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• Povprečnina: bodo občine spet potegnile kratko?
• (Pre)potrebne obnove državnih cest
• Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore v naši občini zaključen
• Prešerno(vo) srce na Sovodnju
• Izvirne pustne maske na Hotavljah
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Iz županovega
dnevnika

• 27. 1. – Na pohodu po
tretjem delu nastajajočega
pohodniškega kroga okrog naše
občine iz Predol preko Starega
in Mladega vrha, Koprivnika,
Romovca, Blegoša, Kovka v Leskovico.
• 29. 1. – Na sestanku na DRSI s poslancem
Mahničem pri direktorju Sergiju Grmeku s
sodelavci. Skupni imenovalec sestanka je bil,
da za vzdrževanje in rekonstrukcije državnih
cest ni sredstev v proračunu.
• 31. 1. – Na občnem zboru PGD Poljane.
• 4. 2. – Nabor idej za projekt Večnamenska
dvorana Gorenja vas v sodelovanju s podjetjem, ki ima že reference pri pridobivanju
evropskih sredstev.
• 7. 2. – Na osrednji občinski proslavi ob
kulturnem prazniku na Sovodnju, ki so jo
odlično zrežirali domači kulturniki.
• 8. 2. – Na občinskem prvenstvu v veleslalomu in skokih na Volči.
• 10. 2. – Na tiskovni konferenci petih
županov z območja porečja Sore, na kateri smo
opozorili na prepočasno reševanje cestnih zapor
na lokacijah v Mednem in na Visokem.
• 11. 2. – Na prvem občnem zboru Društva
ljubiteljev salam Poljanske doline.
• 12. 2. – Na ogledu večnamenskega
objekta v Podlehniku s ciljem, da bi našli
primer dobre prakse gospodarne izvedbe in
razpisnih sredstev.
• 13. 2. – Na odprtju 40. Pokala Loka,
katerega častni pokrovitelj je bil predsednik
države Borut Pahor.
• 16. 2. – Na skupščini BSC Razvojne
agencije Gorenjske, kjer smo družbeniki
po nesoglasjih v družbi zamenjali vse člane
Nadzornega sveta.
• 18. 2. – Z mojo projektno skupino Rupnikova linija smo se udeležili predstavitve
utrdbenega sistema v Radovljici, kjer so na
svojem območju našli več kot 50 utrdb. Dogovorili smo se za nadaljnje sodelovanje.
• 19. 2. – Na povabilo Slovenskega atletskega kluba iz Celovca sem se udeležil srečanja
z njihovimi sponzorji. Navezal sem nova
poznanstva in dogovorili smo se, da bodo 16.
maja gostili tržnico Poljanske doline.
• 20. 2. – Na občnem zboru Plezalnega
društva Cempin.
• 21. 2. – Na občnih zborih PD Sovodenj
in KUD Sovodenj.
Župan občine Gorenja vas - Poljane je
sprejel stališča do pripomb, podanih na
javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
občine Gorenja vas - Poljane. Stališča so
objavljena na spletni strani občine pod
rubriko UREJANJE PROSTORA.

Povprečnina

Bodo občine spet potegnile kratko?
Minister za finance Dušan Mramor, predsednik Združenja občin Slovenije Robert
Smrdelj in predsednik Skupnosti občin Slovenije Aleksander Jevšek so konec
januarja podpisali dogovor glede višine povprečnine, to je sredstev, ki jih država
nameni za delovanje občin. Mnogi, tudi župan Milan Čadež, so prepričani,
da bodo občine spet potegnile kratko, saj podpisani dogovor vlade nikjer ne
zavezuje, da bo ta tudi dejansko znižala finančne obveznosti občin, kar je bilo
pogoj za podpis dogovora z občinami.
Lani so občine od države prejele 536 evrov
povprečnine. To pomeni na prebivalca v državi
ugotovljenega primernega obsega sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog občin,
ki jih namenjajo na primer za zdravstvo, socialo,
šolstvo, investicije. Letošnji predlog vlade je bil
sprva pod 500 evri, a so občine vztrajale, da na
manj kot 525 evrov ne bodo pristale. Končni
dogovor, ki je bil podpisan 29. januarja, je bil,
da bodo občine v prvi polovici leta prejele 525
evrov povprečnine, v drugi polovici pa 500,83
evra, pri čemer bo vlada znižala fiksne finančne
obveznosti občin do konca junija 2015. Če
vlada te zaveze ne bo izpolnila in s sprejemom
potrebnih sistemskih ukrepov znižala stroškov
občin v višini 22,8 milijona evrov na letni ravni,
bo ta sredstva morala zagotoviti na drug način.
Višina povprečnine sicer že nekaj let zaostaja
za stroški občin, saj imajo te višje stroške zaradi
nalog, ki jih je država v preteklih letih prenesla
na lokalno raven.

Bo res ostalo le pri obljubah?

Župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan
Čadež pa ugotavlja, da je dogovor za občine
zelo neugoden. Dogovor vlade v ničemer ne
zavezuje, da bo občinam tudi zagotovila obljub
ljeno znižanje fiksnih finančnih obveznosti, ki
jih določa zakonodaja. Kot je pojasnil, je bil
prvotni predlog, da se povprečnina lahko zniža
le za toliko, za kolikor bo država s predpisi tudi
zmanjšala fiksne obveznosti občinam. To pome-

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.

ni, da če bo povprečnina nižja v drugi polovici
leta, mora vlada vso potrebno zakonodajo
uskladiti do 30. junija letos. »Navedena določba
v končno verzijo dogovora ni vključena, zato
menimo, da je dogovor za občine izjemno slab
in da se bo ponovila slaba izkušnja iz preteklih
let, da je zniževanje fiksnih stroškov občinam
ostalo samo pri obljubah. To pomeni, da bodo
občine morale plačevati enako visoke račune
za obveznosti, ki jim jih nalaga zakonodaja,
ker pa bodo dobile manj prihodka, bo morala
zmanjševati investicije, za katere je bilo že tako
doslej premalo sredstev,« je dodal župan.

Gorenja vas - Poljane ob 300.000 evrov

V primerjavi z letom 2014 bo Občina Gorenja
vas - Poljane samo zaradi znižanja povprečnine
izgubila skoraj 300.000 evrov sredstev, za
kolikor bodo morali zmanjšati investicije. Kot
je pojasnil župan, so navedeni primanjkljaj pri
pripravi proračuna deloma že upoštevali, vendar
tolikšnega zmanjšanja niso pričakovali, kar
bodo morali dodatno upoštevati pri rebalansu
proračuna, ki ga načrtujejo sredi leta. »Cilj naše
občine je, da čim večji delež proračuna namenja
investicijam, saj menimo, da smo s tem tudi
gonilo razvoja naših krajev in tako ohranimo in
na novo ustvarimo marsikatero delovno mesto.
Žal navedena investicijska naravnanost občin
ni prepoznana kot dodana vrednost, ampak kot
slabost, ki je v kriznih časih odveč. To na dolgi
rok povzroča dodatno slabšanje gospodarskih
razmer, zato smo lahko upravičeno zaskrbljeni,
ali obstaja resna pripravljenost za izvajanje
strategije oživljanja gospodarstva,« je bil do
dogovora še kritičen župan.
Tina Dolenc

Naslednja številka: 3. aprila
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic
pošljite do 17. marca 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!
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Dolga pot iz doline v prestolnico

Bo prometni zamašek v Mednem kmalu sproščen?
V začetku februarja so župani vseh štirih občin Škofjeloškega in iz Medvod z
novinarsko konferenco ponovno opozorili na nevzdržno situacijo v Mednem, s
katero se vsak dan soočajo prebivalci, ki dnevno migrirajo v Ljubljano.
sprejeli v začetku marca, v primeru pritožb se
lahko postopek takoj podaljša za dva ali tri
mesece. A to je le začasna rešitev. Most naj bi
služil tudi kot obvoz v primeru izgradnje novega
mostu, če le bo država sredstva zanj našla v
prihodnjem letu.

Foto: Tina Dolenc

Poljanci imamo svoje 'Medno'
že na Visokem

Promet čez dotrajan železniški nadvoz v Mednem
je še vedno urejen enosmerno s semaforjem.
Ker gre za četrti najbolj obremenjeni odsek
v državi, ki ga dnevno prečka več kot 21.000
vozil, in tisti, ki se dnevno vozijo v prestolnico, v zastojih tu na leto porabijo od 40 do 80
ur, zahtevajo ukrepanje države, je izpostavil
medvoški župan Nejc Smole. Direkcija RS
za infrastrukturo (DRSI) sicer načrtuje v
letošnjem letu umakniti enosmerno zaporo in
vzpostaviti dvosmerni promet čez železniški
nadvoz s postavitvijo montažnega mostu. Kot
je za Radio Sora pojasnil Tomaž Willenpart z
DRSI, je že stekel postopek za izbiro izvajalca.
Prispele so tri ponudbe v vrednosti od 305.000
do 425.000 evrov. Odločitev o izvajalcu bodo

Z dokončanjem gradnje škofjeloške in
gorenjevaške obvoznice se bodo prometne
razmere iz Poljanske doline v prestolnico bistveno izboljšale, je opozoril naš župan Milan
Čadež. A problem ostaja ozko grlo v Mednem,
kjer je DRSI zaradi pomanjkanja sredstev za
sanacijo ceste preprosto vzpostavila enosmerni
promet – enako se je zgodilo tudi na Visokem
v Poljanski dolini. Reševanje problemov na
tak način je nedopustno. »Ob pomanjkljivostih
cestne odseke enosmerno zaprejo in zadeve
tako zaključijo. Takim potezam ostro nasprotujemo,« je kritičen Čadež. »Pripravljeni so
vsi dokumenti, denarja za izvedbo pa ni. Enak
problem imamo v Poljanski dolini. Predolgo
se vleče od takrat, ko problem nastane, do
rešitve. To je nesprejemljivo,« je poudaril. In
še: »Tu danes nismo samo kot župani, ampak
kot predstavniki občanov vseh občin, ki vsi
mislijo enako. Prepričan sem, da je to zelo
močan glas, zato naj se predvidijo sredstva in
naj se takoj pristopi k sanaciji v Mednem in tudi
na Visokem.« Škofjeloški župan Miha Ješe je
izpostavil še, da so za Visoko že našli »poceni
in ustrezno rešitev«, ki jo bosta s Čadežem v
kratkem predstavila Direkciji.

Študentsko delo

Študenti po novem vključeni
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
S februarjem so začele za študentsko delo veljati nove določbe, ki bodo zmanjšale
neto zaslužek študentov, a bodo s tem vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Določena je tudi minimalna urna postavka v višini 3,8 evra neto.
Študentsko delo kot socialni korektiv
omogoča marsikateremu dijaku in študentu
pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, ki
mu olajšajo pokrivanje stroškov izobraževanja,
mnogi pa s tem tudi prispevajo v družinski
proračun. Poleg tega predstavlja študentsko
delo prvi stik študenta s trgom dela in pridobivanje več kot potrebnih delovnih izkušenj, ki
jih pri zaposlovanju iščejo delodajalci.
Na ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti so poudarili, da mehanizmi študentskega dela ostajajo enaki in bodo
tudi v prihodnje potekali prek študentske napotnice preko študentskih servisov brez dodatnih

administrativnih bremen. Se bo pa neto zaslužek
študenta znižal za 15,5 odstotka, kolikor bo
prispeval za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, iz česar bodo izhajale tudi vse pravice.
Obremenitev delodajalca se bo s 30,38 odstotka
povišala na 33,74 odstotka, kar pomeni, da bo za
izplačilo 100 evrov plačal 133 evrov (prej 130),
študent pa bo prejel 85 evrov (prej 100 evrov).
Delodajalec bo od študentskega dela plačal tudi
prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu
in poklicne bolezni po stopnji 0,53 odstotka
ter prispevek za zdravstveno zavarovanje po
stopnji 6,36 odstotka.

Namen sestanka županov je bilo sprejeti stališče
oziroma podati pobudo odločevalcem na državni
ravni, da rešijo največjo prometno težavo na tem
delu Gorenjske. Na ta način so želeli izraziti podporo
Direkciji, da se a) v rebalansu proračuna najdejo
sredstva za 2015 za izgradnjo montažnega mostu in
b) da poskušajo v 2016 pridobiti sredstva za celostno
sanacijo mostu. Največja ironija je, da je za območje
te ceste (Jeprca–Stanežiče) že narejen tudi državni
prostorski načrt, ki vključuje dva viadukta, vkopano in
pokrito cesto, rušenje kar nekaj objektov v Mednem
… država pa v tem trenutku ne more zagotoviti
niti dobrih 300.000 evrov sredstev za postavitev
začasnega montažnega mostu. Zato, so izpostavili
župani, je bil namen srečanja tudi, da opozorijo, da ko
se delajo načrti, naj bodo ti – realni.

Povezava je bistvenega pomena
tudi za Selško dolino in Žiri

Urejene cestne razmere do prestolnice bi
vsekakor olajšale pot tudi prebivalcem Selške
doline in tamkajšnjim podjetjem – za tovorni
promet po vseh delih Slovenije in v ostale
države je povezava skozi Medno do Ljubljane
bistvenega pomena, meni župan Železnikov
mag. Anton Luznar. Tudi Žirovci opozarjajo
na mačehovski odnos države, saj imajo lepšo
dostopnost do prestolnice s povezavo čez Vrhniko, pravi župan mag. Janez Žakelj, četudi
je bila do nedavnega cesta Žiri–Škofja Loka–
Ljubljana skozi Poljansko dolino za Žirovce
bistveno bolj pomembna. »Zavedamo se, da
država nima denarja, nima pa tudi odnosa do
prioritet. Imamo najmanj brezposelnih, naše
gospodarstvo se prebija, ampak nastajajo
dodatni stroški. Ceste so žile in te žile so zelo
zamašene,« je še opozoril in dejal: »Podprimo
vse skupaj in določimo prioritete, zato smo
tukaj.«
Damjana Peternelj

Nadgradnja projekta
Moj eko vrt
s permakulturnim tečajem
V okviru projekta Moj eko vrt pod
okriljem LAS Loškega pogorja je marsikdo
imel priložnost bolje spoznati permakulturo
kot način razmišljanja in življenja z naravo.
Tiste, ki bi radi spoznali permakulturo
in tiste, ki svoje znanje želite osvežiti in
poglobiti, Jožica Fabjan, permakulturna
učiteljica, vabi še na 72-urni uvodni permakulturni tečaj ali tečaj Permakulturni vrt.
Oba tečaja bosta potekala enkrat mesečno
od marca do novembra. Permakulturni
tečaj bo potekal na opuščeni kmetiji v
obalni Istri, tri kilometre iz Kopra (Kampel),
tečaj Permakulturni vrt pa na naslovu Predstruge 63, 1312 Videm - Dobrepolje.
Več informacij na www.endovital.com.

T. D.
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Državne ceste

Državne ceste v naši občini so na nekaterih odsekih v zelo slabem stanju, ponekod
pa se predvidene rekonstrukcije odmikajo iz leta v leto. O tem so v začetku februarja na sestanku na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSI, prejšnja Direkcija RS
za ceste) govorili župan Občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, poslanec
Žan Mahnič in direktor DRSI Sergij Grmek.

prometa na obeh pasovih ali vsaj skrajšanje
dolžine zapore. Odgovori DRSI so bili po
besedah župana na vseh postavkah bolj ali manj
enaki, to je, da trenutno za to ni predvidenih
finančnih sredstev niti ni predvideno, da bi se
projekti uvrstili na seznam.

Foto: Tina Dolenc

Več kot potrebnih obnov tudi letos ni pričakovati

Dela le tam, kjer so (bila) sredstva

Cesta Gorenja vas–Todraž je zaradi gospodarske cone Todraž prometno vedno bolj obremenjena
in hkrati zelo poškodovana, na njej pa je veliko najšibkejših udeležencev v prometu.
Na sestanku sta župan in poslanec izpostavila več odsekov, ki so nujno potrebni obnove
za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev
v prometu. Še posebej sta izpostavila cesto
Gorenja vas–Todraž, ki je zaradi gospodarske
cone Todraž prometno vedno bolj obremenjena
in hkrati zelo poškodovana, na njej pa je zelo
veliko najšibkejših udeležencev v prometu
– vrtčevskih otrok, šolarjev, drugih pešcev
in kolesarjev. Poudarila sta tudi nujnost nadaljevanja rekonstrukcije odsekov na cestah

Trebija–Sovodenj, Gorenja vas–Hotavlje in
Lučine–Suhi Dol. Predstavila sta še problem
uvoza za vas Dobje, ki je zdaj prestrm, kar
povzroča težave predvsem v zimskem času
zaradi poledice. Z ureditvijo tega uvoza bi
občina rešila tudi dovoz otrok v šolo, da se ne
bi križali pešpot v šolo in pot kombijev. Občina
je sicer že naročila uskladitev obeh projektov.
Odprli so tudi vprašanje sanacije plazu na
Visokem, ki že več kot dve leti miruje. Zato
sta predlagala umik semaforja in vzpostavitev

Tudi nam so na DRSI na poslana vprašanja
odgovorili podobno: da je DRSI v preteklem
letu lahko izvajala dela samo na tistih projektih, za katere so ji bila dodeljena dodatna
finančna sredstva – to je za sanacijo treh
premostitvenih objektov, vse ostale aktivnosti
pa so bile zaustavljene. »Za katere projekte
bodo sredstva namenjena v letošnjem letu,
bo znano, ko bo rebalans proračuna sprejet
v Državnem zboru. DRSI je kot strokovni
organ na ministrstvo za infrastrukturo poslala predlog o višini potrebnih sredstev. Za
področje cest bi bilo glede na stanje cestnega
omrežja treba zagotoviti 298 milijonov evrov,
Ministrstvo za infrastrukturo pa je tisto, ki
odloči, kateri predlogi in v kakšni višini bodo
posredovani v nadaljnji postopek usklajevanja
proračuna. Prioritetni so projekti na cestnem
in železniškem omrežju, ki so sofinancirani z
evropskimi sredstvi,« so sporočili z DRSI.
Župan Milan Čadež je kritičen do takega
odnosa, saj je več kot dve tretjini cest v državi
v slabem stanju, na katerih se dogajajo nesreče,
ki imajo tudi težje posledice: »Kritičen sem
tudi zato, ker država za vzdrževanje cest letno
pobere skoraj 140 milijonov evrov, ki pa jih ne
nameni za to. Računam pa na pomoč poslanca
Mahniča, ki je že opozoril na problematiko
slabega in nevarnega cestnega omrežja pri nas
in v državi.«
Kljub temu pa je svetla točka v prometni
ureditvi v občini nova obvoznica v Gorenji
vasi. Zaradi vremenskih razmer je zaključek del
namesto februarja predviden aprila.
Tina Dolenc

Zakaj ne bi letos prižgali za desetino sveč manj?
Svet lahko spreminjamo le s spreminjanjem nas samih, naših navad
in odločitev. Če je naša vrednota zdravje, slej ko prej vsi pridemo do
zaključka, da sta prvi pogoj za naše zdravje tudi zdrava hrana in zdravju
prijazen način življenja, ki pa je mogoč zgolj v čistem okolju.
Naše okolje smo dobili v varstvo od naših prednikov in naša naloga je,
da ga ohranjamo in varujemo za naše zanamce, kajti od vsakega izmed
nas je odvisno, kako z njim ravnamo. Morda se vam zdi, da je vaš vpliv
majhen, vendar veliko majhnih vplivov skupaj nanese ogromno, kar dokazujejo tudi zabojniki ob naših pokopališčih, ki so polni embalaže od sveč.
Letno v občini Gorenja vas - Poljane povzročimo več kot 12 ton odpadne
embalaže od sveč. To so približno trije taki kupi, kot jih prikazuje slika.
Če želimo v življenju nekaj doseči in spremeniti, si postavimo cilje. Ko
cilj postavimo, jasno ozavestimo, kaj želimo doseči in na kakšen način je
to za nas dosegljivo. Pogosto si postavljamo cilje na osebnem področju
in mednje redko vključujemo potrebne spremembe nas samih v odnosu
do okolja. Povabim vas, da si za leto 2015 zastavimo cilj, da prižgemo za
desetino svečk manj kot v letu 2014. Kako bomo lahko ponosni na svoj in
naš skupni vpliv, ko se bo to konec leta poznalo v toni ali dveh manj zbrane
embalaže od sveč!
Kristina Knific
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Na leto v občini zberemo 12 ton odpadne embalaže od sveč – trikrat
toliko, kot jo je na fotografiji.

Po katastrofalnih poplavah

Kako urediti dolino Hotovlje
ter strugi Poljanske Sore in Ločivnice?
Kako je s sanacijo oktobra lani poplavljenih območij ter kakšne so možnosti in
načrti ureditve strug, smo povprašali župana Občine Gorenja vas - Poljane in
Agencijo Republike Slovenije za okolje.

njihovo realizacijo pridobimo sredstva Vodnega sklada Republike Slovenije. Menimo, da
bomo s financiranjem projektne dokumentacije
pospešili izvedbo ukrepov, ki bi se sicer odlagali
na kasnejše obdobje,« še meni župan.

Foto: Robert Božič

Na ARSU se zavedajo
poplavne ogroženosti Poljan

S financiranjem projektne
dokumentacije naj bi občina
pospešila izvedbo ukrepov

Občina je konec lanskega leta pri vrhunskih strokovnjakih s področja izboljšanja

Kristina Z. Božič

Foto: Robert Božič

Na ARSU so mnenja, da bi se z rekonstrukcijo sotočja Ločivnice in Poljanske Sore izboljšali
hidravlični pogoji na sotočju in delno tudi poplavne razmere v centru Poljan.
Ob oktobrskih poplavah je bila najbolj priza- poplavne varnosti naročila izdelavo Hidrološkodeta prav dolina Hotovlje. V njenem najožjem hidravlične analize Poljanske Sore na odseku
začetnem delu je deroča voda odnesla večino mimo Poljan. Analiza obsega tudi izris kart
dvorišča bližnjega stanovanjskega objekta in razredov poplavne nevarnosti obstoječega
uničila nižje ležeči vodni prag za umiritev vodo- stanja ter rešitve mogočih ukrepov za povečanje
toka. »Zato je bilo potrebno na novo zaščititi poplavne varnosti s prikazom variantnih
obe brežini vodotoka, s čimer smo na eni strani učinkov. Kot je dejal župan, je »analiza v
zaščitili stanovanjsko hišo ter hkrati javno in- izdelavi in bo pripravljena do začetka pomladi«.
frastrukturo ‒ javni vodovod in kanalizacijo, in Takoj nato bo občina predlagala vključitev
na drugi strani brežino lokalne ceste, ki na tem rešitev študije v državno strategijo ukrepov za
najožjem delu Hotoveljske grape poteka tik ob izboljšanje poplavne varnosti vodotokov prvega
vodotoku,« razloži župan Milan Čadež. Tako reda, med katere sodi tudi Poljanska Sora. »Ker
bo ključna dostopna cesta za naselje Hotovlja in pričakujemo, da bodo predlagani ukrepi tudi
druga zaledna naselja lahko še naprej prevozna finančno zelo obsežni, je namreč nujno, da za
tudi za tovorni in ves ostali promet. Z izvedenima
ukrepoma bo preprečeno nastajanje nove škode
ob morebitnih velikih deževjih, zagotovljena bo
večja varnost občanov, stanujočih v bližnjih stanovanjskih objektih, in hkrati varovana tudi javna
infrastruktura, dodaja župan. Oba ukrepa sta že izvedena. Na obeh lokacijah bodo potrebna še večja
dodatna vlaganja, da bodo vodotoki dolgoročno
vzdržno urejeni. »V dolini Hotoveljščice bodo
že v kratkem stekla usklajevanja glede možnosti
ureditev vodotoka v spodnjem delu, saj ima Agencija RS za okolje kot skrbnik urejanja vodotokov
že odobren prvi del sanacijskih sredstev,« pove
župan in doda, da ARSO namerava na posameznih
odsekih vodotokov dela trajne sanacije izvajati že
v tem mesecu.

Z Agencije RS za okolje so sporočili, da
se na območju Poljan že nekaj let zavedajo
poplavne ogroženosti centra naselja zaradi
stisnjene, poddimenzionirane struge vodotoka
Ločivnica kot posledice preteklih ureditev
dvorišč, parkirišča ... na brežinah vodotoka.
V ta namen je Občina Gornja vas - Poljane že
pred leti pristopila k pripravi projekta rekonstrukcije struge skozi središče naselja. Projektna
dokumentacija je zaradi narave vodotoka in
bližine sotočja s Poljansko Soro predvidevala
predvsem širitev pretočnega profila struge, ki
pa je zaradi parkirišč in obstoječih objektov
težko izvedljiva. Kasneje je bila predlagana
tudi možnost ureditve zadrževalnika v zaledju,
nad Poljanami, vendar zanj trenutno še ni prostorskih možnosti, niti občina še ni pristopila k
morebitnemu umeščanju v prostor ali pripravi
idejnih rešitev, so dodali v pojasnilu na Agenciji.
Prav tako so omenili pripravljen občinski projekt za izboljšanje odtočnih razmer Ločivnice
skozi Poljane, ki zajema rekonstrukcijo sotočja
Ločivnice in Poljanske Sore. Z ukrepom bi se
izboljšali hidravlični pogoji na sotočju in delno
izboljšale poplavne razmere v centru Poljan,
so še zapisali v svojem sporočilu. S stališča
upravljanja z vodami sodelujejo, pomagajo
in podpirajo vse navedene ukrepe, s katerimi
bo zmanjšana poplavna nevarnost na območju
centra Poljan.

Širitev struge Ločivnice bo zaradi njene utesnjenosti težko izvedljiva.
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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 2015 (Ur.l. RS, št. 94/14), Uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči
ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane (Ur.l. RS, št. 52/14) Občina Gorenja vas - Poljane (župan) objavlja

RAZPIS O
DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2015
Občina Gorenja vas - Poljane bo v letu 2015 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja
malega gospodarstva za mikro in majhna podjetja s sedežem na območju občine Gorenja vas - Poljane:
1. Subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest
1.1. Subvencija se dodeli:
- osebi za samozaposlitev znaša 1.200 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom
znaša 600 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ki ji
je to prva zaposlitev, znaša 800 evrov,
- delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni
ali univerzitetni program za nedoločen čas s polnim delovnim časom, znaša 1.100
evrov,
- delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven občine Gorenja vas
- Poljane, se znesek zmanjša za polovico.
1.2. Za subvencijo je mogoče zaprositi pod pogojem, da:
• je novo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
• delodajalec ne more več prejeti subvencije pod pogojem, da je predhodno že dobil
subvencijo za zaposlitev delavca ob istem številu delovnih mest,
• subvencija ni namenjena za primer prezaposlitve delavca.
1.3. Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• mora biti državljan Republike Slovenije,
• da je zaposlitev oziroma samozaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem
koledarskem letu. Na razpis lahko kandidirajo tudi upravičenci, katerih zaposlitev je
bila sklenjena v obdobju od 1. junija 2014 dalje.
1.4. Obrazcu vloge, ki je na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, je potrebno
priložiti:
• obrazec izpisa o obdobjih zavarovanja v Republiki Sloveniji,
• potrdilo upravne enote o stalnem bivališču za novo zaposlenega delavca,
• potrdilo o zaposlitvi – potrjen obrazec M1,
• priglasitveni list kot dokazilo samostojnega podjetnika o vpisu v register oziroma sklep
o vpisu podjetja v sodni register,
• v primeru zaposlitve osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni in
univerzitetni program, dokazilo o izobrazbi.
1.5. Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč, se mora ohraniti vsaj dve
leti po prejemu pomoči za ta namen. V primeru, da novo zaposlena oseba postane
brezposelna iz katerega koli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev
v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem
pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih
sredstev le-ta vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
2. Subvencioniranje promocije izdelkov in storitev
2.1. Sredstva se namenijo za sofinanciranje promocije podjetnikov in obrtnikov na
sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem.
2.2. Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob
predložitvi potrebnih dokazil v višini do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
skupno 1.500 evrov na sejem.
2.3. Občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za dva sejma na leto na
upravičenca.
2.4. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o nastalih upravičenih stroških (strošek
najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu).
3. Subvencioniranje izdelave poslovnega načrta
3.1. Subvencija je namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 50 zaposlenimi, ki
imajo sedež svoje dejavnosti na območju občine Gorenja vas - Poljane ter nosilcem
dopolnilnih dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče in sedež dopolnilne dejavnosti v
občini Gorenja vas - Poljane.
3.2. Vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelan poslovni načrt enkrat na 10
let.
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3.3. Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta,
vendar ne več kot 1.500 evrov.
3.4. Upravičeni stroški so stroški izdelave poslovnega načrta za nakup in graditev
poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, stroški izdelave poslovnega
načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
stroški izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kopije dokazil o upravičenih stroških izdelave poslovnega
načrta (račun, dokazilo o plačilu, izdelan poslovni načrt).
4. Subvencioniranje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
za poslovne objekte na območju občine Gorenja vas - Poljane
4.1. Sredstva so namenjena subvencioniranju dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja za poslovne objekte do 15 % upravičenih stroškov izdelave projektne
dokumentacije, vendar ne več kot 1.400 evrov.
4.2. Upravičeni stroški so stroški pridobitve projektne dokumentacije za izdajo
gradbenega dovoljenja skladno z ZGO-1B in Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne
in tehnične dokumentacije.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja, računa
in dokazilo o plačilu računa.
5. Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku veljajo ne glede na to, iz katerih
virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je
pomoč dodeljena.
6. Upravičeni prejemniki so:
- mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah,
- samostojni podjetniki,
- fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanja zaposlovanja/samozaposlitev,
- občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje dejavnosti,
- podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni
register.
7. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju
občine Gorenja vas - Poljane oz. upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na
območju občine Gorenja vas - Poljane.
8. Za namen pospeševanja razvoja malega gospodarstva je v proračunu Občine Gorenja
vas - Poljane zagotovljenih 25.000 evrov.
9. Do pomoči niso upravičeni:
- subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili
namensko,
- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo
posamezna pravila državnih pomoči,
- subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Gorenja vas - Poljane,
- subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije.
10. Za izvedbo postopka župan imenuje komisijo izmed članov občinske uprave.
Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki
so navedeni v javnem razpisu. Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga
predloži županu.
11. Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2015.
12. Vsi zainteresirani lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije na
Občini Gorenja vas - Poljane pri Nataši Kopač (tel. št. 04/51-83-114) ali na spletni strani
občine (http://www.obcina-gvp.s/razpisi).
					
					

ŽUPAN
Milan ČADEŽ, l. r.

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore

V Gorenji vasi - Poljanah projekt zaključen,
v Škofji Loki dela potekajo po načrtih
Konec januarja sta v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane v Todražu zaključek
del evropskega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore predstavila župana
Gorenje vasi - Poljan in Škofje Loke, Milan Čadež in mag. Miha Ješe.

Tudi v občini Škofja Loka so bila gradbena
dela zaradi poplav za nekaj časa ustavljena,
saj je bila potrebna sanacija posledic, ki je
zajemala čiščenje zalitih cevi in jaškov, sana
cijo poškodovanih tras, ponovne preizkuse
tesnosti in dezinfekcijo. Kljub temu dela na
vseh odsekih potekajo tekoče in po načrtih.
Predviden zaključek projekta v škofjeloški
občini je konec avgusta letos.

Foto: Damjana Peternelj

Projekt prinaša pomembne koristi
za prebivalce in okolje

Projekt, ki se gradi, tako sta zatrdila župana Čadež (na levi) in Ješe, za naslednjih 50 let, je
izrednega pomena za Poljansko dolino in Škofjo Loko.
Projekt predstavlja celovito rešitev oskrbe
s pitno vodo na območju obeh občin, v katerih
so z gradnjo začeli avgusta 2013 po prejetju
odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo o dodelitvi sredstev Kohezijskega
sklada EU. Ta predstavljajo več kot 70 odstotkov celotne vrednosti projekta, ki ga delno
sofinancirajo še država (z 12 odstotki) in preostanek obe občini iz lastnih proračunskih sredstev. Vrednost projekta na podlagi podpisanih
pogodb z izvajalci znaša 13.098.300,84 evrov
(z vključenim DDV).

Največ težav
so povzročile jesenske poplave

V naši občini so dela, vredna 3,2 milijona
(brez DDV), zaključili v dobrem letu in pol.
Župan Čadež je zadovoljen: »Stari vodovod je
bil dotrajan, oskrba je bila motena zaradi slabih
cevi, prav tako kvaliteta. V tem času nam je res
uspelo skoraj neverjetno delo, izgradili smo
dobrih 16 kilometrov cevovoda.«
Največ težav pri gradnji, ki je sicer tekla po
načrtih, so povzročile poplave Poljanske Sore
in njenih pritokov oktobra lani. Zaradi izrednih
vremenskih razmer so pogodbeni rok v občini
podaljšali za 46 dni in tako dela zaključili 15.
decembra lani.
Pridobili so že vseh pet uporabnih dovoljenj,
izdelati je treba še nekatere prevezave na
obstoječe vodovode in spuščanje vodovodnega
sistema in podsistemov v obratovanje. Opraviti
je treba še preizkus delovanja in umerjanje nadzornega sistema, sledita še spuščanje novozgra
jenega vodovoda v uporabo in priključevanje
novih uporabnikov.
Po besedah župana Čadeža bodo prve

uporabnike začeli priklapljati na Trebiji in v
Podgori v aprilu in maju.

Obe občini bosta s projektom izboljšali
javno oskrbo s pitno vodo za 22.107 prebivalcev
in omogočili priključevanje novih uporabnikov
na javno vodovodno omrežje. Nezanemarljive
so tudi koristi za okolje, kot so ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, izboljšanje
stanja vodnih teles ter izboljšanje kakovosti
površinskih in podtalnih voda. Boljša in
varnejša bo oskrbo s pitno vodo, izboljšale se
bodo življenjske razmere in povečala kakovost
življenja, kar bo pomembno prispevalo tudi k
razvoju turističnih in rekreativnih aktivnosti, so
še poudarili na novinarski konferenci.
Damjana Peternelj

Različne oblike državnih denarnih spodbud in
kohezijska sredstva, ki so letos na voljo podjetnikom
Za 100 milijonov spodbud
Slovenskega podjetniškega sklada

Finančne spodbude sklada bodo razdeljene
na program spodbud na mlada podjetja (mlajša
od pet let) in program spodbud za delujoča
podjetja (starejša od pet let). http://www.
podjetniskisklad.si/razpisi.html

SID banka – Slovenska
izvozna in razvojna banka

Nadaljevala bo z razpisi iz prejšnjega leta
za posojila za financiranje obratnega kapitala
z ugodno obrestno mero za neposredno financiranje za MSP. Na voljo so še finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo energije
za MSP, posojilo se kombinira z evropskimi
nepovratnimi sredstvi. http://www.sid.si/

Eko sklad

Za kreditiranje okoljskih naložb je v
letošnjem letu predvidenih 35 milijonov
evrov. Predvideni so trije javni pozivi za
dodeljevanje posojil – za pravne osebe,
občane in občine. http://www2.ekosklad.si/html/
aktualno/main.html

Kadrovske štipendije

Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
bo do konca marca 2015 oziroma do po-

rabe sredstev zbiral vloge za sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko
oziroma študijsko leto 2015/2016.

Spodbujanje zaposlovanja

Letos je za ukrepe spodbujanja zaposlovanja na razpolago manj denarja kot prejšnja leta
(47 milijonov), večina le-tega bo iz državnega
proračuna, zato bo v programe zaposlovanja
vključenih manj ljudi.

Zaposlovanje mladih

Tudi letos imajo delodajalci možnost koristiti
spodbude za zaposlovanje mlajših brezposelnih
oseb. Delodajalec, ki bo za nedoločen čas zaposlil brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je
vsaj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v
evidenci brezposelnih oseb, bo za dve leti v celoti
oproščen plačil prispevkov delodajalca. Na voljo
so tudi davčne olajšave za zaposlovanje, in sicer
za zaposlitev mladih, starejših in invalidov.

Evropska sredstva

V novi finančni perspektivi je za Slovenijo
na razpolago 3,3 milijarde evrov kohezijskih
sredstev. Prve objave razpisov s strani ministrstev se pričakuje v prvi polovici leta.
Povzeto po članku, objavljenem v časopisu
Finance z dne 6. 1. 2015, št. 3/2015
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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 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta
87, 4224 Gorenja vas.
2. 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.

8. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1.
novembra 2014 do 31. oktobra 2015, 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.
9. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 31. marca 2015.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 31. marca 2015, oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

3. 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.

Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na
prednji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis
TURIZEM 2015«.
Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega
razpisa.

4. Merila za pridobitev sredstev so določena v 7. členu Pravilnika o
sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja
vas - Poljane.

10. 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 prispele pravočasno,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo
v 5 dneh dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna. Za vse popolne in
upravičene prijave bo komisija pripravila predlog o razdelitvi sredstev.

5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih
dejavnosti društev, je 12.312,00 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.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2015.
7. 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 c. 87, Gorenja vas, ali na spletni strani Občine
Gorenja vas - Poljane, pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja
vas - Poljane pri Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@
obcina-gvp.si.
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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.
11. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko
poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. oktober 2015, rok za oddajo poročil je
15. november 2015.
Štev.: 324-01/2015-01
			
			

Milan Čadež,
župan Občine Gorenja vas - Poljane

Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku

Prešerno(vo) srce na Sovodnju
Osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku se je letos odvijala na Sovodnju. Prešerno je bílo srce organizatorjem in obiskovalcem, saj se
je tudi narava tokrat obnašala kulturno. Lansko prireditev je namreč preprečil
žled. S podobnimi mislimi je zbrane nagovoril tudi župan Milan Čadež.

Foto: Maša Kokalj

Otroci so zapeli Pesem o prijateljstvu.
Vsake prireditve se Sovodenjčani lotimo
odgovorno, pred osrednjo kulturno pa smo še
bolj tehtali svojo pripravljenost in usklajenost,
kar je bilo čutiti tudi v zaodrju pred samim

začetkom. Sekcije
po številnih društvih
v kraju delujejo dobro, zato naloga ni
bila pretežka, ko je
bilo treba vključiti
različna čustva v
posamezno točko
nastopa. Pot od mladosti, prijateljstva,
delavnosti, skrbnosti, modrosti, sožitja,
preko ljubezni in
veselja, sta uspešno
krmarila moderatorja Damjana Peternelj
in Edo Rupnik, ki
jima je preko pisane
besede prirejene svoje in Prešernove verze v usta
položila Štefka Eržen. Mešanemu cerkvenemu
pevskemu zboru je pripadel uvod z Zdravljico,
mladostno in sproščeno so zazvenele pesmi

mladih iz Manuala. Učenci od 3. do 5. razreda
šole Sovodenj so ubrano zaigrali na Orffova
glasbila in v pesmi nagovarjali k prijatejstvu.
Grabljice so se znašle tudi v okrnjeni sestavi,
saj je njihov repertoar poln pesmi o življenju in
delu. Zgledi o medgeneracijskem sodelovanju
in strpnosti so vedno dobrodošli, za kar sta
poskrbeli Veronika in Lara. Ljubezen včasih
ubira čudna pota in pride do cilja v dvoje ali pa
tudi ne, so v igranih prizorih dokazovali igralci
kulturnega društva. Ansambel Podjelovški glas
je prebujal občutja poslušalcev in poslušalk
z glasovi in melodijami mladostne ljubezni.
Življenje je ples človeka: poeta, delavca, kmeta,
zaljubljenca … z neštetimi koraki, ki se vrtijo v
eno ali v drugo smer, različno hitro in drugače
veselo, tako kot so to prikazali plesalci folklorne skupine Turističnega društva Sovodenj
in zaključili kulturni del prireditve. Po mnenju
mnogih je bila proslava lepa, doživeta in odraz
dela. Le škoda, da je ni videlo več sokrajanov
in občanov. Pozneje smo se preselili v dvorano
gasilskega doma, kjer so društva, sekcije in šola
pripravili razstavo o aktivnostih. Še najbolj pa
so bile obiskane mize z ocvirkovco in drugimi
dobrotami.
Milka Burnik

Prireditev ob kulturnemu prazniku v Poljanah

6. februarja je v Kulturnem domu v Poljanah potekalo praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku. Tokrat so prireditev pripravili v čast fotografiji in
Poljancem, tesno povezanim z njo. V preddverju Kulturnega doma so odprli še
razstavo o poljanski cerkvi in njenih podružnicah.
Rdeča nit letošnje prireditve je bila 125.
obletnica ustanovitve prvega kluba fotografov
amaterjev Slovenije. Velikemu dogodku so
se januarja poklonili na slavnostni proslavi v
Škofji Loki, ki sta jo pripravila Foto klub Anton
Ažbe Škofja Loka in Kulturno društvo Dr. Ivan
Tavčar Poljane. Za pomemben dogodek ustanovitve prvega tovrstnega kluba na Slovenskem
so namreč zaslužni trije sokrajani, ki so leta
1889 ustanovili Klub amaterjev fotografov v
Ljubljani. Obiskovalci so tako spoznali Ivana
Šubica, rojenega v Poljanah 12. oktobra 1856,
ki se je s starši v otroštvu preselil v Škofjo Loko
na Studenec. Ivan Šubic (tudi Janez), slovenski
matematik, naravoslovec, umetnostni zgodovinar in slikar, je študiral naravoslovje na Dunaju
in se tam spoznal s fotografijo ter najnovejšimi
tehnikami fotografije. Za fotografijo je navdušil
še rojaka Gustava Pirca, rojenega v Škofji Loki,
in Luka Pintarja, Presercovega s Hotavelj. Leta
1889 so ti Poljanci v Ljubljani ustanovili prvi
klub ljubiteljskih fotografov na Slovenskem.
Vsi trije so bili zavedni Slovenci, aktivni kulturniki in amaterski fotografi.

Navzoči so lahko izvedeli več o zasebnem
življenju vseh treh pomembnih mož, tudi s
pomočjo sprehoda skozi fotografije, ki prikazujejo utrinke iz njihovih življenj. Pomembne može
lahko povežemo tudi s Francetom Prešernom.
Tako je npr. Luka Pintar deloval in vodil Licejsko
knjižnico v Ljubljani, predhodnico današnjega
NUK-a, in pomagal mnogim znanstvenim
delavcem pri njihovih raziskovanjih ter se skoraj
dvajset let ukvarjal z življenjem in delom Franceta Prešerna. Trojici se je kasneje pridružil še
dr. Rado Frlan, Predmošančkov iz Predmosta,
ki je bil tudi član društva in je imel leta 1901
odmevno razstavo. Skozi zgodovino fotografije
na Slovenskem je obiskovalce dogodka popeljal Izidor Jesenko ter povzel raziskovanja dr.
Damirja Globočnika, Helene Janežič in mag.
Mirka Kambiča, ki pričajo o dogajanju v tistem
času in povezovanju ter delu kluba.
Prireditev, osredotočena na zgodovino fotografije, se je v nadaljevanju večera povezala
z odprtjem likovne razstave slik Edija Severja
in Bena Laznika ter fotografij Slavice Laznik v
preddverju Kulturnega doma. Na ogled so bile

Foto: Kristina Z. Božič

Obeležili 125. obletnico ustanovitve
prvega kluba fotografov amaterjev Slovenije

Na odprtju razstave
stvaritve, ki prikazujejo poljanske podružnice in
poljansko cerkev. Obiskovalci so med ogledom
lahko poskušali prepoznati okoliške cerkve.
Slike so sicer nastale na podlagi fotografij cerkva, ki sta jih posnela Beno in Slavica Laznik,
oba umetnika pa sta nato podobe s fotografij
spremenila v likovne mojstrovine.
Kristina Z. Božič
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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 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) 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 2015
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, D. ŠT.:
SI63943026.

- 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.

2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju socialnohumanitarnih 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.

4. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov na področju socialnohumanitarnih dejavnosti v letu 2015 je 16.200,00 evrov (proračunska postavka
253).

Predmet tega razpisa niso sredstva za sofinanciranje:
- programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost),
za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
- investicij.
3. Pogoji:
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:
- javni socialno-varstveni zavodi;
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom;
- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih
skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih
izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov;
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih
programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske
posameznikov.
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost
socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
- da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane ali imajo člane društva iz
občine Gorenja vas - Poljane;
- program izvajajo na območju občine Gorenja vas - Poljane ali izven in v njem
aktivno sodelujejo občani občine Gorenja vas - Poljane;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
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5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 8. aprila 2015.
7. Razpisna dokumentacija:
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na
sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani http://www.obcinagvp.si.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
8. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 8. aprila 2015 oziroma
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji
strani označen z napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2015«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega
razpisa.
9. Postopek obravnavanja vlog:
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za zdravstvo,
socialno varstvo in skrbstvo.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo izpolnjeval razpisnih
pogojev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni
o izidu razpisa.
Župan bo z izbranimi izvajalci programov po preteku roka za pritožbe na sklep
o dodelitvi sredstev sklenil pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2015.
10. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Gorenja vas Poljane, na tel. št. 04/51-83-114 (Nataša Kopač) ali na e-mail: natasa.kopac@
obcina-gvp.si.
					
					

ŽUPAN
Milan Čadež

Ribiška družina Visoko

Z odgovornostjo in sodelovanjem
do boljšega ravnanja z vodami
Foto: iz arhiva RD Visoko

Ribiška družina Visoko upravlja s približno 30 ha vodne površine, kar je površina z
vsemi pritoki Poljanske Sore. Zadnje poplave so povzročile pogin 80 odstotkov ribjega
življa. V prihodnosti moramo biti vsi zainteresirani za pravilno ravnanje z vodami.

Ribiči imamo vode samo v upravljanju.

Velika škoda ob zadnjih poplavah

Ob lanskih poplavah sta bila najbolj prizadeta ribogojitvena pritoka Hotoveljščica in
Brebovščica z vsemi stranskimi pritoki. Ocenjujemo, da je ob poplavah v teh dveh vodotokih
poginilo 80 odstotkov rib. Veliko škode je nastalo tudi v Poljanski Sori, saj se veliko rib ni
vrnilo v vodotok. V našem ribiškem okolju živi
12 domorodnih (avtohtonih) rib. Osem vrst je
varovanih po habitatni direktivi. Zakonodaja
uvršča varovane ribe na tako imenovani rdeči
seznam. To navajam zato, ker se z našimi
vodami večkrat dela tako, kot da v njih ni rib.

Tudi po lanskih poplavah ugotavljamo, da je
za katastrofo v veliki meri kriv prav človek.
Ozka gledanja vodarjev in hidrologov, ki se
hočejo čim hitreje znebiti vode, pripeljejo do
poplav. Nihče ne upošteva rušilne moči, ki
jo ima voda. To moč ji je potrebno vzeti od
izvira navzdol z ustreznimi pragovi, jezovi in
ji pustiti tudi določena razlivna območja. Voda
je del narave.

Vode so naše skupno dobro

Ribiška družina je največkrat izključena iz
urejanja in načrtovanja vodotokov. Šele ko se

Ribiška družina Visoko pod tem imenom obstaja
že od leta 1968, še prej, od leta 1954, pa je bila
prepoznavna pod imenom Ribiška družina Poljane.

dela pričnejo, ugotavljamo, da se naši vodotoki
spreminjajo v kanale, ki nikakor ne ustrezajo
vodnemu in obvodnemu življu. Vode so naše
skupno dobro in ribiči jih imamo samo v upravljanju. Da bo v prihodnosti v naših vodah vsaj
takšno stanje, bo potrebne več okoljske zavesti
pri širši lokalni skupnosti.
Priznati moramo, da se je v zadnjih letih
kakovost vode precej popravila, zato imamo veliko možnosti, da s pametnim urejanjem brežin
in vodotokov omogočimo še boljše pogoje za
normalno razmnoževanje in bivanje življa v
njej. Naše vode niso pomembne samo zaradi
domačih ribičev. S svojo živostjo in vodnatostjo
privabljajo turiste, prav tako imajo gospodarski
pomen, saj pride lovit veliko tujih ribičev.

V marcu čistilna akcija

Vsi moramo biti zainteresirani in odgovorni
za pravilno ravnanje z vodami. Ob pogledu na
smeti, ki visijo ob rekah in potokih, se človek
lahko vpraša, od kod vse to. Pa vendar vemo,
da tega ni naredila narava ampak človek. Ribiči
imamo vsako leto marca očiščevalno akcijo.
Čaka nas veliko dela, saj bi radi očistili tudi
pritoke Sore. Zato vabimo tudi vas, ki vam ni
vseeno, kakšno je naše okolje, da se tej akciji
pridružite. Letos se obeta veliko posegov v
vodotoke, zato bomo morali biti še posebno pozorni. Če bomo stopili skupaj, nam bo uspelo!
Franc Dolenec, gospodar RD Visoko

Razvojna agencija Sora vabi …

Od marca dalje se bo vsako drugo soboto v mesecu na Trgu Ivana Regna spet
dalo kupiti kvalitetne prehrambene izdelke lokalnega izvora in tradicionalne
izdelke domače in umetnostne obrti.
Ob tem boste lahko pobliže spoznali
ponudnike, njihov način dela, poklepetali z
ostalimi mimoidočimi in preživeli zanimivo
sobotno dopoldne na eni od tržnic kmetijskih
pridelkov in izdelkov. Te sicer potekajo na
območju vseh štirih občin na Škofjeloškem, v
Gorenji vasi vsako drugo soboto v mesecu od
marca do decembra, in sicer od 8. do 12. ure
na vaškem trgu.
Na tržnicah boste lahko izbirali 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 iz slovenskih kmetij na
Ptuju, občasno med ekološkimi pridelki in izdelki
ter drugimi visokokavostnimi izdelki gostov

iz drugih območij. Na voljo bodo tako kruh iz
krušne peči kot ostali pekovski izdelki, sir, mesni
izdelki, ekosemena, sadike zelenjave, dišavnice in
začimbe, sezonsko cvetje, izdelki iz volne, čipke
ter drugi izdelki domače in umetnostne obrti.
Tržnico bi želeli 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 se obrnete
na Razvojno agencijo Sora.
Vabljeni seveda tudi vsi tisti, ki bi želeli
svoje izdelke prodajati na stojnicah, ter
vsi kupci, ki prisegate na lokalno ponudbo
kvalitetne, bolj zdrave hrane in cenite izdelke
spretnih rokodelcev.

Foto: iz arhiva RAS

S pomladjo spet tržnica v Gorenji vasi

Več informacij dobite na Razvojni agenciji
Sora, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, tel. št.
04/50-60-225, e-mail: kristina.miklavcic@rasora.si ter spletna stran www.ra-sora.si in http://
babicadedek.ra-sora.si.
Kristina Miklavčič
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Prvi občni zbor Društva ljubiteljev salam Poljanske doline

Prvi večji dogodek bo salamijada na Visokem
Foto: Kristina Primožič

11. februarja je potekal prvi občni zbor Društva ljubiteljev salam Poljanske
doline. Ustanovitev društva je pozdravil tudi župan naše občine Milan Čadež
ter obljubil sodelovanje in pomoč pri njegovem delovanju.

Prvi občni zbor Društva ljubiteljev salam Poljanske doline

Po uvodnem pozdravu članov glasbene
skupine Bariton Frajton je predsednik društva
Tomaž Žežko predstavil poročilo o ustanovitvi
društva ter njegovi registraciji. Navzočim je
pokazal prenovljen in s strani Upravne enote
Škofja Loka prečiščen statut društva. Nato
so v društvo sprejeli še nekaj novih članov, ti
pa so izvolili organe društva: v upravni, nadzorni odbor ter v disciplinsko komisijo so bili
potrjeni po trije člani. Tomaž Žežko, predsednik
društva, je povedal, da je že dolgo razmišljal o
ustanovitvi društva v Poljanah: »Kot ljubitelj
in izdelovalec salam sem namreč večkrat sodeloval že na Salamijadah na Žirovskem vrhu.«
V društvo so se včlanili tudi mladi, ki se želijo
naučiti, kako se izdelujejo salame in so že letos
sodelovali pri kolinah.
Na občnem zboru so določili tudi datum
Salamijade, ki bo 11. aprila letos potekala pod
kozolcem na Visokem. Vzorce bodo zbirali že
v petek, 10. aprila. Do takrat društvo čaka še
nekaj nalog, ki jih bo potrebno opraviti. Člani
so predlagali, da bi v času prireditve potekal
tudi tržni dan. Društvo zato vabi vse okoliške
kmetije, ki ponujajo svoje izdelke, da se jim
pridružijo. Hkrati vabijo vse ljubitelje salam, ki
se jim do sedaj še niso pridružili, da to storijo.
Vse informacije lahko dobite pri predsedniku
društva na telefonski številki 041/645-128.
Kristina Z. Božič

Pustovanje na Hotavljah

Tako dobrih mask že dolgo ni bilo
Turistično društvo (TD) Slajka Hotavlje je v okviru pustovanja, tradicionalnega
dogodka, ki ga organizirajo že od samega začetka društvenega udejstvovanja,
organiziralo dva dogodka. Sobotni večer je bil namenjen zabavi odraslih pustnih
šem, nedeljsko popoldne na prostem pa otroškemu rajanju.
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pustovanje smo organizirali nekoliko drugače
kot pretekla leta in po odzivu ljudi smo na
pravi poti. Poudariti moram, da imam ob sebi

Lidija Razložnik

Foto: iz arhiva TD Slajka Hotavlje

Večer v maskah je v Zadružni dom na Hotavlje privabil 200 šem tako iz lokalnega okolja kot
tudi iz sosednjih občin. Kot veleva tradicija, je
bilo potrebno izbrati najboljše. Janez Demšar,
predsednik TD Slajka Hotavlje, je povedal, da
tako dobrih mask na Hotavljah že dolgo ni bilo.
Prvo mesto je osvojila skupina gejš, ki je bila
tudi največja. Na drugo mesto se je uvrstila
skupina dveh mačkonov s sopotnicama Hello
Kitty, tretje mesto so zasedle izvirne hobotnice.
Praktične nagrade so prispevala lokalna podjetja, kot so Marmor Hotavlje, Hotel Cerkno in
Elektro Gorenjska, Vulco Pustavrh in gostilni
Lipan in Pr' sedmic. Za glasbeno vzdušje je
poskrbela skupina Črna mačka.
Na nedeljski otroški pustni povorki, ki se
je vila od gostilne Lipan do Zadružnega doma,
se je zbralo 150 mask. Omenjena povorka je
bila prvi tovrstni dogodek na Hotavljah, ki je
privabil otroke in njihove starše iz vseh koncev
občine in tudi od drugod. »Za otroke je bil
pripravljen poseben program, ki so ga izpeljala
domača dekleta, za kar se jim zahvaljujem,«
je povedal Demšar in nadaljeval: »Letošnje

zelo dobro ekipo, brez katere nam vse to ne bi
uspelo.«
Kot so nam še povedali v društvu, trenutno
tečejo dogovori o izvedbi priljubljenega mjuzikla Cvetje v jeseni tudi v naši občini, že maja pa
bodo organizirali preteklo leto obujen dogodek
– Dan šmarnic na Slajki.

Pustna povorka za najmlajše

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

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Odloka o
proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) 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 2015 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
(v nadaljevanju: razpis)
Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
D. ŠT.: SI 63943026.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

1. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2015 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.
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:
- 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.

7. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. aprila 2015.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
- imajo sedež na območju občine Gorenja vas - Poljane,
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred
objavo razpisa,
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas Poljane),
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva.
3. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
ki so navedena v razpisnem obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora
za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec.
Upoštevajo se le prijave, ki so oddane na novih obrazcih razpisne dokumentacije
za leto 2015, objavljenih na spletni strani občine sočasno s tem razpisom za
sofinanciranje kulturnih programov v letu 2015.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
4. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija
za kulturo Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz
podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem
priloženem materialu.
5. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih
ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2015, je 25.920 evrov.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- razpisna dokumentacija 2015 za izbor kulturnih programov na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih Občina Gorenja vas - Poljane sofinancira
iz proračuna občine v letu 2015,
- Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 30/2008, 19/2013).
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa za leto 2015 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 iz razpisne
dokumentacije 2015, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora
biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vloga mora biti odposlana po pošti na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali osebno vročena v sprejemni pisarni občine
na začasnem naslovu sedeža Občine Gorenja vas - Poljane, Todraž 1, 4224 Gorenja
vas, in sicer najkasneje do 15. aprila 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka. Drugače vročene prijave se ne upoštevajo.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2015«.
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,
ne bodo oddane skladno s točko 9 tega razpisa ali ne bodo oddane na
prijavnih obrazcih nove razpisne dokumentacije za leto 2015, 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-ih dneh dopolniti. Če vloga ni
dopolnjena v roku, se izloči iz postopka kot nepopolna.
11. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane pri
Luciji Krpič (telefon: 04/51-83-109, lucija.krpic@obcina-gvp.si).
12. Obveščanje o izboru:
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh
od datuma, ko se zaključi razpisni rok.
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, skladno s katero se drugi del subvencije
upravičenemu izvajalcu nakaže le pod pogojem, da društvo na predpisanih obrazcih
za poročanje v letu 2015 in pravočasno, to je v roku do 20. novembra 2015, poroča o
izvedbi prijavljenih programov, sicer se šteje, da prijavljeni programi niso izvedeni.
								
				
ŽUPAN
				
Milan Čadež, l. r.
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Prejeli smo …

Obnova cerkve sv. Jedrti v Čabračah
V decembrski izdaji Podblegaških novic (letnik 18, št. 10) je bil na strani 13
objavljen članek z naslovom Obnova ali ...?, ki ga je napisal g. Jure Ferlan. Ker
bi utegnil bralec na podlagi naslova in prvih nekaj vrstic upravičeno sklepati,
da bo v članku, ki sledi, napisano nekaj o obnovi cerkve sv. Jedrti v Čabračah,
pa tega tam ni najti, skušam s tem pisanjem popraviti to nerodnost.
Vsak, ki obišče omenjeno cerkev, lahko opazi,
da na stropu cerkve po vsej dolžini zeva široka razpoka. Ta je prisotna že vrsto let, čeprav je cerkev
na oboku povezana z jekleno vezjo. Hkrati se na
stenah še vedno opazi sledove vlage, ki je bila svoj
čas v cerkvi stalno prisotna. Omenjena dejstva so
terjala čimprejšnjo obnovo, ki obsega sanacijo temeljev in odvodnjavanja, izdelavo protipotresnih
vezi ter injektiranje razpok z injekcijsko maso. Za
vsa našteta dela je bil marca 2013 izdelan PZI, ki
ga je pripravilo Projektivno podjetje Kranj. Dela
so se pričela konec omenjenega leta. Veliko dela
opravijo domačini sami, za kar gre zahvala tudi
izvajalcu, ki je privolil v takšno sodelovanje.
Zaradi visokih stroškov investicije in omejenih
materialnih sredstev, ki jih imamo na razpolago,
je bil to edini način, da smo se dela sploh lahko

lotili. To pa ne pomeni, da se opravlja nestrokovno. Projektant namreč ves čas spremlja izvedbo
projekta. Tudi vse sprotne prilagoditve, ki so pri
takšnem delu neobhodne, so narejene po njegovih
navodilih. Konec februarja 2014 si je na naše
povabilo potek del ogledal predstavnik Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Omenjeni
zavod nam je tudi izdal kulturnovarstvene pogoje,
iz katerih je razvidno, da je projekt, po katerem
delamo, dobro pripravljen in da so izpolnjeni vsi
pogoji za uspešno sanacijo. Učinek obnove je
viden že sedaj, saj je notranjost cerkve veliko bolj
suha, kot je bila pred opravljenimi deli.
Kaj je bilo torej narejeno med dosedanjo
obnovo?
Po celotnem obodu cerkve je bila izvedena
oporna sanacija temelja z obbetoniranjem in

podbetoniranjem zidov; urejeno je bilo odvodnjavanje; v cerkvi je bila izvedena statična
ojačitev z izvedbo dvojnih jeklenih napenjalk
na dveh mestih; v cerkvi je bil odstranjen star
betonski tlak ter zamenjan neprimeren material
pod njim; položen je bil nov betonski tlak, pod
nivojem tlaka so bile izdelane prečne vezi. Vse
to se na zunaj komajda vidi. Ni torej nenavadno,
če površen obiskovalec opazi zgolj razkopano
okolico in podrte lipe. Žal obnova zahteva tudi
kakšen neljub, pa vendar nujen poseg. Ko bo
primeren čas, bo okolica zopet urejena. Mislim,
da se ob skrbnih domačinih, ki so pri cerkvi med
obnovo opravili več kot 600 ur prostovoljnega
dela, za to ni bati. Njim gre glavna zahvala,
da obnova poteka relativno hitro in uspešno.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi Župniji
Trata - Gorenja vas, ki je zbrala večino sredstev
za obnovo cerkve sv. Jedrti, ter Občini Gorenja
vas - Poljane, ki ob vseh projektih ne pozablja
na sakralne spomenike svojega območja.
Gregor Luštrek,
župnik Župnije Trata - Gorenja vas

Obisk nadškofa
pri Sv. Valentinu na Jarčjem Brdu

Škofjeloški pasijon

14. februarja so se zgrinjali romarji iz Selške in Poljanske doline proti
Jarčjemu Brdu, kjer v neokrnjeni belini stoji cerkev pomembnega svetnika
sv. Valentina. To je stara in zelo čislana romarska pot, kamor so hodili
prosit predvsem za zdravje in prinašali božjastne otroke.
Ob devetih dopoldne je tam imel slovesno mašo nadškof Stanislav Zore,
ki je ob tej priložnosti posvetil kamniti oltar v cerkvi ter relikvije blaženega
Alojzija Grozdeta v oltarni mizi.
Zbralo se je okrog 500 romarjev, ki so z zanimanjem sodelovali pri
obredu, saj je to nekaj zelo posebnega in častnega. Po maši so se zadržali
v veselem druženju pred cerkvijo. Gospodinje so napekle pustnih dobrot
in skuhale kranjske klobase, čaj in 'kuhanček', možje pa so poskrbeli,
da je 'kačja slina' uspešno preganjala bacile. Tudi domači muzikantje
Mežnarjevega Janeza so s svojo posebno staro ljudsko glasbo razveseljevali prisotne. Zvok njihovih inštrumentov je nepogrešljiv na vsakem
cerkvenem slavju pri Sv. Valentinu na Jarčjem Brdu.
M. K.

Letošnja uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki se po petletnem premoru ponovno vrača na ulice in trge Škofje Loke,
se nezadržno bliža.

Foto: M. K.

Foto: http://www.pasijon.si

Prve uprizoritve že konec marca

Predstava temelji na najstarejšem ohranjenem dramskem besedilu
v slovenskem jeziku iz leta 1721, ki ga je napisal kapucin Lovrenc
Marušič, imenovan tudi Romuald Štandreški. Štandrež je naselje blizu
Gorice, kjer je bil Lovrenc rojen, svojo kapucinsko dolžnost pa je vrsto let opravljal v Škofji Loki, kjer je Škofjeloški pasijon tudi zapisal.
Njegov rokopis hranijo v Kapucinskem samostanu, faksimile pa je na
ogled v Kapucinski knjižnici v Škofji Loki. Poleg tega, da je Škofjeloški
pasijon najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku, je
tudi najstarejša ohranjena dramska režijska knjiga v Evropi ter največja
gledališka predstava na prostem v Sloveniji.
Zaradi svoje izvirnosti in pomena, bogastva izraženega slovenskega
jezika ter samega obsega predstave je Škofjeloški pasijon razglašen za živo
mojstrovino državnega pomena, s katero kandidirajo tudi za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Organizatorji letos ponujajo tudi dodatno ponudbo, v pripravljenih
paketih poleg ogleda pasijona obiskovalcem nudijo še ogled Kapucinske
knjižnice, voden ogled mesta … in pasijonsko malico, ki bo del obpasijonske baročne kulinarične ponudbe. Poleg tega bodo na voljo tudi kakovostni
spominki, ki jih je posebna komisija izbrala na javnem natečaju.
Prva od letošnjih osmih uprizoritev bo že 21. marca, sledijo še predstave 22., 27., 28. in 29. marca ter 6., 11. in 12. aprila. Izmenično si bodo
uprizoritve sledile ob 16. in 20. uri, le šolska predstava 27. marca bo ob
18. uri. Več informacij ponuja tudi spletna stran www.pasijon.si.
P. N.
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Najbolj znan Hotaveljčan

Letos mineva 100 let od smrti Luke Pintarja
Prve razrede osnovne šole je obiskoval v
Gorenji vasi, višje pa v Škofji Loki. Na ljubljanski gimnaziji je bil med najboljšimi učenci. Leta
1877 je odšel na študij v Gradec, kjer je študiral
klasično filologijo in slavistiko. Leta 1883, ko je
zaključil študij, je bil usposobljen za profesorja
latinščine in grščine v nemškem in slovenskem
učnem jeziku. Služboval je sprva na gimnaziji
v Ljubljani, nato v Novem mestu.
1898 je bil imenovan za skriptorja v Deželni
študijski knjižnici, naslednici ljubljanske Licej
ske knjižnice (po letu 1919 preimenovana v
Državno študijsko knjižnico, danes Narodna
in univerzitetna knjižica v Ljubljani). Od leta
1909 pa vse do svoje smrti šest let kasneje je
bil tam kustos in direktor.
Pintar se je že zgodaj preizkušal v književnem
ustvarjanju. Večina njegovih del je bila objavljena pod psevdonimom S. P. H. (Svitoslav
Pintar Hotaveljski).
Na področju literarne zgodovine se je
uveljavil predvsem kot prešernoslovec, skoraj
dve desetletji je namreč preučeval življenje in
delo Franceta Prešerna. Leta 1900 je pripravil
kritično izdajo Prešernovih Poezij.

Ukvarjal se je tudi z zbiranjem narodnega
besednega zaklada in ga deloma predal Maksu
Pleteršniku za slovar.

Koliko o našem rojaku sploh vemo?

Ko je Miha Naglič za pripravo Gorenjskega
biografskega leksikona (članke je sproti objav
ljal v Gorenjskem glasu) raziskoval o Luki Pintarju in ‘na terenu’ poizvedoval, pri kateri hiši
je bil rojen, ni dobil veliko podatkov, čeprav so
s Pintarjevimi potomci stike vseskozi ohranjali
pri Šupcu na Hotavljah. Že leta 2004 so sicer
v domačem turističnem društvu ob prihajajoči
90-letnici smrti razpravljali o sovaščanu, ki
mu ob tej priložnosti niso namenili kakšne
večje pozornosti. Kako spoštovan gospod je
bil Luka Pintar v Ljubljani, kjer je živel in
delal, pove podatek, da je le leto po njegovi
smrti dr. Šlebinger dal pobudo, da bi sestavili
izbor Pintarjevih del in jih izdali v knjigi. In
predlagal še: »Če tega ne store v Ljubljani, bi
se lahko skorajžili na Hotavljah, kjer se je naš
Luka rodil.« Z vso gotovostjo namreč lahko
zapišemo, da je ob svetovno znanem kamnu

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

OŠ Poljane
Poljane 100
4223 Poljane

VRTEC AGATA POLJANE
ENOTA VRTEC JAVORJE
Poljane, 9. 3. 2015

Vrtec Agata na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UR list RS, št. 24/2009, 26/2010, 23/2011)

RAZPISUJE
prosta mesta za otroke v:
• REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE
• REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Obrazce za prijavo dobite v Vrtcu Agata in v PŠ Javorje
ter na spletni strani Osnovne šole Poljane,
vrtca ali Občine Gorenja vas - Poljane.
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE

od 9. 3. 2015 do 20. 3. 2015.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• vsak dan od 8.30 do 10.30
• ob četrtkih od 8.00 do 16.00
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni v maju 2015.
Metka Debeljak, ravnateljica

hotaveljčanu Luka Pintar zagotovo najbolj
znamenit Hotaveljčan.

Damjana Peternelj

Foto: iz arhiva NUK-a

Luka Pintar, literarni zgodovinar, jezikoslovec in bibliotekar, se je rodil 15. oktobra 1857 na Hotavljah Pri Presercu, umrl pa 7. decembra 1915 v Ljubljani.

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

OŠ Poljane
Poljane 100
4223 Poljane

VRTEC AGATA POLJANE
ENOTA VRTEC JAVORJE
Poljane, 9. 3. 2015

OSNOVNA ŠOLA POLJANE OBJAVLJA
RAZPIS ZA VPIS OTROK
V POTUJOČI VRTEC POLJANE IN JAVORJE
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016.
Obrazce za prijavo dobite v vrtcu Agata in v PŠ Javorje ter na spletni
strani Osnovne šole Poljane,
vrtca ali Občine Gorenja vas - Poljane.
Vključijo se lahko otroci, starejši od 4 let.

Rok za prijavo je od 9. 3. 2015 do 20. 3. 2015.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata
pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• vsak dan od 8.30 do 10.30
• ob četrtkih od 8.30 do 16.00
Starši boste pisno obveščeni o začetku potujočega vrtca
v septembru 2015.
Metka Debeljak, ravnateljica
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Iz OŠ Poljane

Kulturno prireditev so oblikovali vsi učenci
Za tretješolci in šestošolci sta že letošnji šoli v naravi, mladi planinci so opravili
še en pohod, četrtošolci so se naučili ravnati z elektriko, devetošolci so spoznavali poklice, bilo je obilo športa … Vsi skupaj pa smo praznovali slovenski
kulturni praznik.
Učenci 3. a in 3. b so od 12. do 16. januarja šolo v naravi preživeli v Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti Dom Medved na Medvedjem Brdu. Tam ni vsakodnevnega prometnega
vrveža in hrupa, življenje poteka dosti bolj
umirjeno in v tesni povezanosti z naravo. Tokrat
jim zima ni postregla s snežno odejo in z nizkimi temperaturami, vendar jim to ni pokvarilo
veselja in jih odvrnilo od preživljanja večine
časa v naravi – v najboljši učilnici na svetu.
Z zanimanjem so raziskovali po bližnji in
nekoliko daljni okolici Doma Medved in bili
pripravljeni na vedno nove dogodivščine. Dne
vi so bili napolnjeni z nepozabnimi doživetji
in novimi spoznanji. Sprehajali so se v temi,
proučevali zvezde na jasnem nočnem nebu in
raziskovali gozd, streljali z lokom in opazovali
vreme. Spoznali so učence Zavoda za slepo in
slabovidno mladino iz Ljubljane. Zadnji dan
so dočakali še dričanje po toboganu, po kosilu
pa odhod domov.
Šestošolci so zimsko šolo v naravi preživeli
v Cerknem in na smučišču Črni vrh. Že takoj
prvi dan je začelo snežiti, učenci pa so začeli z
osvajanjem smučarskega znanja. Zvečer so se
seznanili s pravili bivanja in obnašanja v hotelu.
Čeprav so bili pošteno utrujeni, so pred spanjem
šli še v bazen.
Naslednji dnevi so v oblačnem in meglenem
vremenu potekali podobno – smučanje, plavanje, učne ure, ob večerih pa igra in druženje.
Spoznali so pravila FIS in jih po skupinah
predstavili, na koncu pa je sledil še kviz. V
muzeju so si ogledali stalno razstavo, ki govori
o Cerknem in okolici skozi čas. Tudi z laufarijo

Tretješolci v šoli v naravi na Medvedjem Brdu
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so se seznanili na še eni stalni razstavi, ki v
sliki in besedi prikazuje pustno dogajanje na
Cerkljanskem. Zadnji večer se je zaključil z
obveznim plesom.
Prva skupina naših mladih planincev se je
24. januarja podala na svoj drugi pohod na 859
metrov visoki Ožbolt. Krenili so iz Puštala,
se sprehodili nad obvoznico, potem pa v vas
Žolšče, od koder so s hojo nadaljevali po
markirani poti na Sv. Andreja. Tam so jih presenetili »škratje« s priboljškom in jih motivirali
za nadaljnjo hojo. Ko se jim je odprl pogled na
cerkev sv. Ožbolta, jih je čakal še zadnji vzpon,
ki jih je spominjal na planiško velikanko. Pri
cerkvi so si poiskali zavetrje in se podkrepili
z malico. Pot nazaj je bila krajša, saj jih je na
Svetem Andreju čakal avtobus.

Kako biti varni, močni in svobodni?

Na naši šoli že nekaj let poteka program CAP,
ki ga za učence 3. razreda izvajajo strokovne
delavke Damjana Bonča, Barbara Tavčar in Polona Zupan. Teme na delavnicah, ki so potekale dve
šolski uri, so bile različne oblike nasilja in zloraba
otrok v okviru programa CAP. To je preventivni
program, katerega cilj je z otroki na pozitiven
in njihovi starosti primeren način spregovoriti o
problemih nasilja in zlorab ter jih predstaviti, da
bi se znali nanje ustrezno odzvati.
Učence so strokovne delavke na njim prilagojen način učile, kako biti varni, močni in
svobodni. V igri vlog so predstavile različne
prizore z neznanim odraslim, prizor z nasilnim
vrstnikom, prizor s poznanim odraslim ter
prizor zaupanja odrasle osebe.

Učence so delavnice zelo pritegnile, njihovo
sodelovanje je bilo na visoki ravni, kar pa je
najpomembneje – naučili so se, kako biti varni,
močni in svobodni.
Učenci 4. razreda letos pri predmetu naravoslovje in tehnika spoznavajo prednosti pa tudi
nevarnosti, ki jih povzroča uporaba elektrike.
Svoje znanje so nadgradili na tehniškem dnevu,
na katerem so izvajali poskuse s statično elektriko, izdelali svetilnik, sestavljali električni
krog in preizkušali, katere snovi so prevodniki
in katere izolatorji. V računalniški učilnici so
reševali kvize o elektriki in sestavljali električne
kroge v programu Edison. Vse poizkuse so
delali z baterijo.
Ugotovili so, da o elektriki že veliko vedo
in da je lahko tudi zabavna.
Devetošolci, ki se že kar resno spogledujejo
s svojo prihodnostjo, so tehniški dan preživeli
v popoldanskem času. Predstavile so se jim
različne srednje šole, ki so jim približale
tudi poklice, za katere se bodo izobraževali.
Mnogi so glede svojega nadaljnjega šolanja
že odločeni, a vseeno so izvedeli kaj novega.
Še posebej pa je bil tehniški dan dobrodošel za
vse tiste, ki še ne vedo, kam bi se po osnovni
šoli usmerili.

Tudi Prešeren je črpal iz slovenskega
ljudskega izročila

Letošnji slovenski kulturni praznik, Prešer
nov dan, ki je po datumu res bil včeraj, smo na
naši šoli praznovali že v petek.
Navadno učenci ob kulturnem prazniku, ki je
tudi državni praznik, z mentorji pripravijo enourno
prireditev, letos pa ni šlo le za to. Kulturi so učenci
od 6. do 9. razreda namenili celo dopoldne, zadnjo
šolsko uro pa se je odvijala prireditev, namenjena
vsem učencem od 1. do 9. razreda.
Rdeča nit kulturnega dneva je bilo slovensko
ljudsko izročilo, ki so ga učenci spoznavali in
poustvarjali pod mentorstvom učiteljev. Posamezni razredi so bili vključeni v štiri različne
delavnice, v katerih so sodelovali prav vsi.
Šestošolci so dopoldne v plesni delavnici namenili ljudskim plesom, sedmošolci so v likovni
delavnici izdelovali panjske končnice, učenci
osmih razredov so se v literarni delavnici posvetili
otroškim ljudskim pesmim in dramski uprizoritvi
ljudske pravljice Trap. Da pa je bilo vse delo dokumentirano in na koncu tudi predstavljeno, so skozi
vse dopoldne skrbeli učenci 9. razredov, ki so v
okviru filmsko-fotografske delavnice spremljali
dogajanje na posameznih področjih.
Zadnjo šolsko uro pa je napočil čas, da
učenci predstavijo svoje delo. Na prireditev
so prišli tudi mlajši učenci od 1. do 5. razreda.
Povezovalca prireditve, sedmošolca Ana Hafner in Marcel Stržinar, sta poudarila lepoto
in pomen slovenskega ljudskega izročila, na
katerega v današnjem hitenju in tehnologiji ne
pomislimo prav pogosto. Tudi France Prešeren
je črpal iz njegove bogate zakladnice, ki je naš
majhen narod naredila velikega.
Bernarda Pintar

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Začetek leta ob zimskih užitkih
in v znamenju kulturnega praznika
V januarju smo tudi učitelji imeli izobraževanje. Damjan Slabe, predavatelj na
Zdravstveni fakulteti na oddelku za sanitarno inženirstvo, nam je teoretično in
praktično približal delo prve pomoči. Zaključili smo prvo ocenjevalno obdobje.
Nekaj je bilo ‘enk’, a bodo prav kmalu popravljene.

Jezikovni dan šole v znamenju Japonske

Dan po slovenskem kulturnem prazniku smo
na šoli pripravili jezikovni dan. Prvi dve uri so
učenci od šestega do devetega razreda v avli
prisluhnili izjemno zanimivemu predavanju o
Japonski. Spoznali so, kako drugačna je kultura
v deželi vzhajajočega sonca, kako pestra je njena
pokrajina, kako živahna so večja mesta, zakaj so
Japonci še posebej znani kot tehnološko napreden
narod, pa tudi narod z bogato zgodovino in še in
še. Ogledali smo si japonsko pisavo in spoznali
tudi nekaj osnovnih fraz v japonskem jeziku.
V naslednjih dveh urah smo po učilnicah imeli
jezikovne delavnice. V šestem razredu so se urili
v kulinaričnih in računalniških veščinah, se učili
ruskih besed in angleških pregovorov. V sedmem
razredu so jezikali nizozemsko in latinsko ter
se izražali likovno. Osmošolci so se učili osnov
italijanščine, imeli pa so tudi športno-jezikovno
in geografsko delavnico. V devetem razredu smo
gostili govorca portugalščine Raula Ferreiro,
Shpreso Rupar, ki je vodila delavnico albanščine,
in Tajo Gorjan, ki je pripravila francosko delavnico.
Zadnjo šolsko uro smo obeležili slovenski kulturni
praznik s proslavo, ki je potekala v skladu z duhom
celega dne. Na prireditvi za razredno in predmetno
stopnjo so učenci igrali na inštrumente, uprizorili
ples povodnega moža, brali pesmi v slovenskem,
francoskem, ruskem in nemškem jeziku. Skratka,
vsi so se zelo potrudili.
Na predavanju za starše, učitelje in vzgojitelje
je Damjana Šmid pripravila odlično predavanje
o bontonu. Škoda, ker se ga niso udeležili vsi
starši otrok naše šole.

naloge. Imeli smo sedemnajst začetnikov. Naučili
smo se smučati, vsi učenci
pa so se na koncu peljali z
dvosedežnico. Prav tako
smo napredovali pri plavanju. Zadnji dan so bile
podeljene kolajne za dečke
in deklice za smučanje in
plavanje. Vse je fotodokumentirano in si lahko ogledate na spletni strani šole
pod fotogalerijo. V Cerknem
smo si ogledali muzej, kjer
je najbolj zanimiva zbirka
laufarjev, sprehodili smo se
skozi mesto in si ogledali
zanimivosti. Ostalo je še
nekaj časa za družabne
igre, ogled filma o pravilih
na smučišču ter ogled treh
S podelitve kolajn šestošolcem za smučanje in plavanje v šoli v naravi v Cerknem risank, nikakor pa ni smel
Zelo so se izkazali mladi astronomi na državnem odpasti disko. Vsi smo se naplesali do premočenih
tekmovanju in osvojili dve srebrni Dominikovi las in hude žeje.
priznanji, to sta prejela Klara Ažbe in Urban
V podaljšanem bivanju se učenci najbolj
Potočnik, zlato priznanje pa so prejeli Sara Buh, razveselijo igrarij na snegu.
Miha Jeraša, Luka Jelovčan in Matic Rebršek.
Prav tako pa pridno ustvarjajo in pomagajo
Konec januarja je bilo v Škofji Loki medobčinsko pri dekoraciji šole, saj je šola polna srčkov,
prvenstvo v badmintonu. Učenci naše šole so ptičkov in mask, vse v duhu gregorjevega,
osvojili sedem kolajn. V začetku februarja je bila valentinovega in pusta.
Jana Rojc
odigrana tekma predtekmovanja mlajših dečkov
med OŠ Ivana Tavčarja in OŠ Žiri. Z rezultatom
Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
47 : 41 so bili boljši naši košarkarji. V Mlekarni
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026
Celeia so se odločili, da razvajajo otroke tako, da jih
obišče mlečna kraljica. Obiskala je učence prvega
VRTEC ZALA
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas
in drugega razreda, na podružničnih šolah pa še
ENOTA DOBRAVA
Trata 40
tretji razred. Na obisku je pripovedovala o zdravi
ENOTA SOVODENJ
4224 Gorenja vas
prehrani, o pomenu gibanja za dobro počutje, z
ENOTA LUČINE
učenci je naredila nekaj gibalnih vaj in jim povDatum: 10. 2. 2015
edala pravljico o Zeleni dolini. Otroci so dobili
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
pobarvanko in jogurte Oki Doki. Art kino mreža
( UR. list, št. 24/2009, 26/2010, 23/2011)
Slovenije organizira brezplačen ogled filmov za
učence starejše skupine v vrtcu, za četrtošolce in
OBJAVLJAMO RAZPIS
osmošolce. Kino v Žireh so obiskali naši četrtošolci
in otroci vrtca in si ogledali šest risanih filmov. Po
PROSTIH MEST ZA OTROKE
ogledu filmov so imeli razgovore, izdelavo optičnih
V VRTCU ZALA GORENJA VAS,
igrač in animiranih filmov. V slikarskih delavnicah
V ENOTI DOBRAVA, V ENOTI SOVODENJ IN ENOTI LUČINE
učenci z veseljem slikajo in prvo pošiljko lepo nasZA ŠOLSKO LETO 2015/2016.
likanih panjskih končnic smo poslali na Čebelarsko
zvezo v Lukovico.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh vrtcih ali na spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/
v meniju Obrazci ter na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

Užitki za šestošolce
v zimski šoli v naravi

Uspešno smo izpeljali zimsko šolo v naravi.
Prvi dan je bil odpovedan zaradi slabega vremena, ki smo ga nadomestili en teden kasneje v
prečudovitem jasnem dnevu. V skrajšanem bivanju v Cerknem smo opravili vse zastavljene

Rok za oddajo vloge je od 9. 3. 2015 do 20. 3. 2015.
Izpolnjeno vlogo oddajte v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure in ob četrtkih od 8. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v maju.
Izidor Selak, ravnatelj
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Likovna sekcija KUD Trata

Na ogled utrinki izpod Blegoša
V prostorih Sirnice Pustotnik je na ogled razstava Utrinki
izpod Blegoša, ki jo je pripravilo KUD Trata Gorenja vas.
Gre za drugo razstavo poljanskih slikarjev v tem letu. V
prostorih škofjeloške knjižnice so na ogled originalni lino
rezi, pri Pustotniku pa akrili, akvareli in olja.

Janeza Bohinca ter na kratko predstavila delovanje društva v zadnjem
obdobju. Najbolj dejavna je prav slikarska sekcija, ki ustvarja pod
mentorstvom priznane slikarke in domačinke Maje Šubic. »Trenutno je
skupina polna, saj nas je v njej dvanajst. Po besedah naše učiteljice so
torkova štiriurna druženja oziroma poučevanja zelo naporna, saj v delo
vloži vso svojo energijo. Z njenim poučevanjem smo vsi v skupini zelo
zadovoljni. Je prečudovita učiteljica in to, da nas ima ona rada in mi njo,
se vidi po nastalih in razstavljenih delih ter tudi v tem, da nihče ne zamudi
na slikarski tečaj,« je pojasnila Rojčeva, tudi sama članica slikarske
sekcije. Obiskovalce, ki so se od blizu in daleč zbrali v lepem številu, je
nagovoril tudi gospodar kmetije Pustotnik Milan Brence. Kot je poudaril,
je vesel odziva obiskovalcev in domačinov, ki so Sirnico Pustotnik vzeli
za svojo. Tako se v njej čez vse leto odvijajo različni dogodki.

Rdeča nit razstave življenje v Poljanski dolini

Pred uradnim odprtjem razstave je društvo pripravilo krajši kulturni
program, ki sta ga z besedo v obliki zgodbe sooblikovali Minka Marija
Likar, v obliki prebrane pesmi z naslovom Blegoš avtorja Janeza Bohinca,
pa Cilka Bohinc. Glasbeno noto razstavi so dodale Klara Peternelj na
citrah, Meta Ažbe na prečni flavti in Klara Ažbe na violini. Predsednica
društva Jana Rojc se je v svojem nagovoru spomnila ustanovitelja društva
Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Osnovna šola Ivana Tavčarja
Gorenja vas
Trata 40
4224 Gorenja vas

VRTEC ZALA z enotami
Datum: 10. 2. 2015

OSNOVNA ŠOLA
IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS OTROK V
POTUJOČI VRTEC V VRTCU ZALA
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016.
Obrazce za prijavo dobite v Vrtcu Zala in vseh enotah vrtca, na spletni
strani vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju Obrazci, na spletni strani
Občine Gorenja vas - Poljane.
Vključijo se lahko otroci, starejši od 4 let.

Lidija Razložnik

KUD Trata v škofjeloški knjižnici
razstavlja grafike v tehniki linoreza
Odprtje razstave na hodniku Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki je
bilo sicer predvideno za 5. februar, vendar so dogodek zaradi napovedi
močnega sneženja prestavili na torek, 10. februarja. Na ta dan so se ob 18.
uri zbrali članice in člani iz Kulturno-umetniškega društva Trata. Razstava
grafik v tehniki linoreza ima naslov Objem narave, saj so motivi izbrani na
to temo. Ustvarjali so: Marinka Gantar, Sonja Klemenčič, Srečo Kokalj,
Zvezdana Kralj, Mojca Marolt, Jana Mlinar, Manca Mravlja, Ivanka Oblak,
Miša Oblak, Ivica Peternelj, Francka Potočnik, Janez Radoševič, Jana
Rojc in Tadeja Šubic. Zbrane sta pozdravili predsednica društva Jana Rojc
in mentorica slikarskih delavnic, akademska slikarka Maja Šubic. Obe
sta poudarili, da se ob skupnem likovnem ustvarjanju ustvarja pozitivno
vzdušje med udeleženci delavnic in da so druženja v zimskih mesecih, ko
delavnice potekajo, prijetna. Glasbeno sta dogodek popestrili Meta Ažbe s
flavto in Klara Ažbe z violino, Cilka Bohinc pa je prebrala eno izmed pesmi
pesnika Janeza Bohinca. Jana Rojc je še dodala, da sta njihov trud in
vložena energija poplačana z zanimanjem ljudi za njihovo delo in pozitivno
kritiko.
Jure Ferlan
Foto: Jože Rojc

Odprtje razstave je bilo tudi lepa priložnost za druženje.

Rdeča nit razstave je vse, kar raste, biva, živi, skratka, obstaja pod
Blegošem (živali, pokrajina, ljubezen, akti ...) Na ogled so postavljeni
tudi akti golih žensk, ki so jih slikali po Modiglianiju. »Preučevale smo
odtenke barv na pohištvu, ozadju, oblačilih in koži. Včasih naslikamo
kakšno delo slikarjev, včasih po kakšni doma narejeni fotografiji, po
fotografiji s koledarja, iz knjig in revij. Malo manj slikamo po spominu,
saj po fotografijah natančno vidiš prelivanje barv, sence, detajle ...,« je
pojasnila tehnike ustvarjanja Rojčeva. Razstava, ki je poleg neponovljivih
slikarskih del postregla tudi z domačimi dobrotami, je minila v prijetnem
druženju. Sicer pa KUD Trata v letošnjem letu načrtuje razstavo svojih
del na Slemenih, ob čipkarskih dnevih v Žireh in še kje. Se bodo pa
udeležili tudi slikarske kolonije na Debelem Rtiču. Preteklo leto so v
okviru slikarske kolonije ustvarjali v Pliskovici in Štanjelu na Krasu.

Rok za oddajo vlog je od 9. 3. 2015 do 20. 3. 2015.
Izpolnjeno vlogo oddajte v Vrtec Zala
pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8.00 do 10.00 ure in
ob četrtkih od 8.00 do 16.00 ure.
Starši boste pisno obveščeni o začetku potujočega vrtca v septembru 2015.
Izidor Selak, ravnatelj
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Likovniki KUD Trata z mentorico Majo Šubic

Koračinova z diatonično
harmoniko tretja pri Avseniku
V Begunjah na Gorenjskem je januarja že devetič potekalo Mednarodno tekmovanje harmonikarjev v organizaciji Glasbene šole Avsenik. Na tekmovanju
se je v dveh dneh s preigravanjem Avsenikove polke in valčka predstavilo 95
harmonikarjev v disciplinah klavirske, kromatične in diatonične harmonike.
Anja Koračin iz Gorenje vasi je bila tretja.
Letos so se udeleženci prvič pomerili tudi v
novi disciplini, in sicer v duetu harmonik. Prav
nova disciplina je na koncu postregla z absolutnima
zmagovalcema letošnjega tekmovanja za nagrado
Avsenik. Mednarodnega tekmovanja pri Avseniku
se že tradicionalno udeležuje tudi Anja Koračin, harmonikarica iz Gorenje vasi, ki je leta 2013 osvojila
naziv absolutne zmagovalke tekmovanja. Letos je
v disciplini diatonična harmonika zbrala 98 od 100
možnih točk in tako osvojila 3. mesto. »Na to sem
zelo ponosna, saj sem se na to tekmovanje veliko
pripravljala. Poleg tega se že skoraj dve leti, odkar
sem prenehala obiskovati glasbeno šolo v Škofji
Loki, učim sama. Tako sem se tudi za tekmovanje
pri Avseniku pripravljala brez pomoči, zato mi osvojeno mesto pomeni še toliko večji uspeh,« je
po tekmovanju povedala Koračinova, ki je enako
uvrstitev pri Avseniku dosegla tudi lani.

Foto: Avtoprodukcija MOPS

Mednarodno tekmovanje harmonikarjev

Konkurenca je huda

Tekmovalci, letos ni bilo med njimi nobenega
iz Avstrije, prvič pa se je tekmovanja udeležil tekmovalec iz Poljske, so se predstavili po ustaljenem
programu Avsenikovega tekmovanja – z dvema
tekmovalnima skladbama, od tega eno obvezno iz
razpisa, ki je izbrana vnaprej po izboru strokovnih
sodelavcev organizatorja. Letos je bila to skladba
z naslovom Polka naokrog. Obvezno skladbo
so tekmovalci izvajali ob spremljavi kitarista in
basista. Druga skladba je skladba iz Avsenikovega
repertoarja po lastni izbiri. Koračinova si je izbrala
skladbo z naslovom Planinka. »Z letošnjim nastopom sem zelo zadovoljna. Potekal je tako, kot
sem želela, brez treme in napak, predvsem pa sem
na odru uživala,« je komentirala svojo udeležbo
Koračinova, ki sicer igra tudi pri folklorni skupini
v Škofji Loki, in nadaljevala: »Po mojem mnenju

je tričlanska komisija ocenjevala pravično ter tudi
strogo, kar je ne nazadnje tudi prav. Konkurenca
je bila huda, saj je pri toliko dobrih tekmovalcih še
težja naloga oceniti najboljšega. Po mojem mnenju
so najpomembnejše malenkosti.« Načrti mlade
harmonikarice, ki se med drugim uči tudi solo petja
v Glasbeni šoli Škofja Loka, so za letošnje leto še
udeležba na Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev
in Mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za
pokal Kranja v Besnici ter tekmovanju za zlato
harmoniko Ljubečne. Glede na pretekle odlične
uvrstitve na tovrstnih tekmovanjih se tudi za naprej
ni bati, da ne bi posegala po njih.
Lidija Razložnik

Eterična olja

Blagodejno vplivajo na počutje in zdravijo
Nekaj dni je od takrat, ko sem hitela po šolskem hodniku in me je kar potegnilo
v enega izmed razredov. »Kaj pa pri vas tako lepo diši?« »Kapljice imamo nad
umivalnikom v izparilniku ob ogledalu, mmm, kako lepo diši.« Pa res, kako prijeten,
nežen vonj se je širil in kar čutilo se je, kako bežijo virusi skozi priprto okno.
dodane zeli kot za čaj, ki ga pijemo. Pripravek
damo v navadno posodo, če nimamo posode za
inhalacijo, in se čez glavo pokrijemo z brisačo
ter vdihavamo paro. Naj bo voda čim bolj vroča.
Kapljice nakapamo v izparilnik in večkrat na
dan prižgemo svečko. Osem do deset kapljic
je dovolj za vodo, ki jo nalijemo v zgornjo
posodico.

Kupujmo le olja iz naravnih sestavin
Eterična olja pridobivajo iz različnih delov
rastlin in vplivajo na različne dele telesa. To so
visokokoncentrirani izvlečki. Vsako olje ima
na človeka svoj dobrodejni vpliv, kajti vsaka
rastlina ima drugačno mešanico spojin, ki potem
deluje protivnetno, pomirjujoče, spodbujevalno
… Olja se skozi kožo vpijajo v naše telo, skozi
limfni sistem preidejo v krvni obtok po vsem
telesu in pospešujejo izločanje odvečnih
tekočin, strupov, pospešujejo prekrvavitev,
delujejo na živčne centre, blagodejno vplivajo
na kožo in druga tkiva, na dihalne poti … Pri
prehladih si pripravimo inhalacijo in vdihavamo
eterična olja mete, melise, sivke, kamilice,
lahko pa inhaliramo le čaj z nekoliko več

Pri nakupu eteričnih olj moramo biti zelo
pozorni, da so zares naravna. Pravi pokazatelj
naravnega olja je cena, vedno jih dobimo v
temni stekleni posodi, nikoli v plastičnih ali
prozornih. Umetna olja nimajo zdravilnih
učinkov, celo škodujejo lahko, niso primerna
niti za odišavljanje prostorov. Naravna eterična
olja iz kokosa, jabolka, jagode in breskve
ne obstajajo. Na sejmu Narava-zdravje sem
zagledala pripomoček za parno destilacijo in že
pomislila na sanjski nakup, a po ugotovitvi, da
rabiš za en liter eteričnega olja vrtnice dva tisoč
kilogramov cvetov in za tri litre olja smreke
sto kilogramov vršičkov, je želja po nakupu
kaj hitro popustila. Eterična olja pridobivajo
iz cvetov vrtnice, plodov brina, skorje cimeta,
smole, iz sadnih lupin – pomaranča, limona,

trave (limonska trava …). Mimogrede – limonsko travo sedaj posejete in pridno vzgajate v
lončku, maja pa jo posadite na prosto. Porezani
listi so čudoviti za uporabo v kuhinji, je lepa tudi
za okras, predvsem pa se rabi za čaj.

Delimo jih glede na zdravilne učinke

Eterična olja razdelimo na skupine po
zdravilnih učinkih: antiseptiki so evkaliptus,
sivka, kamilica, čajevec; naravni antibiotiki so
sivka, čajevec; na razpoloženje vplivajo melisa,
cipresa, limona, sivka, meta. Pri prehladu se
natremo po prsih, pod nosom in okrog ušes z
evkaliptusovim oljem. Za pomiritev kanemo
kapljico ali dve sivkinega olja na robček ob
postelji. Cedrino olje se uporablja za kopeli,
savne in masaže. Bor dodajamo v različne detergente pa tudi v prehrano, predvsem k pijačam.
Cimetovo olje uporabljajo v zobnih kremah, za
inhalacije proti prehladu, kot dodatek jedem …
Eterična olja vplivajo na psihofizično počutje
človeka, zdravijo, so dodatek v kozmetičnih
pripravkih, uporabljamo jih za dišavljenje in
osvežitev prostorov. Zaužiti jih ne smemo, ne
smejo priti v stik z očmi in ustnicami. Prav
tako niso priporočljiva za nosečnice, bolnike
s povečanim tlakom, srčnimi težavami … Ne
vtirajmo jih v kožo, preden gremo na sonce, saj
se lahko na koži pojavijo lise. Upoštevajmo nasvet, da ne kupujemo poceni in umetnih eteričnih
olj, saj naredijo več škode kot koristi.
Jana Rojc
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Upokojenci

Enkrat mesečno na planinski izlet
Foto: V. B.

Tudi v letu 2014 je Planinsko društvo Gorenja vas pripravljalo planinske izlete
za upokojence. S tem je tej starostni skupini ponudilo eno od možnosti zdravega
preživljanja prostega časa in spoznavanja pestrih podob Slovenije.

»v manj znano«. V izredno lepem vremenu so se
odpravili na Rašico (Vrh Staneta Kosca).
Planinskih izletov Upokojenske sekcije PD
Gorenja vas se je udeležilo 88 upokojencev, ki
so opravili 303 pohode. Vsi opravljeni izleti
so potekali v lepem vremenu, brez poškodb
ali drugih nevšečnosti. Udeleženci so v polni
meri doživljali lepote hribov in gora, spoznavali
nove kraje, njihove posebnosti ter naravne in
kulturne značilnosti. Nudili so jim res obilo
užitkov. Med njimi je prevladovala dobra volja,
sproščeno vzdušje in zadovoljstvo po opravljenih pohodih.
Prevoze pohodnikov je opravljalo
Avtoprevozništvo Frelih iz Goropek. Njihovi
vozniki zaslužijo zahvalo za varne in vestno
opravljene usluge.

Kam letos?

Pred kočo na Dobrči
Na pohode so se odpravljali enkrat mesečno,
vedno ob četrtkih. Izlete sta pripravljala planinski vodnik Franci Fortuna in Valentin Bogataj
kot neposredni organizator. Na spletni strani
društva (www.pdgorenjavas.si) so objavljeni
kratki opisi in fotografije s posameznih izletov.
Lani je program obsegal devet izletov. Zaradi

neprimernega vremena je odpadel le pohod po
hribih nad Soriško planino. Prvi izlet je bil marca po Izolski krožni poti. Sledili so nezahtevni
vzponi na Vremščico, Krim, Zasavsko Sveto
goro, Dobrčo in na Pristovški Storžič. Pester
je bil septembrski pohod po Krajinskem parku
Zgornja Idrijca. Zadnji, decembrski izlet je bil

Za leto 2015 je že pripravljen nov, pester
seznam izletov za upokojence. Nudil bo lepa
doživetja naših hribov, gora in slovenskih
pokrajin. Objavljen je v društvenem koledarčku
in na spletnih straneh Planinskega društva Gorenja vas in Društva upokojencev za Poljansko
dolino Gorenja vas.
Člani obeh društev pa tudi vsi drugi ste vabljeni, da se tudi v tem letu udeležujete izletov
in si z novimi doživetji polepšate in obogatite
tretje življenjsko obdobje.
Valentin Bogataj

ARON

Vaje dober pokazatelj pripravljenosti radioamaterjev
Konec januarja je Radioklub Marmor Hotavlje (RKMH) organiziral vajo ARON,
s katero so preizkusili različne načine zvez in povezave s centrom za obveščanje.
Vaja je bila priložnost za preizkus opreme, ki jo imajo trenutno na voljo v klubu,
in usposobljenosti članov.
»Na sami vaji so se pokazale tudi manjše
pomanjkljivosti, a ravno to je namen vseh vaj,
da se napake in nejasnosti ugotovijo in tudi
čimprej odpravijo. Po moji oceni je bila vaja
zelo uspešna, saj je delovalo vse, kar smo preizkusili,« je povedal Dejan Novak, predsednik
RKMH. Pojasnil je, da so načrtovali, da bi vaja
potekala na celotnem območju občine. Zaradi
izredno močnega sneženja so jo bili primorani
omejiti na območje Poljan, Hotovlje, Loga,
Gabrške Gore, Javorij, Volče, Bukovega vrha,
Gorenje vasi, Lučin, Žirovskega Vrha. Vaja je
bila simulacija popolnega izpada vseh zvez na
omenjenem območju. Potrebno je bilo zagotoviti komunikacijo na določenih območjih kot
tudi naprej v radioamatersko omrežje ter v
sistem ZARE, ki je največji enotni profesionalni sistem v državi. Uporabljajo ga različne
reševalne enote, vendar se kljub 95-odstotni
pokritosti še vedno najdejo območja, od koder
je dostop do repetitorjev nemogoč in posledično
tudi do komunikacije s centrom za obveščanje.
Taka območja v naši občini so npr. Fužine in
Hotoveljska grapa.
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Sodelovali so tudi
radioamaterji iz tujine

Na vaji so preizkusili tudi APRS (Automatic Packet Reporting System). To je radij
ska postaja, ki je preko vmesnika povezana
z GPS napravo. »Radijska postaja v realnem
času pošilja podatke o naši poziciji, hitrosti,
višini lahko tudi vremenske podatke in ostalo
telemetrijo. Priporoča se za lociranje ekip, na
zemljevidu omogoča točno označbo določene
stvari, dogodkov.« Preko radijske postaje se
lahko pošilja tudi kratka sporočila ... K sodelovanju na vaji je RKMH povabil še radio
amaterje, ki so se oglasili iz Avstrije, Hrvaške,
Bosne in Hercegovine in Slovenije. Tako je
bilo v času vaje vzpostavljenih več kot 50 zvez
na različne načine. Na vaji so sodelovali tudi
gasilci, in sicer društva s Hotavelj, Trebije, z
Račeve in Vrha Sv. Treh Kraljev. Kakšna je
pokritost naše občine? »Naša občina je dokaj
dobro pokrita, seveda ob predpostavki, da
vse deluje. Opažamo izredno slabo delovanje
repetitorja na Koprivniku, a zato žal nismo

pristojni, bi pa z veseljem pomagali najti rešitev,
saj je dobra radijska zveza ključna za uspešno
intervencijo,« je še poudaril Novak.

V prihodnje bodo
nadgrajevali svoje znanje

V klubu so si enotni, da bo tovrstne vaje
potrebno organizirati tudi v prihodnje. Upajo, da
se jim bo pridružilo še več ljudi oziroma skupin,
ki so vključene v program zaščite in reševanja, saj
so tovrstne vaje dobra priložnost za usposabljanje
v primeru naravnih nesreč, kakršna je bila npr.
lanskoletni žledolom. Za pomoč pri zagotavljanju
zvez so v RKMH za to prejeli posebno zahvalo
PGD Sovodenj in bronasto značko Zveze radio
amaterjev Slovenije. »Namenili smo pa tudi kar
nekaj sredstev za opremo, ki je namenjena tovrstnim situacijam,« je še pojasnil Novak. Načrti
radioamaterjev za letošnje leto so čimprejšnja
sanacija in nadgraditev tekmovalne lokacije na
Ermanovcu, udeležba na tekmovanjih in vzpostavitev zvez na različnih prireditvah, tudi na
Ultra trailu. Organizirali bodo tudi izobraževanja
ter naučili vse člane rokovanja z opremo, ki jo
ima klub. »Čaka pa nas še nekaj dela z osvojitvijo
sistema WINMOR, to je sistemom za pošiljanje
klasičnih e-mail sporočil preko radijskih postaj,«
je strnil pripovedovanje Novak.
Lidija Razložnik

Košarkarski klub Gorenja vas

V novo sezono s številčno in kvalitetno ekipo
Po lanski slabši sezoni se je članska ekipa Košarkarskega kluba (KK) Gorenja
vas pod vodstvom novega trenerja Petra Hartmana in okrepljena z Janom
Demšarjem, Petrom Šturmom in Tomažem Mezkom po prvem delu tekmovanja
odlično odrezala, saj ga je končala na prvem mestu 4. SKL zahod 2.

Članska ekipa KK Gorenja vas
Še posebej nas veseli, da so naše domače tekme
dobro obiskane in da se je v ekipo uspešno vključil
15-letni Gregor Ržen, ki uspešno in pogumno
izkorišča minute, ki mu jih zaradi pridnega in
trdega dela na treningih namenja trener.
Konec sezone 2013/2014 smo se v vodstvu
kluba skupaj z igralci članske ekipe odločali
med tem, ali izstopimo iz tekmovanja ali vse skupaj postavimo na nove temelje. Porazen konec
lanske košarkarske sezone je ob poškodbah
nekaterih ključnih igralcev in prenehanju aktivnega igranja ali odhoda v drug klub večjega

števila igralcev, ki so bili v zadnjih sezonah nosilci igre pod gorenjevaškimi koši, sprožil precej
razmišljanj o tem, kakšno, če sploh, člansko
ekipo si želimo imeti. Skupna odločitev majhnega števila domačih igralcev in vodstva je bila,
da gremo v novo sezono s številčno in kvalitetno
okrepljeno ekipo, ki jo dokončno sestavi trener
Peter Hartman. Glavno vodilo je bilo, da mora
biti v klubu, kjer v mlajših selekcijah trenira in
igra 90 košarkarjev, kvalitetna članska ekipa
vrh piramide, ki hkrati predstavlja tudi cilj za
vse mlade igralce. Seveda si želimo, da bi bilo

čim več takih mladih, ki bi jim bila ta članska
ekipa samo vmesni cilj na poti do igranja na
višjih ravneh.

Težak začetek in dobro nadaljevanje

Na novo sestavljena ekipa tekmovanja ni
najbolje začela, saj je v prvih dveh tekmah zaradi
neuigranosti morala priznati premoč igralcem iz
Cerkelj in Kranjske Gore, zatem pa so sledile same
zmage. Z obrestmi sta morali priznati premoč
boljši ekipi iz prvih dveh tekem, po dvakrat pa
so naši košarkarji premagali še ekipi iz Komende
in Žirov ter tako na koncu zasedli prvo mesto v
tem delu tekmovanja. V drugem delu so v prvi
tekmi drugega dela v Idriji visoko premagali
domačine. 28. februarja sledi prva tekma doma
z ekipo Metlike. Domači tekmi v telovadnici OŠ
Poljane bosta še 14. marca proti ekipi Idrije in
28. marca proti košarkarjem iz Vrhnike. Glede
na trenutno formo in rezultate z optimizmom
pričakujemo preostale tekme in vse ljubitelje
košarke vabimo, da pridete spodbujat igralce v
poljansko telovadnico. Dogajanje na domačih
tekmah bomo popestrili s predstavitvami igralcev
mlajših selekcij, nagradnimi igrami za gledalce
pod pokroviteljstvom naših zvestih sponzorjev,
Taverne Petra in Gostilne na Vidmu, pripravljamo
pa tudi presenečenje za ljubitelje plesa.
S tekmovanjem nadaljujejo tudi vse ostale
selekcije naših košarkarjev v ekipah U17 in
U15 ter letos prvič tudi ekipe U13, U11 in
U9, na kar smo še posebej ponosni, in tudi ti
si zaslužijo podporo s tribun. Natančen urnik
tekem, rezultate, fotografije ter videoposnetke
najlepših akcij in še več o delovanju KK Gorenja vas si lahko ogledate na spletni strani www.
kkgorenjavas.si.
Ciril Krmelj

40. jubilejni Pokal Loka

Smučarski klub Alpetour je v nedeljo, 15. februarja, sklenil tridnevno tekmovanje,
40. Pokal Loka ‒ eno največjih mednarodnih tekmovanj za mlade v alpskem
smučanju na svetu. Častno pokroviteljstvo nad letošnjim jubilejnim tekmovanjem
je prevzel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Tekmovanje je potekalo od 13. do 15.
februarja v Škofji Loki in na smučišču Stari
vrh, udeležilo pa se ga je rekordno število
sodelujočih držav. Sodelovalo je 34 reprezentanc z 260 tekmovalkami in tekmovalci, ki jih je
spremljalo okoli 120 spremljevalcev. Dogodek
se je s slovesnim odprtjem začel v petek. V okviru otvoritve je na strmini pod Loškim gradom
potekal nočni paralelni slalom, v katerem so
slavili Norvežani.
V soboto je na smučišču Stari vrh potekalo
tekmovanje v veleslalomu, v nedeljo pa še v
slalomu. Kljub slabim vremenskih pogojem
so se prostovoljci Smučarskega kluba Alpetour
Škofja Loka zopet izkazali in dokazali, da so
zmožni v vseh vremenskih pogojih zagotoviti
odlične pogoje za izvedbo tekmovanja.
Najuspešnejša reprezentanca na letošnjem

tekmovanju je bila reprezentanca Norveške pred
nemško in hrvaško. Z uspehi niso zaostajali niti
mladi slovenski smučarji. Neja Dvornik je bila v
kategoriji mlajših deklic U14 zmagovalka tako
veleslaloma kot slaloma. Posebno nagrado sta
prejela najboljša tekmovalca, Slovenec Tadej
Paščinski in Norvežan Gustav Vollo Rosberg,
ki bosta naslednji mesec nastopila kot predtekmovalca na tekmi za svetovni pokal v alpskem
smučanju na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori.
Nagrada je rezultat povezovanja obeh tekmovanj, ki se bo v naslednjem letu še utrdilo, so
sporočili organizatorji prireditve.
40. jubilej Pokala Loka so sicer letos zaznamovali z izdajo posebne znamke, na mestni
pošti Škofja Loka pa je do konca meseca možno
na vsako pošiljko na željo pošiljatelja dodatno
odtisniti še poseben priložnostni žig. Kot so

Foto: Peter Pokorn ml.

Tekmovanje omogoča mladim aktivno športno udejstvovanje

Pokal Loka je eno največjih mednarodnih tekmovanj za mlade v alpskem smučanju na svetu.
sporočili organizatorji, so prireditev uspešno
izvedli s pomočjo podpore lokalne skupnosti,
Občine Škofja Loka, pokroviteljev in močne
podpore medijev.
Kristina Z. Božič
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Kam marca?

• 27. februar 18.30. uri: Srečanje: Postna razmišljanja v župnijski
dvorani župnišča Trata - Gorenja vas. Srečanje vodi Janez Juhant.
• 28. februar ob 18. uri: Redni občni zbor PD Gorenja vas, razglasitev
rezultatov in odprtje razstave nagradnega fotografskega natečaja
»Gore in 1. svetovna vojna« v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
• 2. marec od 17. do 20. ure: Nadaljevalni tečaj kvačkanja v
Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico vodi Jana Šuligoj.
• 28. februar ob 18.30. uri: Košarkarska tekma Gorenja vas : Metlika
v telovadnici OŠ Poljane.
• 4. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 5. marec od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih KŠPD v Gorenji vasi. Organizira KORK
Gorenja vas.
• 5. marec od 16.30. do 19. ure: Rokodelska delavnica: izdelava
predpražnika iz ličja v PŠ Bukovščica. Organizira Rokodelski center Duo.
• 6. marec ob 17.30. uri: Otvoritev razstave likovnega natečaja Otroci
pomagajo otrokom – Moja rdečekrižarska zgodba v avli OŠ Ivana
Tavčarja. Organizira OŠ Ivana Tavčarja v sodelovanju z RK Slovenije.
• 6. marec 18.30. uri: Srečanje: Postna razmišljanja v župnijski
dvorani župnišča Trata - Gorenja vas. Srečanje vodi Sonja Pungertnik.
• 7. marec ob 10. uri: Redno mesečno vodenje na Golem vrhu.
Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 7. marec: Pohod po Jurčičevi poti. Dodatne informacije in prijave
pri Zorki Jereb na tel. št. 040/270-314 ali na www.pdgorenjavas.com.
Organizira PD Gorenja vas.
• 7. marec ob 15. uri: Občni zbor Društva upokojencev za Poljansko
dolino v KD Poljane.
• 9. marec od 17. do 20. ure: Nadaljevalni tečaj kvačkanja v
Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico vodi Jana Šuligoj.
• 11. marec ob 13. do 16.15. ure: Izobraževanje v okviru ženskega
podjetništva: Moja podoba, moj slog v sejni sobi UE Škofja Loka.
Obvezne prijave do 5. marca. Organizira RAS.
• 11. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 12. marec ob 7. uri: Izlet po Napoleonovi poti nad Trstom. Dodatne
informacije in prijave pri Valentinu Bogataju na tel. št. 040/377-356 ali na
www.pdgorenjavas.com. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.
• 12. marec od 17. do 20. ure: Osnovni tečaj in delavnica: Izdelava
vitraža v tehniki tiffany v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka.
Delavnico vodi Aleksander Sušnik.
• 13. marec od 17. do 20. ure: Rokodelska delavnica polstenja: Šali
iz volne in svile v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico
vodi Alja Venturini.
• 13. marec 18.30. uri: Srečanje: Postna razmišljanja v župnijski
dvorani župnišča Trata - Gorenja vas. Srečanje vodi Jože Dežman.

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage žene,
mame, stare mame in sestre

Stanislave Remic
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih
stali ob strani, posebej sosedom, urgenci Zdravstvenega
doma Škofja Loka, UKC Ljubljana – nevrološki ambulanti
in osebju, Zidarstvu Božnar in sodelavcem za izrečeno
sožalje, podjetju Alpina iz Žirov in vsem ostalim,
gospodu župniku Jožetu Pojetu za opravljen obred,
pevcem in govorcu za poslovilne besede ter pogrebnemu
zavodu Hipnos za opravljeno storitev.
Najlepša hvala tudi vsem, ki ste na dan slovesa prišli
drago pokojnico pospremit na njeno zadnjo pot.
mož, hčerki, sin, vnuki in pravnukinja
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• 14. marec od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 14. marec ob 17. uri: Predstavitev športnega društva Opv Šport v
športni dvorani v Lučinah.
• 14. marec ob 18.30. uri: Košarkarska tekma Gorenja vas : Hidria
v telovadnici OŠ Poljane.
• 14. marec ob 21. uri: Rock žur s skupinama PRELUDE in SORROW
v športni dvorani v Lučinah. Organizira Opv Šport Lučine.
• 16. marec od 17. do 20. ure: Nadaljevalni tečaj kvačkanja v
Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico vodi Jana Šuligoj.
• 17. marec ob 20. uri: Gledališka predstava – komedija: Vinko
Möderndorfer: Nežka se moži v Drami SNG Ljubljana. Dodatne
informacije pri Mileni Kejžar na tel. št. 041/756-354. Organizira
Društvo upokojencev za Poljansko dolino.
• 18. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 19. marec od 17. do 20. ure: Osnovni tečaj in delavnica: Izdelava
vitraža v tiffany tehniki v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka.
Delavnico vodi Aleksander Sušnik.
• 19. marec ob 18. uri: Predstavitev knjige Onkraj sebe - so(n)čne
zgodbe Minke M. Likar v Sirnici Pri Pustotniku v Gorenji vasi.
Organizira KUD Trata - Gorenja vas.
• 20. marec 18.30. uri: Srečanje: Postna razmišljanja v župnijski
dvorani župnišča Trata - Gorenja vas. Srečanje vodi Jože Bartolj.
• 23. marec od 17. do 20. ure: Nadaljevalni tečaj kvačkanja v
Rokodelskem centru Duo Škofja Loka. Delavnico vodi Jana Šuligoj.
• 25. marec od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 26. marec: Izlet: Ogled Kranja in rovov pod njim. Dodatne
informacije in prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo
upokojencev za Poljansko dolino.
• 26. marec od 17. do 20. ure: Osnovni tečaj in delavnica: Izdelava
vitraža v tehniki tiffany v Rokodelskem centru Duo Škofja Loka
• 28. marec ob 18.30. uri: Košarkarska tekma Gorenja vas : Vrhnika
v telovadnici OŠ Poljane.
• 29. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v KD
Lučine. Organizirata PŠ Lučine in KS Lučine.
• 29. marec ob 17. uri: Pomladni pozdrav – počastitev materinskega
praznika in prihoda pomladi v dvorani Kulturnega doma Sovodenj.
Organizira PŠ Sovodenj.
• 30. marec ob 16.30. uri: Delavnica: Polstenje copat. Dodatne
informacije in prijave pri Jani Rojc na tel. št. 031/250-723. Organizira
KUD Trata Gorenja vas.
• 2. april ob 7. uri: Pohod po osrčju Suhe krajine. Dodatne informacije
in prijave pri Valentinu Bogataju na tel. št. 040/377-356 ali na www.
pdgorenjavas.com. Organizira upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

Znani nagrajenci natečaja
Gore in 1. svetovna vojna
PD Gorenja vas je konec januarja zaključilo s četrto izvedbo nagradnega fotografskega natečaja z naslovom Gore in 1. svetovna vojna. Znani
so že nagrajenci, ki jih objavljamo v tokratni številki, v naslednji pa si boste
lahko prebrali več o poteku natečaja in odprtju razstave. Prvo mesto je
osvojil Brane Košir za fotografijo Spomin, drugo mesto Tanja Gorjan za
fotografijo Povratek domov, tretje Simon Kovačič za fotografijo avstroogrski vojak v kaverni na Sabotinu in četrto Valentin Bogataj za fotografijo
Monte Ortigara (2106 m): Zadnje počivališče vojakov. Vse fotografije, s
katerimi so avtorji sodelovali na natečaju, bodo na ogled v prostorih OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas od odprtja razstave 28. februarja dalje.
Lidija Razložnik

Šah

Letos znova ciklus osmih
turnirjev za pokal Poljanske doline
Šahovski utrip v Poljanski dolini je poživil ciklus turnirjev za pokal Poljanske
doline. V zadnjih letih šah ponovno pridobiva na popularnosti. Razlogov za
porast zanimanja je več, med njimi tudi mednarodni projekt vpeljave šaha v
šole, ki že nekaj let poteka tudi v Sloveniji, kot tudi veliko število turnirjev, ki
se tedensko organizirajo po celotni državi. Zanemariti pa ne gre tudi vpliva
računalnikov in svetovnega spleta.

Naslednji turnir bo prvo soboto v marcu. Vsi, ki bi
želeli sodelovati, dobijo več informacij na spletni strani
sah.sdpoljane@gmail.com ali na tel. št. 041/799-770.

nja vas - Poljane. Prihajali pa so tudi iz drugih
krajev – Žirov, Škofje Loke, Kranja, Kamnika
ter Ljubljane. Vzporedno s točkovanjem za
skupni pokal se je točkovalo tudi udeležence
v kategoriji osnovnošolcev (U15), v kateri se
je za skupno zmago pomerilo 11 tekmovalcev,
med temi pa na žalost ni bilo nobenega iz
domače občine.

Foto: Barbara Jakše

Letošnje tekmovanje se je že začelo

Zmagovalci prvega Pokala Poljanske doline
Na Poljanskem šah v preteklosti kljub
številnim dobrim posameznikom, za razliko
od bolj tradicionalnih športnih panog, ni imel
posebne vloge – in kljub dejstvu, da so ga včasih
v šolah in gostilnah veliko igrali. Verjetno je
tudi malo znano, da je dobila Poljanska dolina
prvega in doslej edinega šahovskega velemojstra že v drugi polovici prejšnjega stoletja,
seveda, če lahko velemojstra in udeleženca
šahovskih olimpijad Stojana Puca (1921–2004),
po starših izhaja iz 'Pogare', štejemo med naše
rojake. Šah je v teh krajih vedno živel, da pa
bi ga oživili tudi v organizacijskem smislu, so
pod okriljem Športnega društva Poljane oktobra

2013 ustanovili šahovsko sekcijo, katere osnovni namen je v začetku predvsem popularizacija
šahovske igre tudi na Poljanskem.
Konec leta 2013 je bil tako organiziran
prvi božično-novoletni turnir v Poljanah, ki
je v letu 2014 zrasel v ciklus osmih šahovskih
turnirjev za pokal Poljanske doline, ki so šteli
tudi za prvenstvo Občine Gorenja vas - Poljane
v pospešenem šahu. Turnirji so se v pomladnih
in jesenskih mesecih igrali po gostilnah in
dvoranah v Poljanah (trikrat), Gorenji vasi
(dvakrat), Javorjah, Starem vrhu ter Žireh. Na
vseh turnirjih se je skupaj pomerilo 35 šahistov
in šahistk, od tega jih je bilo 15 iz občine Gore-

Zmagovalec tekmovanja za leto 2014 v
absolutni kategoriji je postal FIDE mojster
Matjaž Brezovar iz Ljubljane, ki je svojim
nasprotnikom oddal samo en remi, pred Vojkom
Revnom iz Gorenje vasi ter Antonom Enikom
iz Žirov. V kategoriji osnovnošolcev je slavila
Katarina Mazzini pred Matejem Mlakarjem iz
Kamnika in Aleksom Jeršičem iz Ljubljane.
Zelo zanimiv pa je bil obračun za občinsko
prvenstvo, na katerem je prvo mesto suvereno
osvojil Vojko Reven, drugo in tretje mesto pa
sta si razdelila Jože Čadež iz Srednje vasi ter
Pavle Rant iz Hotovlje z enakim številom točk
pred četrtim Draganom Radojevićem in petim
Janezom Titanom.
Zaradi velikega in pozitivnega odziva se ciklus turnirjev, z nekoliko spremenjenimi pravili
točkovanja, nadaljuje tudi v letu 2015. Zaradi
večje zanimivosti sta bila vpeljana še tretja
kategorija U60, za vse igralce starejše od 60 let,
ter nekoliko spremenjen sistem točkovanja, tako
da bo za skupno uvrstitev štelo šest najboljših
uvrstitev od osmih turnirjev.
Prvi turnir v novi sezoni je bil že izpeljan 7.
februarja letos v Gostilni na Vidmu. Na njem
se je v doslej najmočnejši konkurenci pomerilo
22 šahistov in šahistk v starosti od 11 do 83 let,
med katerimi je zmagal Dušan Zorko iz Kranja.
Največ točk v točkovanju za občinsko prvenstvo pa je osvojil Goran Šušnjar iz Hotovlje.
Matjaž Mazzini

Koristni nasveti

Očistimo pečico brez strupenih kemikalij
Čiščenje pečice ni ravno priljubljeno opravilo. Z nasvetom, ki ga ponujamo
tokrat, lahko pečico očistite hitro, enostavno in (kar smo spodbujali že prejšnji
mesec) – brez kemikalij.
Če pečice ne čistimo redno, se zna zgoditi,
da se moramo lotiti temeljitega čiščenja umazanije, ki se nabere v njej. Zdi se, da lahko trdovratno umazanijo odstranimo le s strupenimi
kemikalijami. A ni nujno, da je vedno tako!
Umazanijo, zažgane maščobe lahko očistimo
tudi na naraven način.

Toda kako?
Pri čiščenju uporabimo sredstva, ki jih ima
povečini vsaka gospodinja doma na zalogi:
soda bikarbona, kis in limonin sok. Najprej
pečico ogrejemo na 250 stopinj. V pekač
pečice natresemo približno pet žličk sode
bikarbone in dodamo liter vode. Postavimo

v pečico in pustimo delovati dobre pol ure.
Nato izklopimo pečico in počakamo, da se
ohladi. Maščoba na notranji strani pečice
se bo popolnoma zmehčala. Nato pečico
premažemo z alkoholnim kisom in pustimo še
nekaj minut delovati. Zmečkamo aluminijasto
folijo in zdrgnemo pečico. Umazanija bo
odstopila in preprosto jo bomo lahko odstranili z vlažno krpo.
D. P.
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Ultra pušeljc trail

Baško grapo, Cerkljansko, Selško in
Poljansko dolino je združil tekaški šport
To čudovito primorsko-gorenjsko naravno okolje hribov in
dolin ter pestrih zgodovinski dogodkov je primerno za vse
vrste pohodov, zgodovinskih raziskovanj, gorskih tekov in
rekreacije. Že od leta 2002 tu poteka Gorski maraton štirih
občin – GM4O, od leta 2013 pa Pušeljc gorskih tekov na
Črno prst, Blegoš, Ratitovec in GM4O. Letos pa bo prvič organiziran še pravi ultra trail v Sloveniji – ULTRA PUŠELJC
TRAIL, dolg 100 kilometrov, ki jih bodo tekači odtekli po
Baški grapi, Cerkljanski, Selški in Poljanski dolini.

Trasa prvega ultra traila v Sloveniji
Leta 1915 je bil podpisan londonski sporazum, ki je po 1. svetovni
vojni zarisal novo zahodno mejo med Slovenci, med razvodjem Save in
Soče, imenovano rapalska meja. To območje je z mejniki še danes vidno,
prav tako italijanske kaverne, ki so bile obramba meje z njihove strani in
tudi utrdbe Rupnikove linije, ki so varovale mejo s starojugoslovanske
strani. To čudovito primorsko-gorenjsko naravno okolje kavern, mejnikov

Zimski utrinki
Kar nekaj lepih zimskih fotografij nam je konec januarja poslal naš
bralec Matej Bevk iz Jazen, ki ležijo na meji z našo občino in so že del
cerkljanske. Izbrali smo dve najlepši.
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Prijave so odprte od 1. januarja. Do sredine februarja je bilo prijavljenih že 106
tekačev in tekačic iz šestih evropskih držav, poleg Slovenije še Velike Britanije,
Belgije, Srbije, Poljske in Nizozemske. Ker še niso vsi plačali prijave (80 evrov),
bodo prijave možne do 31. maja ali do plačila 100. prijave. Start bo v soboto,
20. junija, ob 6. uri v Podbrdu, kjer je tudi cilj. Tekmovalci bodo tekmovali v
treh moških in treh ženskih kategorijah. Čas, ki ga imajo na voljo, je 30 ur s
časovnimi zaporami v Kopačnici (11 ur) in v Železnikih (18 ur). Na progi bo
10 okrepčevalnic, na območju naše občine dve: v Kopačnici (kjer bo poleg
Železnikov tudi oskrbovalni center) in na Blegošu. Razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj bo v nedeljo, 21. junija, ob 12. uri.

in utrdb, hribov in dolin ter pestrih zgodovinski dogodkov bo prizorišče
Ultra pušeljc traila.
Sedaj smo športni navdušenci in društva – Turistično društvo Podbrdo v sodelovanju s Športnim društvom Marmor Hotavlje, Atletskim
društvom Železniki, Planinskim društvom Podbrdo in Rodom aragonitnih
ježkov Cerkno – stopili skupaj in vse naše vrhove, ki povezujejo Pušeljc,
povezali v Ultra pušeljc trail.
Start bo 20. junija v Podbrdu, nato pa gre po trasi Kovce–Kobla–Črna
prst–Kal –Stržišče–Obloke–Hudajužna–Durnik–Porezen–Vrše–Tuškov
grič–Črni vrh–Kopačnica–Blegoš–Spodnja Ravan–Železniki–Ratitovec–
Dajnarska planina– Soriška planina–Lajnar–Kovce–Petrovo Brdo–Robar
do cilja v Podbrdu.
Dolžina trase je dobrih 100 kilometrov z višinsko razliko 6000 metrov
vzponov in prav toliko spustov.
Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.gm4o.si/sl/uptrazpis-2015.html.
Danes lahko ugotovimo, kar je pred stoletjem ločevalo, nas danes
združuje.
Milan Čadež, častni predsednik odbora

Pozdrav iz Libanona
Tole zanimivo fotografijo je na misiji v kraju Shama v južnem Libanonu posnel vojak Robert Božič iz Poljan. Na kozolčku je izpisano ime
Slovenija, na smerokazu zraven pa čisto spodaj tudi kilometri do Poljan
nad Škofjo Loko – 2293.

