoj podeželja Resje.
V Gorenji vasi bo tržnica na Regnovem trgu
bo tudi letos vsako drugo soboto v mesecu v
dopoldanskih urah – v Škofji Loki je vsako prvo
soboto v mesecu, v Žireh vsako tretjo soboto,
v Železnikih pa je na isti dan kot v Gorenji
vasi. »Namen tržnice je promocija in prodaja
kakovostnih prehrambnih izdelkov lokalnega
izvora in tradicionalnih izdelkov domače in
umetnostne obrti ter popestritev sobotnega
dogajanja v vaških oz. mestnih središčih,« je
povedala Kristina Miklavčič iz RAS. Tako bo
mogoče izbirati med izdelki blagovne znamke
Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz
škofjeloških hribov, medom z oznako Slovenski
med, med nagrajenimi izdelki iz ocenjevanja
Dobrote z slovenskih kmetij na Ptuju, občasno

med ekološkimi pridelki in izdelki ter drugimi
visokokavostnimi izdelki gostov iz drugih
območij. Kupcem bodo na voljo tudi kruh iz
krušne peči, domači piškoti in ostali pekovski
izdelki, rezanci, sir in drugi mlečni izdelki ter
izdelki domače in umetnostne obrti.
»Tržnico želimo popestriti s predstavitvijo
različnih društev, organizacij, posameznikov, z
glasbo in prikazi kmečkih opravil, zato vabimo
vse, ki bi želeli sodelovati in na ta način prispevati
k utripu središča Gorenje vasi, da nas pokličejo na
telefonsko številko (04) 50-60-225 ali nam pišejo
na e-naslov: kristina.miklavcic@ra-sora.si.
Kontaktirate jih lahko tudi, če želite svoje
izdelke prodajati na stojnicah.
P. N.

PGD Lučine

Gasilci PGD Lučine so prevzeli novo vozilo,
s katerim bodo lahko bolje in učinkoviteje
skrbeli za varnost krajanov. »Na našem
območju je veliko slabo prevoznih cest, zato je
pomembno, da ima naša nova pridobitev pogon
na vseh štirih kolesih. V prihodnjih mesecih
bomo z avtom pregledali dostopnost vseh poti.
V vozilu je tudi cisterna, ki sprejme 5.500 litrov
vode, kar je prav tako pomembna informacija,«
pojasnjuje predsednik društva Edo Oblak.
Operativni gasilci se zdaj seznanjajo z delo
vanjem tovornjaka, v letošnjem letu morajo
kupiti še opremo, za kar bodo predvidoma
odšteli od 25.000 do 30.000 evrov. »Pri tem
spet upamo na finančno in materialno podporo

širše in bližnje okolice ter udeležbo čim več
ljudi na prireditvah, ki jih bomo organizirali v ta
namen,« pravi Oblak. Hkrati se zahvaljuje vsem
krajanom in donatorjem, ki so pomagali pri nakupu avtomobila. Od 158.000 evrov, kolikor je
stal do zdaj, je občina prispevala 82.000 evrov,
vse ostalo so gasilci zbrali sami s pomočjo krajanov, donatorjev in s svojim delom.
»Uradni prevzem avtomobila bo 31. maja«,
Oblak že zdaj vabi krajane in tudi ljudi iz širše
okolice. Na prireditvi bodo nastopili ansambli
Roka Žlindre, Proseni in Jurčki.
Že 22. marca pa lučinski gasilci organizirajo
koncert s skupino Big Foot Mama, ki bo v
M. B.
gostilni pri Brodarju.

Foto iz arhiva PGD Lučine

Novi gasilski avto je že v garaži

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

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008, 19/2013), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
1. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane.
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora,
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko – zgodovinsko področje, ročna
dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter programe iz
drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sofinancirale se bodo naslednje vsebine:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov,
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno
dejavnost,
• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini,
• kulturne prireditve in akcije,
• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki presega
šolske vzgojno-izobraževalne programe,
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v
vrednosti kulturnih programov.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
• imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa,
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti na področju kulture,
• imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj dve tretjini občanov Občine Gorenja vas Poljane),
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva.
3. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti podana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 7. aprila 2014.
8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe,
• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja
vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 30/2008, 19/2013).
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo
na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si,
pod razpisi.
9. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane
podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloga mora biti
predložena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
do 7. aprila 2014 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »NE
ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2014«. Na zadnji strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
10. Izločitev vlog po odpiranju:
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju
pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5 dneh dopolniti, sicer bo izločena kot
nepopolna.
11. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri Luciji
Krpič, telefon: 04/51-83-112, e-naslov: lucija.krpic@obcina-gvp.si.

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

12. Obveščanje o izboru:
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma,
ko se zaključi razpisni rok. Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih
programov in projektov sklenila pogodbo o sofinanciranju programov.

5. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2014, je 28.800 evrov.

Župan Milan Čadež
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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), Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 110/2013) 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 2014
I. Predmet javnega razpisa
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 96.950
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«.
II. 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 5 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.
• Aktivnosti ukrepov št. 3 do 7 morajo biti realizirane v obdobju od 27. oktobra 2013
do 30. septembra 2014.
Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.
III. 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
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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.
(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.
IV. Ukrepi, predmet pomoči, pogoji upravičenosti, upravičeni stroški, dokumentacija,
ki jo je potrebno predložiti, bruto intenzivnost pomoči, znesek pomoči ter okvirna
višina razpisanih sredstev za posamezni 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, 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)
• naložbe v postavitev novih rastlinjakov velikosti najmanj 50 m2
Splošni pogoji upravičenosti za 1:
• upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo številko MID 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 kmetijskosvetovalne
službe,
• za postavitev pašnikov: skico ureditve pašnika,
• za ureditev hleva oz. kmetijskega objekta: fotografijo pred in po zaključku investicije,
mnenje kmetijskosvetovalne službe,
• za postavitev rastlinjakov: enostavno gradbeno dovoljenje.
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 ...), 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 2013 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 Kmetijskosvetovalne 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: 60.000 evrov
UKREP ŠT. 2: ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM
KMETIJSTVU (13. člen pravilnika)
Predmet pomoči:
• izobraževanje in usposabljanje kmetov na kmetijskem gospodarstvu.
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 …) 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;
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.
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 1.000 evrov na izvajalca pomoči; okvirna
višina razpisanih sredstev je 2.000 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 številko MID 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.
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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
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 2013 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 Kmetijskosvetovalne 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: 4.000 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 pridobljeni stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let
po zaključeni investiciji;
• minimalni znesek računa za zaščitno opremo mora biti 150 evrov.
Upravičeni stroški:
Gozdarski stroji (gozdarske prikolice) in oprema za delo v gozdu (cepilci, vitli, zaščitna
oprema – čelada, hlače, čevlji z zaščitno mrežico, rokavice).
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.
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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 gospo
darstvo za gozdarske prikolice oz. maksimalno 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo
za ostalo opremo za delo v gozdu; okvirna višina razpisanih sredstev: 19.000 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.
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 za vsako usposabljanje (predavanje, informativno
izobraževanje, krožek, tečaj, prikaz, strokovno ekskurzijo …) 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.
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 …).
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: 1.000 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 (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 …) 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:
• zapisnik o strokovnem pregledu ustreznosti izvedenih del,
• dokazila za uveljavljanje subvencije (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun
se mora glasiti na ime prijavitelja.
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 2.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo;
okvirna višina razpisanih sredstev: 4.950 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 z 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 – 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 2014;
- seznam vseh članov društva (ime in priimek ter naslov), na katerem so posebej
označeni člani z 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: 6.000
evrov.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014.
VI. 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 15. aprila 2014 oz. morajo
biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
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
2014, 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.
VII. Obravnavanje prijav
Odpiranje vlog bo 17. aprila 2014 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, skladno 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:
Prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo naložbe,
nabavo blaga 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 15. oktobra 2014. Računi, izdani pred
sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 15. oktobru 2014,
ne bodo upoštevani kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev najkasneje do
15. oktobra 2014.
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 15. oktobra 2014.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2014.
VIII. 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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Balinanje na Golem vrhu

Zmagovalka turnirja tokrat ekipa organizatorja
Na edinstvenem podzemnem balinišču, ki je
urejeno v enem izmed večjih stranskih rovov, so
se že tretje leto zapored zbrali finalisti, ki so se
prej pomerili na dveh predtekmovanjih.
Tekmovalo je osem ekip, zmagala sta člana
ekipe Jager, na drugem mestu je pristala ekipa
Chinks, tretja pa je bila ekipa Polycom. Na
tekmovanju so sodelovali predvsem tekmovalci
iz Poljanske doline, da pa je tekmovanje znano
v širšem slovenskem prostoru, je dokazala
udeležba ekipe HD Jesenice.
Balinanje v utrdbi pripravljata gostilni Jager
iz Dolenje Dobrave in Na Vidmu iz Poljan v
sodelovanju z gorenjevaško občino. Slednja je v
lanskem letu poskrbela za elektrifikacijo rovov,

tako da letos prvič ni bilo treba napajati osvet
ljave z agregatom. Druga pomembna novost je
postavitev muzejske razstave o Rupnikovi liniji,
ki so si jo obiskovalci letošnjega balinanja lahko
ogledali na dveh brezplačnih vodenjih.
Obiskovalci so letos lahko ugibali težo pršuta,
ki ga je poklonilo podjetje Kras iz Sežane, tisti, ki
je se je najbolj približal teži, je dobil pršut, kdor
pa ni imel te sreče, se je vseeno lahko okrepčal,
saj je bila na voljo tudi gostinska ponudba:
ješprenj, ocvirkovca ter kuhano vino.
Po besedah Mateje Čadež iz gostilne Jager,
ki skupaj z Boštjanom Poljanškom iz gostil
ne Na Vidmu soorganizira turnir, je obisk
prireditve vsako leto večji. Zadovoljni so

Foto: Jure Ferlan

Snežna idila je pričakala udeležence v balinanju za pokal Rupnikove linije v
rovih nedokončane vojaške utrdbe na Golem vrhu.

tudi s sodelovanjem z občino, ki pomaga pri
promociji prireditve. Balinanje na Golem vrhu
tako z dodatno ponudbo postaja tradicionalna
športno-turistična prireditev.

Jure Ferlan

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

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/2013) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 55/04, 108/09), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2014
1. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, in sicer:
• programi socializacije članov;
• rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine …);
• programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic
in podobno);
• posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in
nediskriminaciji invalidov;
• programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov in skupin;
• drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja;
• programi, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav
občanov.
Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere
so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
• investicij.
2. Pogoji:
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:
• javni socialnovarstveni zavodi;
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi
reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo posamezniki skladno z zakonom;
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih skladno
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne
potrebe svojih občanov;
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi
ali drugi posamezniki skladno z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe
in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov;
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva
opredeljeno v svojih aktih;
• da imajo sedež v Občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz Občine Gorenja
vas - Poljane;
• program izvajajo na območju Občine Gorenja vas - Poljane ali izven občine in v njem
aktivno sodelujejo občani Občine Gorenja vas - Poljane;
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• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja
programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in
delež sredstev iz drugih virov.
3. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti v letu 2014 je 18.000 evrov (proračunska postavka 253).
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, skladno
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 7. aprila 2014.
6. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu Občine
Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://www.obcina-gvp.si. Vloge, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
7. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska
cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 7. aprila 2014 oziroma najpozneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Biti mora v zapečatenem ovitku, ki mora biti
na prednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2014«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
8. Postopek obravnavanja vlog:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za zdravstvo, socialno
varstvo in skrbstvo Občine Gorenja vas - Poljane. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge,
ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni o izidu
razpisa. Župan bo z izbranimi izvajalci po preteku roka za pritožbe na sklep o dodelitvi
sredstev programov sklenil pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2014.
9. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, na telefonski
številki 04/51-83-114 (Nataša Kopač), ali po e-pošti: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
Župan Milan Čadež

Predavanja o permakulturi in biodinamiki
LAS loškega pogorja v marcu organizira brezplačna izobraževanja permakulture
in biodinamike. O permakulturi bo predavala Jožica Fabjan na turistični kmetiji
Podmlačan v Jarčjem Brdu v nedeljo, 16. marca (ne en dan prej, kot je bilo sprva
predvideno). Tema bo skupnost na vrtu, udeleženci bodo izvedeli o bistvu medsebojnih povezav. Tisti, ki so se redno udeleževali srečanj, bodo prejeli potrdila o
opravljenem tečaju.
Izobraževanje o biodinamiki bo v soboto, 15. marca, od 10. do 17. ure, v
Čebelarskem domu društva čebelarjev Škofja Loka, Brode 37. Vodila ga bosta
Meta Vrhunc in Slavko Turšič. »Na izobraževanju boste izvedeli več o gnojenju v
biodinamiki, zaščiti pred pleveli, zaščiti pred škodljivci na vrtu (ptice, divjad, polži
in drugi škodljivci na vrtu) in pripravkih za zaščito oz. varstvo rastlin ter ukrepih za
ohranjanje rodovitnosti (plitva obdelava tal, kolobar, zastiranje, dodajanje biooglja).
Po kosilu bo Slavko Turšič predstavil vzgojo sadik in neposredne posevke. Del
predavanja bo posvetil semenarstvu, najbolj pomembnemu delu samopreskrbe,«
so sporočili iz LAS.
Predavanje o biodinamičnem sadjarstvu s praktičnim delom obrezovanja starih,
visokodebelnih dreves in oblikovanjem krošnje pri mladem drevesu bo v soboto, 22.
marca, od 10. do 17. ure, na turistični kmetiji Na Puč (Martinj Vrh 29, Železniki) ter v
soboto, 29. marca, od 10. do 17. ure, na turistični kmetiji Ljubica (Vinharje 10, Poljane).
Predaval bo Slavko Turšič. Vsebina izobraževanja bo na obeh lokacijah enaka.
Informacije in prijave zbirajo v LAS loškega pogorja, po telefonu na številko:
04/62-02-226 ali na e-naslov: moj.ekovrt@las-pogorje.si
P. N.

V naslednji štiriletni mandat petčlanskega
uredniškega odbora Podblegaških novic
vabimo nove člane uredniškega odbora.
Člani uredniškega odbora se sestanejo pred vsakim izidom Podblegaških
novic in se dogovorijo za vsebino tekoče številke glasila.
Naloge, ki jih bo opravljal novi član odbora:
• spremljanje dogajanja v KS Poljane in KS Javorje - tudi v sodelovanju
z društvi s tega področja,
• udeležba na pomembnejših dogodkih,
• pisanje člankov,
• udeležba na sestankih uredniškega odbora in poročanje.
Od članov uredniškega odbora pričakujemo, da:
• znajo pisati novinarske prispevke oziroma da so se tega pripravljeni
naučiti,
• so za Podblegaške novice vsak mesec pripravljeni nameniti nekaj časa,
• jih zanima dogajanje v okolju domače krajevne skupnosti in so ga
pripravljeni tekoče spremljati.
Delo v uredniškem odboru je honorarno.
Ponudbe zbiramo do 26. marca na elektronski naslov:
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si.
Za dodatne informacije lahko pokličete na številko: 031/676-418.
Člane uredniškega odbora na predlog župana potrjuje občinski svet.
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Kulturni praznik v Poljanah

Zaradi vremenskih razmer (žledoloma) je bilo praznovanje
letošnjega kulturnega praznika prestavljeno za teden dni.
Proslavo je pripravilo Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar
Poljane po scenariju in v režiji Jerneje Bonča.
Kot navadno v zadnjih letih se je kulturni program v besedi, glasbi
in sliki odvijal v kulturnem domu v Poljanah. Zanimiva in zahtevna
prireditev s pomenljivim naslovom Nazaj sto let – narobe svet je bila
tematsko posvečena 100-letnici začetka 1. svetovne vojne. V njej so
nastopili člani gledališke skupine v sestavi Metod Bonča, David Albreht,
Lenart Primožič, Tadej Derlink, Hermina Peternel in Jerneja Bonča.
Program so s petjem in glasbo dopolnili instrumentalisti glasbene
skupine Planinca, otroški cerkveni pevski zbor pod vodstvom Barbare
Robba v spremljavi Nika Šušnjarja na kitari, Barbara pa je sodelovala
tudi z glasbenimi vložki na harmoniki. Za tehniko sta poskrbela Janko
Lavtar in Marija Primožič.
Kot je povedala Jerneja Bonča, je bila prireditev kompleksna in prostorsko zasnovana. Vsi nastopajoči so bili skozi celotno prireditev prisotni
na odru – bili so torej soudeleženci 1. svetovne vojne. Predstavljali so svet
v celoti: mlado in staro, podeželje in mesto, bojišče in zaledje. Spredaj na
odru se je odvijala fronta, ki so jo odigrali štirje mladi fantje z odlomki
iz literarnega besedila Ericha Marie Remarqua. Kratki glasbeni vložki
na harmoniki, ki so prekinjali dogajanje na fronti, so s pesmijo Evenum
shalom (Mir z vami) pozivali k miru.
Zadaj je dogajanje nepremično ves čas spremljalo zaledje in se
glasno odzivalo: instrumentalisti so zaigrali pesmi, ki so gledalce
povedle na slovensko podeželje tistega časa in ponazarjali takratno
vzdušje; meščanka je ob kavi in glasbi iz starega gramofona glasno
prebirala novosti tedanjih časopisov. Na koncu so se z Ježkovo pesmijo Narobe svet oglasili še otroci in zaključili prireditev v bolj veselem
in spodbudnem vzdušju.
Zbrane je pozdravil tudi predsednik domačega kulturnega društva
Izidor Jesenko, ki je na oder povabil gosta Andreja Tarfilo iz Selc, člana
fotografske sekcije, ki se je s fotografijami predstavil v preddverju kulturnega doma. Andrej Tarfila, po poklicu strojnik, se je spoznal z analogno
fotografijo v temnici domače kopalnice. Zaradi znanja računalniških programov mu postprodukcija ni tuja, a kljub temu raje ostaja zvest klasični
fotografiji brez uporabe pretiranih efektov. S fotografijo se aktivneje
ukvarja v zadnjem letu, a je dosegel že lepe uspehe tako v slovenskem kot
mednarodnem merilu. Njegova fotografija je bila zmagovalna na Nikono
vem natečaju, uvrstila se je med deset najboljših fotografij Gorenjske na
natečaju Picture Slovenia, prejel je mednarodni nagradi častna trakova
za UPI in FIAP natečaja v Ajdovščini in Škofji Loki, ima pa tudi dobro
obiskano spletno stran. Po številnih domačih in mednarodnih uspehih
postaja njegovo življenje s fotoaparatom vedno bolj del njegovega vsakdana. Po končani prireditvi so se člani in podporniki kulturnega društva
zbrali še na rednem letnem občnem zboru.
Tadeja Šubic

Delavnica za samozavest
Razvojna agencija Sora vabi dekleta, žene, podjetnice na delavnico
S samozavestjo do uspeha. Vodila jo bo mag. Tadeja Trojar Jan, na njej
pa bodo udeleženke spoznale, kateri so njihovi največji viri moči, kako
jih uporabljati, kako pridobiti samospoštovanje in izboljšati samopodobo.
S praktičnimi vajami se bodo naučile tudi, kako spodbuditi pozitivno
mišljenje.
Delavnica bo 11. marca 2014 ob 13. uri v veliki sejni sobi na Upravni
enoti Škofja Loka, Poljanska c. 2. Finančno jo bodo podprle občine Škofja
Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri, zato je brezplačna. Prijave in
dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Sora, www.ra-sora.si ali
na tel. št.: 04/50-60-223 oz. e-pošti: julija.primozic@ra-sora.si.
RAS

Foto: Tadeja Šubic

Spomnili so se začetka prve svetovne vojne

Z razstave Andreja Tarfile

Kam marca?

• 10. marec ob 17.30 uri: Lutkovni predstavi: Botra zima in
Maček in pes v Kulturnem domu Poljane. Uprizarja KUD France
Koblar Železniki. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in
KUD France Koblar.
• 12. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS Škofja Loka.
• 13. marec ob 7. uri: Izolska krožna pot. Odhod izpred avtobusne
postaje v Gorenji vasi. Dodatne informacije in prijave pri Valentinu
Bogataju na telefonski številki 040/377-356. Organizira Upokojenska
sekcija PD Gorenja vas.
• 17. marec ob 17. uri: Delavnica za spretne prste: Darilo za
mamico v knjižnici Gorenja vas. Delavnica za otroke od 4. do 10. leta
starosti. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka.
• 17. marec ob 17. uri: Ura pravljic: Boter petelin in njegova
zgodba v knjižnici Poljane. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja
Loka.
• 19. marec ob 13. uri: Občni zbor Društva upokojencev Sovodenj.
Organizira DU Sovodenj.
• 19. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS Škofja Loka.
• 21. marec ob 19. uri: Delavnica: Domača masaža, osnovni
prijemi klasične masaže v Kulturnem centru slikarjev Šubic. Cena
delavnice je 20 evrov. Prijave do 19. marca na telefonsko številko
040/621-869. Delavnico vodi Maja Debeljak. Organizira Kulturni
center slikarjev Šubic.
• 22. marec: Koncert s skupino Big Foot Mama v gostilni pri
Brodarju. Organizira PGD Lučine.
• 23. marec ob 15. uri: Kulturni program ob materinskem dnevu
v kulturnem domu Lučine. Organizirata PŠ Lučine in KS Lučine.
• 23. marec ob 17. uri: Pomladni pozdrav v kulturni dvorani na
Sovodnju. Organizira PŠ Sovodenj.
• 26. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Mestnem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS Škofja Loka.
• 26. marec ob 18. uri: Predavanje: Zbudite se, ljudje! v OŠ Ivana
Tavčarja Gorenja vas. Predava Ica Krebar. Organizira KORK Gorenja
vas.
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Restavratorji v Šubičevi hiši

»Poseganje v avtorstvo je velika odgovornost,
se kar potiš pri tem in upaš, da bo vse v redu«
V Kulturnem centru slikarjev Šubic skupina restavratorjev pod vodstvom
Klavdija Zalarja iz Ajdovščine odkriva stenske poslikave iz začetka prejšnjega
stoletja. Med njimi je tudi par, restavratorka Tamara Stibilj in slikar Mojtaba
(Moji) Monarmand, ki sta restavrirala tudi poročno sobo na Visokem.

Foto: Tadeja Šubic

Tamara pred odkrito stensko poslikavo
Tamara prihaja iz Nove Gorice. V Benetkah
je študirala restavratorstvo, smer poslikava.
Moji pa je iz Irana, iz mesta Rašt pri Kaspij
skem morju, ki je glavno mesto province Gilan
z dvema milijonoma prebivalcev. »Tam sem
obiskoval grafično srednjo šolo, nato pa na akademiji v Yazdu doštudiral umetniško grafiko.
To je drug tip umetnosti, to je figuralika. Zaradi
druge kulture in islama je precej drugačno kot
evropsko slikarstvo, kjer ima umetnik za svoje
izražanje čisto drugačne možnosti. Ker sem
želel študirati evropsko umetnost, sem odšel
za dve leti študirat v Torino, nato pa na likovno
akademijo v Benetke,« pojasnjuje Moji.
Kje vse ste restavrirali?
Tamara: Nekaj časa v Benetkah, tudi v
naravoslovnem muzeju. Tam lahko restavriraš,
kamor se obrneš, pravzaprav čez cesto. Čeprav

Kateri restavratorski posegi so bili naj
večji izziv?
Tamara: Ljubše kot v Benetkah mi je delo
v Sloveniji. Tu delava v skupini restavratorjev
Klavdija Zalarja, posege pa usklajuje in o njih
odloča restavratorski center. Eden največjih
izzivov in veliko delo je bila pred dvema letoma
na platno prenesena gotska freska v cerkvi sv.
Lamberta v nemškem Rutu. Za restavratorja je
poseganje v avtorstvo velika odgovornost, se
kar potiš pri tem, ko delaš in upaš, da bo vse v
redu, ko boš končal obnovo.
Moji, kako se počutite v Sloveniji in kako
je v Poljanah?
Počutim se kot doma. Slovenijo imam zelo
rad, ljudje so zelo odprti, narava je čudovita, s
krasnimi razgledi, posebej Gorenjska, kraji pod
njo in gore. V Iranu imamo velike poete, ki so
v svojih pesmih opevali paradiž (raj), in meni
se zdi, kot da so govorili prav o teh krajih. Bi se
najraje kar preselil v kako hišo v Škofji Loki ali v
Poljanski dolini. Slovenci ste premalo zadovoljni s
tem, kar imate. V Poljanah smo zelo lepo sprejeti,
Poljanci so gostoljubni, narava je prelepa in tudi v
Šubičevi hiši se počutimo zelo domače in se čuti,
da so tu živeli in ustvarjali umetniki.
Tamara: Presenečena sem nad aktivnostjo
domačinov, pestrostjo dogajanja na umetniškem
kot tudi na športnem in drugih področjih, nad
dogajanjem tu v hiši, v Poljanah in na sploh
v občini.

Iz leta v leto boljše fotografije
Zaključil se je fotografski natečaj z naslovom
Med gorami – Poti proti vrhovom, ki ga je organiziralo Planinsko društvo Gorenja vas. Fotografski natečaj vsako leto privabi več sodelujočih,
ki na natečaj pošiljajo vedno bolj kakovostne
fotografije. Tokrat se je komisija, v sestavi Darka
Miklavčiča, Denisa Bozovičarja, Alenke Pivk,
Milana Saviča in Tineta Bogataja, odločala med
149 fotografijami.
Kot pojasnjuje predsednik PD Gorenja vas in
vodja fotografskega natečaja Darko Miklavčič, je
kakovost poslanih fotografij vsako leto boljša,
zato tokrat niso ocenjevali le tehnične kakovosti
posnetkov, temveč tudi, katere fotografije so se
najbolj približale temi natečaja. Avtorji najboljših
del so Roman Zupanc iz Davče, Janez Cankar z
Dolenje Dobrave, Adriana Pisk iz Branika, Marko
Purgar iz Davče in Irma Novak iz Podvrha. Vrstni
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red pa do otvoritve razstave, ki bo 8. marca v
okviru praznovanja 40-letnice PD Gorenja vas,
ostaja skrivnost.
»Vsi sodelujoči na natečaju bodo prejeli
zahvalo za sodelovanje v obliki planinskega koledarja, ki ga je društvo izdalo iz izbora najboljših
fotografij v preteklem natečaju. Najboljši bodo
prejeli še posebna priznanja in nagrade,« je po
vedal Miklavčič. Razstava fotografij bo na ogled
najprej v hodniku OŠ Ivana Tavčarja Gorenja
vas, kasneje pa bo po delih na ogled tudi v Po
ljanah, Javorjah in v koči na Blegošu. »Vabljeni
na slavnostni občni zbor društva ob 40-letnici,
ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik. Med
drugim bomo odprli tudi fotografsko razstavo
nagradnega natečaja Med gorami – Poti proti
vrhovom,« je strnil Darko Miklavčič.
L. R.
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se kriza nekoliko pozna, je za restavriranje tam
vedno dosti sredstev in tudi reklame. Bila sem
tudi v Izraelu in Angliji. Potem je po študiju
prišel čas, da se ustaliva in pričneva skupno
življenje, zato sva prišla v Novo Gorico.

Moji pri pisanju
Kako pa poteka restavriranje v kultur
nem centru in kaj obsega?
Tamara: Tu nas dela več. Poleg naju še
Alberto Rutar, Argentinec slovenskega rodu,
Jernej Jakomin in Marina Anžič. Restavriramo
štiri prostore. »Hišo«, kjer je kmečka peč,
manjši prostor za njo, vežo in sobo, kjer bo
knjižnica. Najprej je treba sondirati (to pomeni
na majhnem koščku odkriti, kaj je pod plastmi
ometa), ugotoviti, kaj je najbolj ohranjeno,
se odločiti, kaj se bo obnovilo, potem pa vse
očistiti starih ometov. Treba je popraviti razpoke, zakitati dele sten, po potrebi utrditi stene
in strope ter retuširati. Ker so tu stenske in
stropne šablonske poslikave, bo treba izdelati
šablone, po katerih bo potekalo retuširanje.
Zdaj so odprte barvaste stenske poslikave
in strop v veliki »hiši«, zakitane so stene in
razpoke. Močni reflektorji osvetljujejo stene
okoli odra in delovnih pripomočkov. V vsakem
od štirih prostorov je drugačna poslikava.
Moji, ukvarjate se tudi z risanjem iran
skih črk.
Da. Iranska abeceda ima 32 črk, kaligrafija
– to je zvrst vizualne umetnosti, ki se ukvarja
z abstraktnim oblikovanjem pisave – pa ima
bogato zgodovino. Iranski jezik je dejansko
perzijski (do leta 1935 je bil Iran Perzija, op.
a.). V različnih besednih zvezah je lahko črka
drugačna, črke pa se spajajo. Pisanje črk ali
kaligrafija je obrtniško delo. Pisanje obvla
dajo mojstri različnih stopenj (znanja). Črke
umetniško krasijo, vsak pa ima svoj stil. Za
pisanje se uporablja pero iz bambusa, odrezano
in izrezano na poseben način, da je primerno
za pisanje.
Tadeja Šubic

Za delavnico kaligrafije lahko kontaktirate
Borisa Oblaka v Kulturni center slikarjev
Šubic, po telefonu: 05/92-50-549
ali 031/394-751 ali pišete na e-naslov:
info@subicevahisa.si.

Pisatelj Vladimir Kavčič

Rojak iz Podgore letošnji Prešernov nagrajenec
Vladimir Kavčič, rojak iz Podgore, je ob Pavletu Merkuju letošnji prejemnik
Prešernove nagrade za življenjsko delo. Prejel jo je za bogat pisateljski opus, ki
ga z več kot 40 deli uvršča med sodobne klasike v slovenski književnosti.
Poleg novelističnih zbirk (Čez sotesko ne
prideš, Stebri družbe) je tudi avtor mladinskih
črtic in povesti (Vaška komanda, Kaj je povedal
ded, Nevarna pot), celo drame (Aleksander
Veliki) ter radijskih iger (Termopile). Prodor
v prostor slovenske literature pa si je izboril z
romanom Ne vračaj se sam, Upanje, trilogija
Žrtve, Minevanje, Prihodnost, ki je ni bilo, Od
nikoder do nikamor …).
Zanj pravijo, da kot pisatelj še vedno najbolj
temeljito popisuje življenje slovenske povojne
družbe. Nagrado Prešernovega sklada bi Kavčič
moral prejeti že leta 1974 za roman Zapisnik,
a je to preprečila politika. Prejel jo je tri leta
zatem, 1977, za roman Pustota. Na veliko
Prešernovo nagrado je čakal vse do letošnjega
leta. »Kavčičeva proza je zvečine zelo stvarna
in trezna, celo dokumentarna, vendar je prav
v tem njena moč, njena izjemna prodornost in
pretanjenost. Tako iz njegovih vojnih romanov
kakor iz proznih del, ki zajemajo snov iz
kmečkih uporov (predvsem v romanih Pustota,

Somrak in Vrnitev v izginule kraje), pa prihaja
na plan njegova brezkompromisna »filozofija
življenja«, ki se dotika temeljev človeške eksistence: čeprav je človek v svoji usodni ranjenosti
z zlom vedno znova žrtev takšne ali drugačne
ideologije, ga njegova prvobitna sla po življenju
razpira k odprtosti za upanje,« so zapisali v
tokratni utemeljitvi nagrade.

Kakšno prihodnost pričakujemo?

V svojem nagovoru ob podelitvi nagrade
si je Kavčič (sicer pravnik in dolgoletni ured
nik pri založbi Borec ter vodja nekdanjega
republiškega komiteja za kulturo), ki že dolga
leta živi in ustvarja v Ljubljani, vzel čas za
razmislek o naši bližnji in nekoliko bolj odda
ljeni prihodnosti. Spregovoril je o razmerah, v
katerih je trenutno naša država, ter opozoril na
to, da bosta v brezperspektivnem gospodarskem
stanju v kratkem ogrožena tudi slovenski jezik
in celotna slovenska kultura: »Ustavimo se
torej za hip in razmislimo, kakšno prihodnost

Naslovnica
knjige
Vladimirja
Kavčiča,
Ne vračaj
se sam

pravzaprav pričakujemo, kakšna naj bi bila
po naši meri. Ali svoj jezik, svojo kulturo in
nazadnje tudi takšen praznik, kot je Prešernov
dan, sploh še potrebujemo? Če ga, čemu naj
služi? Smo sposobni svojo prihodnost oblikovati na svoj način, v spoštovanju svojih
zgodovinskih vrednot in pridobitev ob enakopravnem priznanju teh tudi drugim? To je sedaj
vprašanje.« Vprašanje, ki si ga ob osmih križih,
ob prejemu najvišjega priznanja Republike
Slovenije za dosežke v umetnosti, še vedno
zastavlja Vladimir Kavčič.
Damjana Peternelj

Likovna razstava v Kulturnem centru slikarjev Šubic

Izšlo je

Hiša župnika Metoda

Slikajo, drugo delo že počaka

Foto: Izidor Jesenko

V Poljanah je bilo v začetku februarja odprtje razstave
domačih ljubiteljskih slikarjev, ki že dlje časa ustvarjajo
pod vodstvom mentoric Maje Šubic in Jerneje Kos.

Z desne: avtor knjige Janko Gabrič, njegova hči in župnik Anton Bobič,
prijatelj Metoda Oblaka in njegov sosed (župnija Studenec)
Letos so v gorenjevaški občini zaradi ledene ujme odpadle prireditve
ob slovenskem kulturnem prazniku. Kljub temu se je ena odvila. V Poljanah so se s predstavitvijo nove knjige Hiša župnika Metoda poklonili
spominu poljanskega rojaka Metoda Oblaka. Ob šesti obletnici njegove
smrti so najprej pripravili zahvalno mašo v poljanski cerkvi, v kulturnem
domu je sledila predstavitev knjige, ki jo je napisal Janko Gabrič, njegov
dolgoletni sodelavec. V knjigi je opisal številne zgodbe in anekdote o
pokojnem župniku, predstavil ga je kot preprostega človeka z zdravo
kmečko pametjo, ki se je ljudem v podeželski župniji takoj priljubil.
Poleg duhovniškega dela se je ukvarjal s kmetijstvom, prideloval je vino,
poznan pa je bil tudi kot izvrsten mojster za različna tehnična opravila. Svoje
spomine nanj je opisala tudi Gabričeva hčerka – njej in drugim mladim je
župnik dal dragocene nasvete za življenje. Spomine je obudila še profesorica
dr. Marija Stanonik, slavistka in etnologinja, ki je proučevala življenje
pesnika in duhovnika Antona Žaklja – Rodoljuba Ledinskega, ki je živel v
Prešernovem času. Ko je odkrila, da je pokopan v Velikem Trnu, nima pa
spomenika, je za spominsko ploščo poskrbel župnik Metod.
Prireditev so s petjem cerkvenih in ljudskih pesmi obogatili cerkveni
pevci iz Velikega Trna, poleg njih so prišli še številni drugi obiskovalci
iz te župnije. Po koncu uradnega programa je sledila pogostitev, na kateri
Jure Ferlan
ni manjkalo niti dobrega dolenjskega vina.

Na razstavi Slika je več kot beseda razstavlja 16 avtorjev iz naše
občine. Pripravila jo je likovna sekcija Kulturno-umetniškega društva
Trata iz Gorenje vasi na povabilo Borisa Oblaka, ki vodi Kulturni center
slikarjev Šubic v Poljanah.
Kot je povedala Jana Rojc, Kulturno-umetniško društvo Trata, so se razstavljavci zanjo zelo hitro dogovorili, zato ni bilo prav veliko časa za pisanje in
pošiljanje vabil. Glavno vodilo razstave je bilo, da naj bo razstava namenjena
nadaljevanju delovanja KUD Trata iz Gorenje vasi pod novim vodstvom.
Kot je povedal ob odprtju razstave Boris Oblak, je presenečen in vesel
ob napredku, ki se kaže v razstavljenih delih. Seveda gre za to zasluga tudi
mentoricama. Večina je ustvarjala v akrilu in akvarelu, vidite pa lahko tudi
keramiko in risbo. Najpogostejši motivi so pokrajina, šopki, ptice in konji.
Odprtje razstave sta popestrili Manca Mravlja z igranjem na kitaro
in Cilka Bohinc z branjem pesmi o letnih časih pokojnega moža Janeza.
Večino del so ustvarile ljubiteljske slikarke, od učenk do upokojenk, ki
si čas za ustvarjanje odtrgajo od učenja, vsakdanjega dela v službi in
domačega gospodinjstva ali na kmetiji – za izklop od skrbi, za veselje in
svojo dušo, pa četudi kdaj ostane učenje za pozne ure, nezlikano perilo za
drugi dan ali so za kosilo le preprosti žganci in jabčn'k, smo izvedeli.
»Namen razstav je druženje enako
mislečih, likovnih ustvarjalcev,
glasbenikov, ljubiteljev umetnosti,
sorodnikov. Nekomu z veseljem
polepšamo del dneva, veseli pa bi bili
uspeha ob prodaji kakšne umetnine.
Veliko lepega doživimo na slikarskih delavnicah, zato vabimo vse
navdušence, naj se nam v prihodnje
priključijo ter si ogledajo razstavo,
ki bo odprta do konca marca,« je
povedala Jana Rojc.
Tadeja Šubic
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Varna vožnja

S telefonom v roki se tveganje za nesrečo početveri
Vsak voznik med vožnjo kdaj opravi kakšen klic, ki je tako nujen, da ne more
počakali do postanka. Ste kdaj pomislili, kaj vse bi se lahko zgodilo medtem,
ko telefonirate?
Premalo se zavedamo, da uporaba mobilnega telefona za volanom bistveno zmanjša
našo zbranost – že krajši telefonski pogovor
pripomore, da se naša zbranost za volanom
zmanjša, da spregledamo pomembno prometno signalizacijo, se prepočasi odzovemo

na nepredvidljive razmere na cesti … Vse to
lahko povzroči hudo prometno nesrečo, ki
usodno zaznamuje življenje voznika in ostalih
udeležencev v prometu.
Ministrstvo za notranje zadeve je organiziralo
akcijo Bodi trenutno nedosegljiv, če želiš ostati

živ, v okviru katere je udeležence v prometu
ozaveščalo o nevarnosti uporabe mobilnega
telefona med vožnjo. Policisti so med drugim
na cestah izvajali poostren nadzor. Vse to z
namenom povečanja zavedanja voznikov o nevarnosti telefoniranja med vožnjo in zmanjšanja
uporabe mobilnega telefona med upravljanjem
vozila. Poleg telefoniranja med vožnjo je še
posebej nevarno brskanje po telefonu ter prebiranje in pisanje SMS-sporočil. Zakon o varnosti
cestnega prometa zapoveduje, da voznik med
vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na
način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila
(maska, slušalke, telefon ...). Ne glede na to
določbo je med vožnjo dovoljeno telefoniranje,
vendar le z uporabo v vozilo vgrajene naprave za
prostoročno telefoniranje ali brezžične slušalke
za eno uho, če vozniku pri tem ni treba fizično
upravljati s telefonskim aparatom.
V primeru, da voznik telefon drži v roki, je
zasedenih polovica voznikovih inštrumentov
za upravljanje vozila. Tveganje za nastanek
prometne nesreče je štirikrat večje, če med
vožnjo govorimo po telefonu. Globa za voznika
motornega vozila, ki med vožnjo uporablja mobilni telefon, je 120 evrov, 40 evrov pa bo odštel
voznik, ki za vožnjo ne potrebuje vozniškega
dovoljenja (npr. kolesar).
Lidija Razložnik

Program Živimo zdravo

Udeleženci si želijo nadaljevanje programa
Konec januarja se je v naši občini končal program Živimo zdravo, ki ga je od
oktobra lani izvajal Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Potekal je v obliki
brezplačnih delavnic, na katerih so se udeleženci seznanili predvsem z boleznimi
sodobnega časa, pomenom gibanja in se s praktičnimi prikazi kuhanja poučili
o zdravi prehrani.
Program je bil razvit v Prekmurju, zavod
pa ga v gorenjskih občinah izvaja od leta
2003/2004. Namen je spodbujanje k čim bolj
zdravemu življenjskemu slogu in prevzemanju
aktivne vloge občanov v skrbi za lastno zdravje.
Predavatelji so udeležence seznanili z boleznimi
sodobnega časa, kot so bolezni srca in ožilja, debelosti, pa tudi o raku, njegovem preprečevanju
in zgodnjem odkrivanju. Poseben poudarek
je bil na zdravi prehrani in njeni pripravi in
gibanju, ki sta lahko pomembna zaščitna
dejavnika teh bolezni. V sklopu delavnic so
predstavili tudi gojenje sadja in zelenjave na
domačem vrtu.
Kot je povedala lokalna koordinatorica
Marija Knafelj, sicer predsednica krajevne
enote Rdečega križa v Gorenji vasi – pri organizaciji sta ji pomagali Nada Jurjevič in Helena
Gorjan – so udeleženci odnesli veliko koristnega za svoje zdravje in se seznanili o nevarnostih,
ki prežijo na nas in bili nad vsako delavnico bolj
navdušeni. Vmes so telovadili pod Heleninim
vodstvom, v svet zdrave prehrane pa jih je
uvajal kuhar Jaka. Odziv je bil izjemen, saj se
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je posamezne delavnice udeležilo tudi več kot
60 ljudi. Zadnja, januarska, je potekala v OŠ
Ivana Tavčarja v obliki zaključne prireditve
pod naslovom »Lokalna skupnost se predstavi«.
Pripravila jo je Marija Knafelj s pomočjo kuharskega mojstra Jaka, udeležencev programa
in štirih domačih kmetij (Pustotnik, Ržek, Čum
in Matic), ki so prispevale jedi za pokušino.
Program so popestrili mladi glasbeniki. Za
možnost izvedbe, tehnično pomoč in prostor pri
izvedbi programa sta poskrbela Občina Gorenja
vas - Poljane in župan.

»Telovadba med in pred predavanji
je bila odlična zamisel«

»Najboljši je bil kuhar Jaka, ki je s svojim
humorjem in pojavo na zabaven način predstavil zdravo kuhinjo, pri pripravi jedi pa
opozarjal na preslano in premastno hrano, skrit
sladkor v pripravljenih kupljenih živilih in na
večjo uporabo raznovrstne doma pridelane
zelenjave. Pa tudi telovadba pred in med predavanji je bila odlična zamisel, da nismo samo
sedeli. Pomembno sporočilo delavnic je bilo, da

moramo za svoje zdravje s primerno hrano in
gibanjem skrbeti predvsem sami. Želimo si, da
bi se podobna oblika delavnic nadaljevala v prihodnje, da bi k programu pritegnili tudi mlajšo
generacijo ter da bi bila v naši občini telovadba
organizirana tudi glede na starost udeležencev
in njihove potrebe,« je povedala Danijela Titan,
navdušena nad izvedenim programom.
»Po izteku programa si njegovi nosilci predvsem
želimo kontinuitete začetega dela, za katero bodo
poskrbeli lokalni koordinatorji z vključevanjem
novih tem s področja krepitve in ohranjanja zdravja
oziroma preprečevanja bolezni v življenje občine.
Izvajanje programa so omogočili Ministrstvo za
zdravje, Gorenjsko društvo za boj proti raku in
Mercator ter še nekateri drugi sponzorji in donatorji. Začel in vodil ga je Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, zaključil pa Nacionalni inštitut za
javno zdravje, OE Kranj, saj so bili s sklepom
vlade o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ) in nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v novi inštituciji
združeni Inštitut za varovanje zdravja in vseh devet
območnih zavodov za zdravstveno varstvo,« je
povedala Alenka Hafner.
Velik odziv je dokaz, da naši občani želijo
poskrbeti za svoje zdravje. V tak odziv so verjeli
tudi izvajalci programa, ko so izbrali našo občino
in kot pravi Hafnerjeva, se niso zmotili.
Tadeja Šubic

Rezbarska delavnica v Kulturnem centru slikarjev Šubic

»Za malo bolj resno delo potrebuješ vsaj 15 dlet«
Februarja so se v Štefanovi hiši zbrali rezbarji, ki so pod vodstvom mojstra
rezbarja in restavratorja Erika Curka poskušali z dleti ujeti natančno rezbarijo
svojega mentorja.

Delavnico, ki je trajala od petka do nedelje,
je organiziral Boris Oblak, vodja Kulturnega
centra slikarjev Šubic, ki se je pridružil ostalim

šestim rezbarjem: Mariji Križič iz Cerkna,
Gorazdu Kožmelju iz Škofje Loke, Primožu
Rihtaršiču iz Loga, Marijanu Debelaku iz

Ljubljane ter Milanu Oblaku in Jaki Šubicu iz
Hotovlje. Mojster Curk je udeležence seznanil
s stili umetnostnih obdobij, pripravo orodja,
z izbiro lesa in brušenjem dlet, kar so lahko
videli tudi v živo ob predstavitivi brušenja.
Glede na izkušnje udeležencev jim je svetoval
pri izbiri motivov, predstavil postopek izdelave
in jih vodil pri delu. Z veliko vnemo so se lotili
narisanih vzorcev in poskušali čim bolj posnemati natančne poteze dekorativnega cvetličnega
vzorca, na katerem je mojster Erik predstavil
vse faze postopka izdelave reliefa. Udeleženci
so bili zadovoljni z izvedbo delavnice, saj jim
je mojster poleg osnov razkril prenekatere
skrivnosti rezbarske umetnosti in jih popeljal
v različne postopke izdelave reliefa.
»Izdelava tudi najpreprostejših vzorcev
je tehnično precej bolj zahtevna, kot se na
prvi pogled zdi, saj za malo bolj resno delo
potrebuješ vsaj 15 različnih dlet. Tako smo
si različna dleta v imenitnem vzdušju tudi
posojali med seboj. Pravi mojstri pa jih pri
svojem delu uporabljajo celo več kot 80.
Glede na vsa zastavljena vprašanja se zdi, da
se je vsak od udeležencev ne glede na svoje
izkušnje resnično veliko naučil. Nekateri so se
rezbarstva lotili prvič in njihovo navdušenje je
še posebej veliko,« nam je povedal organizator
Boris Oblak.
Tadeja Šubic

Za starše

Ne zavirajmo ustvarjalnosti
Le redkim je dan tako močan navdih, da nenehno lahko snujejo, da v vsaki stvari
okrog sebe vidijo oblikovno vsebino, da spretno preoblikujejo materiale v lepe
izdelke, ki imajo največkrat uporabno vrednost.
katerega življenjepisa velikih glasbenih in
likovnih mojstrov.

Deset rezultatov, vsak je pravilen

Otroci, ki jim lahko pripišemo ustvarjalnost,
so radovedni, veliko vedo, ogromno sprašujejo,
raziskujejo, vztrajajo, imajo željo po doseganju
rezultatov, uživajo pri raziskovanju in delu, so
visoko motivirani za delo, ki jih veseli. Na osnovi
raziskav so razdelili znanstvenike, izumitelje,
umetnike med tiste, kjer je ustvarjalnost zelo
pomembna, poklici, kot so menedžerji, birokrati,
ekonomisti pa zavirajo ustvarjalno mišljenje. Od
otrok ne smemo prevečkrat zahtevati kvizovskega
znanja, kajti ta omogoča le en odgovor in otroku ni
treba razmišljati, če ne pozna točnega odgovora.
V glasbi in na likovnem področju pa so vir
izražanja struktura, prostorski odnosi, narava in
zvoki, nasilje, prijateljstvo, svetloba, veselje –
skratka, temne in svetle plati v življenju. Umet
nikovo opazovanje in izražanje je subjektivno,
prepleteno je z njegovimi čustvi, notranjimi
doživetji in vrednotami. Ustvarjalec mora biti
mojster v izražanju, imeti mora dober talent.
Na otrokovo ustvarjalnost družina pozitivno
vpliva tako, da zaupa v njegove sposobnosti,

Foto: Jana Rojc

Strokovnjaki se še vedno ukvarjajo z
raziskovanjem ustvarjalnosti, zakaj je nekdo
ustvarjalen, kaj vpliva na ustvarjalnost posa
meznika. Kajti vemo, da je nekdo lahko ustvar
jalen, a pri inteligenčnih testih se pokažejo
slabši rezultati. Ustvarjalnost lahko spodbujajo
družina, šolsko okolje ali pa razne dejavnosti
zunaj teh okolij. Vse, kar nas obkroža, je nastalo
zaradi ustvarjalnosti nekoga, osredotočimo pa
se na likovno in glasbeno ustvarjalnost. Ustvar
jalen je učitelj, ko umiri razposajene otroke,
mati, ko potolaži jokajočega otroka, sosed, ki
najde pot do jeznega soseda, trgovka, ki proda
zadnjo štruco kruha, zdravnik, ki najde ustrezno
zdravilo, kmet, ki pridela domače pridelke …
Še vedno je slišati, da je ustvarjalnost
božji dar. Mnogi strokovnjaki pojasnjujejo
ustvarjalnost kot povezavo med čustvi in razumom človeka, torej je povezava med desno
in levo možgansko hemisfero. Dr. Trstenjak
ugotavlja, da je za ustvarjalnost inteligenca
pomembna, in pravi: »Vsak kreativen človek
je inteligenten, ni pa vsak inteligenten človek
kreativen.« Čeprav se tudi s to trditvijo ne bi
strinjala, saj vemo, da so bili nekateri umetniki
prav posebni. To zasledimo pri branju marsi

mu daje občutek varnosti, svobode, možnost
izražanja čustev. Negativno na razvoj ustvar
jalnosti pa vplivajo preveč zaščitniški starši,
sovražnost, nespoštovanje, premalo pohvale,
odklonilen odnos do tistega, kar naredi, preveč
avtoritativen odnos. V šoli pride ustvarjalnost
do izraza, ko učitelj dobro motivira učence, jih
spodbudi k delu, jim zastavi nove izzive, da
delajo z veseljem, celo z navdušenjem. Večina
šolskih predmetov zahteva razumske, verbalne,
analitične procese, medtem ko glasba in likovni
omogočata reševanje problema z lastnimi ideja
mi in mišljenjem. Pri ustvarjanju lahko nastane
deset različnih rezultatov in vsak bo pravilen.
Omogočajte, da vaš otrok pride sam do
rezultata, pa četudi je drugačen, kakor ste si ga
predstavljali sami.
Jana Rojc
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Prihodnost

Kam v srednjo šolo?
Čeprav se informativni dnevi za devetošolce odvijajo sredi februarja, so poljanski učenci že mesec prej imeli tehniški dan, na katerem so se lahko seznanili z
nekaterimi srednjimi šolami. Predstavitev je potekala v popoldanskem času.
Poleg učencev 9. razreda se je predstavitve
udeležilo tudi veliko osmošolcev, za katere
udeležba ni bila obvezna. Predstavilo se jim je
15 srednjih šol. Vsaka izmed njih je postregla
z nekaj splošnimi informacijami, učenci so
izvedeli za pravila, ki veljajo na posameznih
šolah, in si ogledali urnike. Opozorili so jih na
pomembne datume pri vpisu. Za boljšo predstavo so učenci videli nekaj filmčkov in veliko
slik. Najbolje se jim je zdelo, ker so se lahko
preizkusili tudi v praktičnih veščinah. Na koncu
so predstavniki posameznih šol odgovarjali na
vsa mogoča vprašanja. Učencem so bili na razpolago štirje termini, v vsakem so se predstavile
štiri šole, tako da si je vsak lahko ogledal štiri

predstavitve. Učencem je bil način predstavitve
srednjih šol všeč, saj bo po njihovem mnenju
pripomogel k temu, da se bodo laže pravilno
odločili za nadaljnje šolanje.
Predstavile so se naslednje srednje šole:
Biotehniški center Naklo, Biotehniški izobra
ževalni center Ljubljana, Ekonomska gimnazija
in srednja šola Radovljica, Gimnazija Škofja
Loka, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Srednja šola Jesenice, Srednja šola za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, iz Šolskega
centra Škofja Loka Srednja šola za lesarstvo
in Srednja šola za strojništvo, iz Šolskega
centra Kranj Srednja šola za elektrotehniko in
računalništvo, Srednja ekonomska, storitvena in

Likovno izražanje otrok

Učenci uspešni na natečajih
Mihaela Žakelj Ogrin v OŠ Poljane poučuje likovno umetnost ter izbirne
predmete s področja likovnega snovanja. Učence vedno znova motivira, da
ob določeni temi likovno izrazijo svoje videnje sveta. Udeležujejo se mnogih
natečajev in pogosto dosegajo nagrade.

Doodle 4 Google – Slovenija in jaz

Risba Ane Stržinar

Plakat miru – Naš mir, naša bodočnost

Humanitarno društvo Lions klub Konjice je
letos desetič zapored lokalni pokrovitelj akcije
Plakat miru, ki se odvija v sklopu 26. Lions medna
rodnega natečaja za mirovni plakat 2013/2014,
z naslovom Naš mir, naša bodočnost. Namen
natečaja je spodbujati otroke, da razmišljajo in se
likovno izražajo o miru in prijateljstvu ter o sožitju
vseh ljudi po svetu. Otroci so v okviru tega natečaja
na svoj način povedali, kaj jim mir pomeni, zakaj
je pomemben in kako bi pripomogli k ustvarjanju
miru okoli sebe. Natečaj je mednaroden ter ima
predpisana pravila in določene roke. Vsako leto
se ga udeleži okoli 300.000 otrok z vsega sveta,
slovenski Lions klubi pa na njem sodelujejo od
sredine devetdesetih let. Na letošnjem natečaju
so sodelovali Jerca Stanonik, Aleksandra Lo
gar, Gašper Režen, Izabela Malovrh, Tim Bogataj, Marcel Šubic, Karin Eržen, Matej Oblak, Katja
Jelovčan, Oskar Prosen in Maša Stanonik. Na
odprtju razstave sta našo šolo predstavljala
osmošolca Klemen in Žan z dramatizacijo odlomka
iz Tavčarjevega Cvetja v jeseni.
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Učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 3 so
sodelovali na natečaju Doodle 4 Google na temo Slovenija in jaz. To je prvi otroški ustvarjalni natečaj v
Sloveniji, namenjen osnovnošolcem, ki vabi učence
k oblikovanju doodla – priložnostnega logotipa.
Google spodbuja kreativnost mladih in pričakuje
raznovrstne izdelke. Zmagovalni doodle je nadomestil Googlov logotip na slovenski domači strani
iskalnika 23. januarja, dve leti po objavi prvega
slovenskega doodla. Na natečaju je sodelovalo
3000 učencev iz 220 šol, naša učenka Tina Dolenec pa se je uvrstila v polfinale.

Otroci pomagajo otrokom
– Kri rešuje življenja

Likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom sta v
lanskem letu razpisala Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas in Rdeči križ Slovenije. Naslovu
sta dodala še pomenljivo sporočilo – Kri rešuje
življenja. Namen je okrepiti zavedanje otrok, da
lahko s svojim majhnim delom veliko pripomorejo
pri reševanju življenj ljudem, ki jih obkrožajo. Razvijali naj bi kulturo medsebojnega razumevanja in
spoštovanja ter iskali rešitve k boljšemu življenju,
predloge, kako lahko pomagajo drug drugemu, kaj
lahko naredijo za boljši jutri.
Sodelovalo je 31 šol in dva vrtca, komisija
pa je pregledala in ovrednotila 422 prispelih
likovnih del. Naši učenci so osvojili kar nekaj nagrad. Nejc Šubic iz 1. triletja je osvojil 2. mesto,
v 2. triletju je učenka Tina Stanonik dosegla  1.
mesto in za nagrado dobila vikend paket na Debelem rtiču, v 3. triletju sta v ožji izbor prišli Brigita Ferlež in Ana Stržinar ter dobili priznanji.
Bernarda Pintar

gradbena šola ter Strokovna gimnazija, Srednja
gozdarska in tehniška šola Postojna, Srednja
zdravstvena šola Ljubljana in Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije – Srednja
tehniška in strokovna šola Ljubljana.
Bernarda Pintar

Iz OŠ Gorenja vas

Polovica šolskega
leta je že mimo …
Januar je po navadi dolgočasen mesec kar se
tiče dogajanj, a na naši šoli je bilo precej pestro.
Učenci so se udeležili tekmovanja iz astro
nomije. Od četrtega do devetega razreda so tekmovali na šolskem mednarodnem tekmovanju v
računalniški in informacijski pismenosti Bober.
Veliko učencev je doseglo bronasto priznanje.
Drejc Obid iz devetega razreda se je uvrstil na
državno tekmovanje.
Uspešno smo veleslalomirali na Krvavcu,
od koder so tekmovalci prinesli pokal. Na
šolskem prvenstvu v badmintonu so Vid
Pustavrh, Manca Jezeršek, Luka Stanonik in
Klara Pustavrh postali novi prvaki. Na Pokljuški
maraton so se odpravili le tisti smučarji tekači,
ki pravijo, da za športnika ni slabega vremena.
V dežju so premagovali zelo dobro pripravljene
proge in ekipa biatloncev je dosegla odlično
drugo mesto.
Razglasitev rezultatov je potekala na ocenje
valnih konferencah prvega polletja za razredno
in predmetno stopnjo. Veliko je prvakov, slabe
ocene bodo pa do konca šolskega leta zagotovo
popravljene. Devetnajst učencev je odšlo na
odprtje mednarodne razstave Igraj se z mano
v Cankarjev dom, kjer je razstavljenih 5.200
likovnih del otrok. Vseslovenska likovna razstava Otroci pomagajo otrokom je na spodnjem
hodniku šole še do konca februarja.
Dober teden pred počitnicami so bile velike težave z vremenom, kajti žled je povzročil
nepopravljivo škodo v naravi in preprečil pouk
celotni šoli za dva dneva, na PŠ Lučine za tri
dneve in na Sovodnju za ves teden. Kljub težkim
razmeram je potekal vpis v prvi razred.
Za zaključek tedna na predpraznični dan
smo pripravili prijetno prireditev v čast Francetu Prešernu in vsej kulturi za razredno in
predmetno stopnjo, kjer so se izkazali učenci
od prvega do devetega razreda.
Jana Rojc

Iz OŠ Poljane

Zbirali smo obleke in spoznavali Maroko
»O, kako rad bi imel Videk novo srajčico, čeprav je bil zadovoljen tudi s staro.«
Se še spomnite otroške pravljice Frana Levstika, iz katere smo se že včasih učili,
kako pomagati pomoči potrebnim?
Tudi pri nas je polno »Vidkov«, ki si ne
morejo privoščiti oblačil, zato smo v Osnovni
šoli Poljane spet stopili skupaj in pomagali
pomoči potrebnim − tokrat z zbiranjem oblačil
za moške, ženske in otroke vseh starosti.
Pridružili smo se akciji človekoljubne organizacije Klic v sili in oblačila zbirali konec januarja in v začetku februarja. Ne glede na težave,
ki so jih zaradi žleda preživljali občani Poljan
in okoliških krajev, se je kup oblačil vztrajno
večal. Društvo Klic v sili bo oblačila razdelilo
družinam, ki si ne morejo privoščiti novih.
Lanskega oktobra so naši učenci v predava
nju Jane Dular spoznavali vzhodno Afriko,
tokrat pa jih je obiskal Matic Lah, ki jih je
popeljal na severozahodni del te celine – v Maroko. Kot vodič je zaposlen v eni od turističnih
agenciji. Učencem je na preprost in zanimiv
način predstavil naravne in kulturne značilnosti
Maroka, razlike med bogatimi in revnimi,
opisal islam in tudi spore, ki se odvijajo med
različnimi skupinami v Maroku. Še posebej pa
se Matic zanima za revne Maročane, tiste, ki se
komaj preživljajo, ki živijo v odročnih predelih
države. Njihova domovanja so borna, boj za
preživetje trd. Prav takšne ljudi večkrat obišče
ter jim pomaga, podari jim tudi nekaj denarja.
Predavanje Matica Laha je bilo še en kamenček
v mozaiku seznanjanja naših učencev z drugim
svetom, z drugačnim življenjem, z drugo vero in
kulturo, s pravo revščino − skratka z drugačnostjo.
Tako si širijo obzorja, spoznavajo različnost ter
krepijo strpnost in posluh za sočloveka.
Obeležili smo 27. januar – svetovni dan spomina na žrtve holokavsta. V oddelku podaljšanega
bivanja so se pridružili vseslovenski akciji izdelo-

vanja papirnatih ladjic iz odpadnega papirja, ki so
posvečene žrtvam holokavsta. To akcijo so začeli
dijaki Srednje ekonomske šole Maribor, končana
pa bo marca letos na svetovni dan boja proti
genocidu. Cilj je izdelati šest milijonov papirnatih
ladjic za prav toliko žrtev holokavsta. Papirnate
ladjice bodo stehtali in pretvorili v temu primerno
vsoto finančnih sredstev, ki bodo namenjena
pomoči potrebnim otrokom v Indiji.
1. skupina mladih planincev je na svojem drugem izletu osvojila Lubnik. Pot so pričeli pri Sv.
Tomažu nad Praprotnim na nadmorski višini 666
m. Bili so med prvimi, ki so lahko zagazili v sveže
zapadli sneg. Po dveh urah hoje so prispeli na vrh.
Njihov trud je bil poplačan s čudovitim razgledom
na Škofjo Loko, Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, Polhograjsko hribovje, Kamniško-Savinjske
Alpe in tudi Triglav so lahko videli.

Vreme zaprlo tudi poljansko šolo

Tokrat seveda ne moremo mimo vremena.
Učenci šestega razreda so se v vreme in vremenske napovedi poglobili že kmalu po novem letu,
ko jih je obiskala vremenarka Tanja Cegnar.
Zelo zanimivo je pripovedovala in učencem
na projekciji pokazala številne slike. Videli so,
kako se na vremensko napoved pripravljajo v
studiu. V Ljubljani imajo zelo dobro opazovalnico vremena. Ko jih zanima temperatura zraka,
spustijo nenavaden balon, ki jim pove, koliko
stopinj je v zraku. Ko je na najvišji točki, balon
poči. Velikokrat pristane v morju.
Vremenoslovci so sicer za konec januarja
napovedali sneg in žled, vendar si nihče ni predstavljal, kakšna naravna nesreča se bo razvila iz
tega. Tudi naša šola je čutila posledice velike

vremenske ujme. Že ob koncu tedna smo slutili,
da bo vreme vplivalo tudi na pouk, saj v Poljane
veliko učencev prihaja iz višje ležečih krajev, v
katerih so se pod težo žleda in snega drevesa
podirala še bolj množično kot v dolini. Ceste
niso bile prevozne, ni bilo elektrike. Avtobusi in
kombiji niso vozili, zato je v ponedeljek v šolo
prišla le peščica učencev, kar je bil razlog, da
je bil pouk odpovedan. Učenci so ostali doma
tudi v torek, v sredo pa se je pouk nadaljeval.
Večina otrok je sicer bila prisotna, manjkali pa so
učenci, ki se še vedno niso mogli prebiti v dolino.
Mnogim je bilo sicer všeč, da je odpadel pouk,
vendar so se doma večinoma dolgočasili, saj ni
bilo elektrike, ki omogoča delovanje televizije
in uporabo računalnika, telefonski signali so
bili moteni … Vse to pa je marsikoga prisililo,
da je ob svečah spet odkril preprostost in moč
pogovora ter različne družabne igre.
Prav sredi sneženja so se v zimsko šolo v
naravi v Cerkno podali učenci šestih razredov. Prvi
dan jih to še ni ustavilo in so izvedli načrtovano
smučanje. Potem pa je tudi njihove dneve krojilo
vreme, tako da niso smučali toliko, kot bi želeli, so
pa uživali v drugih aktivnostih – kopanju, fitnesu,
družabnih igrah, bili so v muzeju, spoznavali
pustovanje, v hotelu so jih obiskali laufarji. Šolo v
naravi so zaključili z večerno zabavo, v ponedeljek
pa so se srečno vrnili domov.
Zaradi vremena so se učenci 4. in 5. razredov
na kulturni dan iz Poljan v Ljubljano odpravili bolj
zgodaj kot ponavadi. V Lutkovnem gledališču so si
ogledali predstavo Alica v čudežni deželi. Uživali
so ob spremljanju številnih odrskih trikov in nenavadnih doživetij v fantastičnem svetu deklice Alice.
Po predstavi je sledil razgovor z igralko, ki je odgovarjala na radovedna vprašanja gledalcev. Razložila
je nekaj trikov, npr. kako se je Alica spreminjala iz
deklice v majhno lutko in nazaj.
Bernarda Pintar

Iz sovodenjske in lučinske OŠ

Foto: Milka Burnik

Narava je poskrbela za prisilne počitnice
Učenci in delavke na lučinski podružnici še vedno skrbno spremljajo delovanje nove biološke čistilne naprave. Oceno delovanja je
podala tudi Kristina Knific iz občinske uprave, učenci pa so naredili
učni preizkus. Eno steklenico so napolnili z odpadno vodo iz kuhinje,
drugo pa z očiščeno vodo iz čistilne naprave. Vizualno so ju primerjali
in ugotovili razlike. Kljub primernemu delovanju čistilne naprave bodo
morali še zvišati zračnik, da se bodo neprijetne vonjave pomešale v
višje zračne plasti.
Prvošolci so zaključili s plavalnim opismenjevanjem v Kranju, sovodenjski pa se bodo učili plavanja od sredine marca dalje. V Lučinah
so učenci in otroci vrtca ostali doma tri dni, saj ni bilo elektrike in
ogrevanja. Na Sovodnju se je odsotnost raztegnila kar na pet dni, saj
so bili dostopi po lokalnih cestah dolgo onemogočeni in nevarni zaradi
padajočega in polomljenega drevja. Na obeh podružnicah so se otroci
pripravljali na praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku, a ob
predvidenem času so ga izpeljali le v Lučinah, kajti na Sovodnju je
osrednja občinska proslava odpadla zaradi vremenskih nevšečnosti.
Učenci 1. in 2. razreda so se ponovno razveselili vselitve v mansardo
prizidka, vsi pa ponovne možnosti uporabe telovadnice. Nekajkrat so
za razne igre izkoristili tudi novozapadli sneg.
Milka Burnik
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Skoki

Barbara Klinec z ekipo
mladinska svetovna podprvakinja

Foto iz arhiva Barbare Klinec

Slovenske skakalke so v Predazzu v dolini Fiemme v Italiji na mladinskem
svetovnem prvenstvu konec januarja zasedle drugo mesto. Ekipna tekma je bila
na sporedu šele tretjič v zgodovini ženskega mladinskega skakanja. Slovenska
ekipa, ki so jo sestavljale Urša Bogataj, Anja Javoršek, Špela Rogelj in naša
soobčanka Barbara Klinec, je prehitela Francozinje, prve pa so bile Japonke.

Na podelitvi medalj z leve: Barbara Klinec, Anja Javoršek, Urša Bogataj in Špela Rogelj
»Že pred odhodom na tekmovanje sem vedela, je to tudi pokazalo; s svojimi skoki in rezultatom
da moja forma ni najboljša in da mi manjka veliko nisem bila zadovoljna. Imela pa sem veliko željo,
treningov, ki jih zaradi veliko razlogov nisem da bi se lahko zbrala za ekipno tekmovanje in
mogla izvesti v sezoni. Na posamični tekmi se pokazala svoje dobre skoke. Pred ekipno tekmo

nismo pričakovale medalje, saj po naših skokih in
rezultatih na posamični tekmi ni kazalo, da smo
lahko konkurenčne najboljšim. Brez pričakovanj
in zelo sproščeno smo odšle na tekmo, kjer smo
delovale kot prava ekipa in skakale druga za
drugo. Prav to nam je prineslo srebrno medaljo, ki
je bila pravo presenečenje za vse. Bila je izjemna
izkušnja, ki je ne bom pozabila. Kmalu po vrnitvi
domov so mi domačini iz Poljan priredili sprejem,
za katerega sem jim zelo hvaležna,« je povedala
Barbara Klinec iz Poljan.
Kot nam je že lani, ko so naše skakalke osvojile
zlato, povedala Barbarina sestra Ema, ki je bila
članica takratne ekipe, v ekipi vlada prijateljski
duh, ki pomembno prispeva k ekipnemu uspehu.
Ema, ki si je močno želela tudi na olimpijske
igre v Soči, je zaradi poškodbe, ki jo je dobila na
treningu, ostala doma. »Za mano je že velik del
priprave na operacijo in umiritev kolena, ki je v
solidnem stanju, poseg me čaka 19. februarja na
Jesenicah. Potem sledi dolgo, več kot polletno
okrevanje. Čeprav samo pred televizijo in ne v
vlogi skakalke, kot sem si želela, v olimpijskih
igrah zelo uživam. Bila je super tekma in vsaka
od skakalk si je zaslužila svoje mesto na olimpij
skih igrah. Sama že gledam naprej in naredila
bom vse, da pridem nazaj dobro pripravljena na
nove, takšne in drugačne izzive,« nam je povedala
optimistična Ema nekaj dni pred operacijo.
Tadeja Šubic

OPV šport Lučine

Ustanovljeno je novo avto športno društvo

Foto: Leon Kavčič

Sloveniji. Sodelovalo bo z drugimi
sorodnimi društvi in organiziralo
prireditve s področja avtošporta.
Januarja smo izvedli prvi občni
zbor, na katerem smo postavili smernice za delovanje in na
področju tekmovalne dejavnosti
potrdili voznike za sezono 2014.
V sezoni 2014 bodo za društvo
OPV šport na različnih dirkah
nastopale naslednje posadke:
Andrej Velkavrh/Matej Sedej v
VW Polu (državni prvak divizije
I A5 do 1400ccm v letu 2013);
Martin Mlinar/Miran Mlinar v
MG-ZR 105 (3. mesto v diviziji
I A5 do 1400 ccm v letu 2013);
Simon Mlinar v Zastavi Yugu (2. mesto v Yugo
pokalu v letu 2013); Matjaž Karner v Zastavi
Yugu; Marjan Oberžan/Petra Gerbec v Zastavi
Yugu; Anže Tušar.
Predstavitev društva in tekmovalnih posadk
bo aprila v Lučinah. Prvo tekmovanje, kjer bodo
nastopale naše posadke, bo v Avstriji, in sicer 38.
Rally Lavanttal, ki bo 11. in 12. aprila 2014.
Vabimo vse ljubitelje avtošporta, da se nam
pridružijo! Več informacij na sport@opv.si.

Od jeseni deluje novo društvo OPV šport
Lučine, v katerem se združujejo vozniki, tekmo
valci, funkcionarji ter ostali ljubitelji avtošporta.
Za predsednika so ustanovni člani imenovali Petra
Oblaka, za podpredsednika pa Tomaža Kavčiča.
Društvo – trenutno ima 20 članov – je vpisano
v register društev in je član Zveze za avtošport
Slovenije AŠ 2005. Svoje cilje bo uresničevalo
tudi s tem, da bo delovalo na področju preventive
in varstva v cestnem prometu in sooblikovalo ter
uresničevalo koncept vrhunskega avtošporta v
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Peter Oblak

Karate klub Ronin uspešen
na državnem prvenstvu
V OŠ Vodice je bilo državno prvenstvo
JKA v karateju, ki ga je organiziral JKA
Slovenije v sodelovanju s Karate klubom
Samurai iz Nove Gorice. Tekmovanja se je
udeležilo 208 tekmovalcev iz 14 klubov.
Karate klub Ronin Poljane je zastopalo
19 tekmovalcev. Na začetku tekmovanja
so podelili pet posebnih priznanj JKA Slovenije, od tega je kar tri prejel Karate klub
Ronin Poljane. Za dosežke na evropskem
prvenstvu 2013 v Srbiji so priznanja iz Karate kluba Ronin prejeli: Nik Mahnič, Aleš
Čadež in Jurij Šubic. Podelili so tudi pokale
za uvrstitev v skupnem seštevku za leto
2013. Izmed 15 klubov je Karate klub Ronin
zasedel tretje mesto in tako prejel pokal.
V nadaljnjem tekmovanju pa so tekmovalci
kluba posegli po kar nekaj odličjih. Tina
Rihtaršič (kadetinje kata B), Iztok Logar
(veterani borbe) in Luka Šturm (člani kata B)
so postali državni prvaki v svojih kategorijah.
Šest tekmovalcev je tekmovanje končalo na
drugem mestu in prav toliko na tretjem.
Nik Mahnič

