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• Končno po novi obvoznici!

• 30 let podjetja Polycom

• Je Jack Sparrow iz Jordanije?

• Zaščita pred soncem

• Počitnice so tu!  
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Naslednja številka: 23. septembra 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 8. septembra 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!

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.

Vsebina

• 24. 5. – Na prireditvi 
Janez že kleplje v Novi Ose
lici; razveselil me je velik 
obisk mladih. 

• 25. 5. – V OŠ Poljane 
sem pozdravil učence na tekmovanju Kaj 
veš o prometu.

• 26. 5. – Obisk pri Francetu Tomšiču 
na Brezovici, ki je bil poseben gost naše 
prireditve v aprilu, poklonil sem mu foto 
album in skupno fotografijo.

• 26. 5. – Župani z območja povodja Sore 
smo na tiskovni konferenci na mostu v Med
nem izrazili nezadovoljstvo nad načinom 
reševanja tega prometnega zamaška. Očitno 
je zaleglo, saj je sedaj objavljen razpis za 
sanacijo obstoječega mostu. 

• 28. 5. – Dogodek Poslovni avto leta, 
ki ga organizira časopis Finance, se je letos 
ustavil  na Tavčarjevem dvorcu na Visokem. 
Bil je res paša za oči …

• 1. 6. – Na prireditvi ob 30letnici podjet
ja Polycom. V nagovoru sem tudi poudaril, 
da samo najbolj inovativna podjetja prido
bijo sredstva iz evropskega razpisa Obzorje 
2020. Iskrene čestitke še enkrat!

• 2. 6. – Na ogledu proizvodnih prostorov 
Jelovice v Preddvoru in na podelitvi priznanj 
Inovator Gorenjske.

• 3. 6. – Na sestanku z vaščani Gorenje vasi 
glede predloga enosmerne ceste na delu, kjer bo 
promet preusmerjen na obvoznico. Skupaj smo 
se odločili, da ostane dvosmerna, v prihodnje pa 
povečamo hodnik za pešce in kolesarje.

• 6. 6. – Na odprtju planinske koče na 
Mrzlem vrhu, tam mimo bo šla tudi naša 
občinska pohodniška pot.

• 14. 6. – Pri maši v Poljanah, kjer smo 
obeležili 50letnico postavitve temeljnega 
kamna nove cerkve.

• 19. 6. ob 12.30 – Promet v Gorenji vasi je 
bil preusmerjen na novozgrajeno obvoznico. 

• 23. 6. – Na zaključni prireditvi v OŠ 
Poljane, kjer so učenci odlično odigrali 
našo mlado državo in tudi ugotovili, da 
nam manjka vreča poguma, delavnosti in da 
moramo držati skupaj, sodelovati ter si med 
seboj pomagati. 

• 23. 6. – Pri maši za domovino in na 
praznovanju dneva državnosti v Poljanah.

• 24. 6. – Pri maši za domovino in na 
praznovanju dneva državnosti v Novi Ose
lici. V nagovoru sem poudaril potrebo po 
skupnem sodelovanju in povprašal, zakaj 
takšno nezaupanje v lastno državo.

• 3. 7. – Obisk ministrice za okolje in pros
tor ge. Irene Majcen. Pregledali smo doseženo 
in razdelili naloge za naprej, vse v smeri 
prenosa odlagališča Jazbec na ARAO.
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Po odstopu Janeza Rupnika iz vrst NSi je 
mandat v občinskem svetu, glede na volilni izid, 
pripadel Mariji Jereb iz Podjelovega Brda, ki so 
ga ji svetniki soglasno potrdili. Janez Rupnik je 
bil tudi član odbora za prostorsko planiranje, v 
katerega so namesto njega imenovali Janeza Ar
nolja. Ta je izstopil iz odbora za gospodarstvo, v 
katerega so nato imenovali novo svetnico.  

Socialnovarstveno pomoč na domu  
od 1. julija izvaja CSS 

Potrdili so tudi predlog prenosa izvajanja 
socialnovarstvene storitve pomoči na domu 
s Centra za socialno delo na Center slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka s 1. julijem. 
Pobudo so preteklo leto dali na CSD, saj so 
centri za socialno delo ustanovljeni za izvajanje 
dejavnosti, ki so vsebinsko precej razlikujejo od 
oskrbe starejših in invalidnih oseb. Prednost je 
ta, da imajo domovi za starejše lastne kuhinje, 
kjer zagotavljajo prehrano tudi za oskrbovance 
v okviru izvajanja pomoči na domu, ustrezneje 
usposobljen kader, ki omogoča fleksibilnejše 
odzive na kadrovske in organizacijske potrebe 
pri izvajanju storitve, možnost dodatnega us
posabljanja socialnih oskrbovalk in možnost 
dodatne ponudbe storitev in programov v okviru 
doma (fizioterapija ...).  

S prenosom je predvidena tudi prezaposlitev 
vseh socialnih oskrbovalk s CSD na CSS, cena 
storitve se zaradi tega tako za občine kot za 
uporabnike ne spreminja. Trenutno je 23,09 
evra/uro, od tega je prispevek občine 17,67 
evra (po zakonu je določeno najmanj 50 %), 
prispevek oskrbovanca pa 5,42 evra. V naši 
občini je trenutno za potrebe uporabnikov za
poslena ena socialna oskrbovalka. Lani je bilo 
v naši občini 27 uporabnikov – upravičencev 
socialne oskrbe na domu. To so osebe, ki ob 
občasni pomoči drugega (torej oskrbovalk) 
še ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in tako vsaj za določen čas odložijo 
potrebo po institucionalnem varstvu.   

Več sredstev za sanacijo poplav … 
Kot je na zadnji seji pojasnila Nada Doli

nar z oddelka za proračun, računovodstvo in 
finance, je bilo povišanje proračuna možno 
zaradi večjega ostanka na računu konec lan
skega leta in povečanja nekaterih prihodkov. Na 
odhodkovni strani pa bo seveda največ sredstev 
porabljenih za sanacijo po poplavah. 

Na prihodkovni strani naj bi 685 tisoč evrov 
prejeli za odpravo posledic poplav v hotoveljski 
grapi, za plaz Laze še 285 tisočakov. Povečujejo 
se tudi kapitalski prihodki, in sicer za skoraj tristo 
tisoč evrov, za omejeno rabo prostora so od rud
nika Žirovski vrh prejeli 234 tisoč evrov. 87 tisoč 
evrov so prejeli tudi od Ministrstva za gospodarski 
razvoj in investicije. 

Zmanjšali so se naslednji prihodki: komu
nalni prispevek za 45 tisoč evrov, dohodnina 
za sto tisoč evrov. Zaradi nižjih stroškov izve

S 6. seje občinskega sveta

Proračun po rebalansu še težji – in to za dva milijona!
Zadnjo sejo pred počitnicami so svetniki in svetnice začeli z menjavo v svetniških 
vrstah, med drugim potrdili prenos izvajanja socialnovarstvene pomoči na domu 
s Centra za socialno delo (CSD) na Center slepih, slabovidnih in starejših (CSS), 
sprejeli pa tudi rebalans proračuna, ki se je na prihodkovni strani okrepil.

denih del so se znižala še nepovratna sredstva 
Evropske unije. 

Odhodki so se zato povečali. Največ den
arja bodo na občini tako še vedno namenili 
odpravljanju posledic poplav, in sicer skoraj 
1,3 milijona evrov. Statična sanacija Sokolskega 
doma bo deležna še dodatnih 192 tisoč evrov, 
176 tisočakov je namenjenih za vračilo kupnine 
za kopaške toplice, sto tisočakov pa za gradbena 
dela knjižnice v mansardi Sokolskega doma.  

Ob pregledovanju postavk tako za Šubičevo 
hišo kot za Sokolski dom je Jure Krvina ugotavljal, 
da se sredstva drastično višajo, namesto Sokol
skega doma pa zavoljo že namenjenih (in pora
bljenih) sredstev uporabil kar izraz »diamantni 
dom«. Zanimalo ga je še, kdaj bo v celoti plačana 
kupnina za toplice v Kopačnici. Elizabeta Rakovec 
je odgovorila, da se bo obseg prodajanih zemljišč 
zmanjšal, prodajna cena je nekaj manj kot štiristo 
tisoč evrov. Pričakujejo pa le eno ponudbo (dose
danjega investitorja Iztoka Podkrižnika). Kupnino 
naj bi poravnal v 30 dneh po podpisu pogodbe, če 
se to ne zgodilo, bo razpis razveljavljen. Plačilo na 
obroke ni predvideno. Krvina je bil mnenja, da bi 
bilo dobro, da bi o tovrstnih zadevah v prihodnje 
odločal celoten občinski svet. 

… in manj za zimsko službo  
Opozoril je tudi na 

stroške zimske službe, 
ki bi lahko ob hudih 
zimah dosegli celo mili
jon. S 380 tisoč v spre
jetem proračunu se je 
postavka z rebalansom 
povišala na 470 tisoč 
evrov, od tega je bila re
alizacija do 18. maja že 
skoraj 420 tisoč evrov. 
Rakovčeva je pojasnila, 
da so že sprejeli neka
tere ukrepe: analizirali 
cene, opravili pogovore 
s polovico izvajalcev, ki 
so jim maja tudi poslali 
dopis, v katerem so po
jasnili, da pričakujejo 
dodatne popuste. Prip
ravljajo tudi dokument 
za razvezo pogodb, 
na osnovi katerega 
bodo iskali izvajalce 
za prihajajočo sezono. 
Dodala je še, da bo 
treba standard znižati, 
saj občina ne zmore 
pokrivati stroškov. Re
balans je bil sprejet z 
enim vzdržanim in enim 
glasom proti.  

V enomesečno 
javno obravnavo so 
pospremili osnutek 

odloka o kategorizaciji občinskih cest, potrdili pa 
tudi predlagan odlok o podelitvi koncesije za oprav
ljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
Oskrba s pitno vodo ter odlok o oskrbi s pitno vodo 
na območju občine, ki je bil v javni obravnavi od 
sredine maja. Sprejeli so tudi pravilnik o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini za programsko obdobje 2015–2020.  

Sprejeli so tudi predlog pravilnika o sejninah 
in drugih plačilih ter povračilih stroškov občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih 
skupnosti v občini. Razlog je bila prilagoditev 
oziroma uskladitev z veljavno zakonodajo.  

Dobro poslovanje nekaterih zavodov 
Sejo so zaključili še z nekaj statutarnimi spre

membami in pregledom poročil o poslovanju javnih 
zavodov v preteklih dveh letih, v katerih je občina 
ustanoviteljica (osnovne šole Ivana Tavčarja Gore
nja vas, Poljane, Jela Janežiča, Glasbena šola Škofja 
Loka, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gorenjske 
lekarne, Ljudska univerza Škofja Loka, Knjižnica 
Ivana Tavčarja Gorenja vas) in družb, v katerih 
ima občina deleže (STC Stari vrh, Loške mesnine, 
RAS, Bioenergetika). Glede na zbrana poročila so 
jih povečini ocenili kot zelo dobre. Ni pa šlo brez 
pripomb v. d. direktorju STC Stari vrh, Janezu 
Pelipenku, naj po drugem pozivu v družbi končno 
pripravijo odgovore o poslovanju, ki so jih že na seji 
odbora za gospodarstvo in 5. seji občinskega sveta 
zahtevali svetniki z županom na čelu.

Damjana Peternelj
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Avtobusne postaje pred zadrugo ni več

Promet končno stekel po novi obvoznici!
Sanacija plazu na koncu Gorenje vasi, zaradi katerega se je še nekoliko za-
maknilo odprtje gorenjevaške obvoznice, se je končala v skladu z napovedmi 
Direkcije za infrastrukturo v zadnjih Podblegaških novicah.

Promet je po 618 metrov dolgi trasi ob Sori 
mimo Gorenje vasi stekel 19. junija, teden dni kas
neje je tudi avtobusni prevoznik Alpetour prenehal 
voziti skozi vas. Tako je ukinjena avtobusna postaja 
pri zadrugi, nova je urejena na obvoznici.

evrov povečal na skoraj 2,38 milijona evrov, 
in sicer zaradi sanacije plazu, ki se je sprožil 
med gradnjo. 

Večina denarja, to je 85 odstotkov upravičenih 
stroškov, so sredstva Evropskega sklada za re
gionalni razvoj. Celotna investicija, vključno s 
protipoplavnimi in podpornimi zidovi, je stala 
dobrih pet milijonov evrov, občina je prispevala 
96.000 evrov za ureditev pločnikov, avtobusnih 
postaj in razsvetljave. 

Kot so povedali na Direkciji za ceste, 
ob voz nica še nima uporabnega dovoljenja. 
Pričakujejo ga po tehničnem pregledu predvi
doma avgusta.  

M. B.

Kot je poudarila Majcnova, je bil razlog za 
sestanek prenos Jazbeca na Agencijo za radio
aktivne odpadke (Arao), kar se zdaj, po sanaciji 
škode, ki jo je povzročilo jesensko deževje, lahko 
zgodi. Odlagališče ima že vsa potrebna soglasja 
za prenos, potrebnih je še nekaj uskladitev, 
potem pa mora vlada sprejeti ustrezno uredbo. 
Po pričakovanji bo tako Jazbec dokončno izvzet 
iz RŽV in bo prešel pod Arao septembra. Še ta 
mesec pa se bo glede postopkov v povezavi z 
Jazbecem ministrica ponovno sestala z vodstvom 
rudnika, občino in Araom.

Septembra bo po zdajšnji interpretaciji 
več znanega tudi o tem, kaj se bo v prihodnje 

RŽV

Dan D za Boršt – jeseni
Usad na odlagališču Jazbec je saniran, je lahko sporočila direktorica RŽV 
Hiacinta Klemenčič ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, ki je v začetku 
tega meseca ponovno obiskala rudnik. 

dogajalo z odlagališčem Boršt, ki še vedno 
plazi. Analizo, na podlagi katere so nam maja 
na ministrstvu zatrdili,da je območje plazišča 
predvideno za sanacijo v letih 2016 
in 2017, so izvajalci morali dopol
niti. Tako je sanacija, vsaj tako je 
razumeti, spet pod vprašajem. Kot 
je dejala Majcnova, se strokovne 
službe ministrstva še niso seznanile z 
zadnjimi rezultati analize, to jih čaka 
predvidoma septembra. Na podlagi 
tega bo potem padla odločitev glede 
izvedbe interventnih ukrepov – do
datne vrtine, ki bi odvajale vodo 
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Avtobusna postaja na novi obvoznici proti 
Škofji Loki
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Skozi Hotovljo  
bo cesta poleti zaprta 

Cesta Hotovlja–Bukov vrh–Vinharje bo 
zaradi sanacije škode, ki je nastala v lanskem 
novembrskem neurju, čez poletje zaprta za 
vsa vozila. Popolna zapora traja vsak dan od 
7. do 15.30. ure in do 16.30. do 19. ure do 
konca avgusta. Zaprt je odsek ceste od ožine 
v Predmostu do Makseta. Obvoz poteka preko 
Brebovnice in Zadobja. Uporabnike ceste na 
občini prosijo za razumevanje. Za dodatne 
informacije so vam na voljo na telefonski številki 
04/51-83-103.

z območja plazišča bi po ocenah stale okoli 
430.000 evrov. Za dokončno sanacijo, ki bi 
omogočila zaprtje rudnika oziroma prenos 
Boršta na Arao, bi potrebovali še dodatnih 2,5 
milijona evrov.

M. B.

Gradbena dela med Petrolom in koncem 
vasi proti Hotavljam so se začela septembra 
leta 2013. Sprva je bilo predvideno, da bodo 
dela končana v 18 mesecih. Strošek gradnje 
se je s prvotnih nekaj več kot 2,33 milijona 

Ob sprostitvi prometa na obvoznici 19. junija
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Na občini so se za obnovo stavbe odločili, 
potem ko so uspešno kandidirali na razpisu 
takratnega ministrstva za infrastrukturo in pros
tor ter pridobili nekaj več kot 216.000 evrov 
nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo. 
Ker je bil objekt slabo grajen, je bila pred tem 
potrebna tudi statična sanacija. 

Sprva je bilo predvideno, da bo izbrani izva

Sokolski dom

Prenovljen bo vrata odprl predvidoma septembra
Po dobrem letu in pol od začetka sanacijskih del v Sokolskem domu – upravni 
stavbi občine – gradbeni delavci odhajajo. Objekt je celovito in temeljito ob-
novljen, predvidoma septembra bo večnamenska dvorana že lahko gostila 
prireditve, občinska uprava pa se bo iz Todraža v prenovljene prostore vrnila 
v začetku prihodnjega leta.

jalec, Zidarstvo Marko Božnar iz Poljan, dela 
končal v 12 mesecih, torej decembra 2014, a je 
bila kasneje pogodba podaljšana najprej do kon
ca aprila letos, nato pa, kot je pojasnil Bernard 
Strel, višji svetovalec za področje komunale in 
gradenj na občini, »zaradi povečanega obsega 
del in zahtevnosti obnove« še za dodatna dva 
meseca, do konca junija. Vrednost energetske 

in statične sanacije znaša nekaj več kot 1,1 
milijona evrov in DDV. Pri obnovi je sodelovalo 
še eno podjetje, in sicer CEinvest iz Trebnjega, 
ki je urejalo obe dvorani ter mansardo, v kateri 
je predvidena knjižnica. Predvideni rok za 
dokončanje del je bil podaljšan do konca julija. 
Pogodbena vrednost posla je nekaj manj kot 
231.000 evrov in DDV.

Knjižnica bo čakala  
na sredstva v proračunu

»Kulturni oziroma Sokolski dom bo imel 
širši kulturni, družabni  in upravni pomen. Treba 
je poudariti, da bo energetsko in statično saniran 
ter da ima spet zunanji izgled, kot ga je imel 
leta 1923 ob otvoritvi. Dobil bo novo kakovost 
bivanja, energetsko bo varčen, dodana mu bo 
nova vsebina: knjižnica, mala večnamenska 
dvorana, izkoriščeno pododerje … Primeren 
bo tudi za kulturne ter družabne prireditve,« 
je povzel Strel. 

Predvidoma bo tehnični pregled stavbe drugi 
teden v avgustu. A preden bo zgradba predana 
v uporabo, mora pridobiti uporabno dovoljenje. 
Na občini ga pričakujejo v poletnih mesecih, 
tako da bi septembra lahko večnamensko 
dvorano že uporabljali za družabne in kulturne 
prireditve. Občinska uprava se bo najverjetneje 
vrnila v objekt v začetku prihodnjega leta, ko 
bodo prostori ustrezno pripravljeni in urejeni, 
zamenjati pa bo treba še del pohištva. Glede 
novih knjižničnih prostorov pa je Strel dejal, 
da so predvideni in da bodo v tej fazi nare
jena tudi groba gradbena in inštalacijska dela. 
Dokončali pa jih bodo v naslednjih letih, ko 
bodo proračunska sredstva to omogočala.

Milka Bizovičar

Investitor je bil tako primoran spreme
niti svoje prvotne načrte in idejno zasnovo za 
območje toplic v Kopačnici. Kot so povedali 
na občini, je bil nov predlog ureditve toplic že 
spomladi predstavljen svetnikom. »Na obstoječi 
lokaciji Topličar bodo trije bazeni, eden na 
lokaciji obstoječega bazena in dva na lokaciji 
ob sedanji kmetiji. Javni in zasebni del ne 
bosta več ločena, večje je število nastanitvenih 
objektov, ki bodo tudi nekoliko večji, kar bo 
omogočalo večje število postelj,« je pojasnila 
direktorica občinske uprave Elizabeta Rak
ovec. Pričakovanja občine so, da se bo v dolini 
Kopačnice razvil ličen turistični kompleks, ki 

Terme Kopačnica

Nova idejna zasnova toplic v Kopačnici
Ustavno sodišče RS je z zadržanjem izvajanja 29. člena Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju botrovalo spremembi pogojev 
za pripravo prostorskih aktov. Občina zaradi zakonodaje, ki ni več omogočala 
spremembe namembnosti zemljišč po kratkem postopku, ni mogla več zagotoviti 
dodatnih zazidljivih zemljišč, ki ji je predvidevala idejna zasnova investitorja 
Iztoka Podkrižnika.

bo pozitivno vplival tako na razvoj turizma 
kot tudi na dodano vrednost preživljanja pros
tega časa domačinov. Prav tako bo prispeval k 
prepoznavnosti in umeščanju Poljanske doline 
med atraktivne turistične lokacije, ki razvijajo 
turistično ponudbo na sonaraven način in v 
sodelovanju z lokalnimi ponudniki, kar je 
predvideno tudi v konceptu razvoja toplic 
Kopačnica.

»Kmetijska in gozdna zemljišča v zaledju 
predvidenih toplic trenutno niso naprodaj. 
Prodaja ni predvidna, dokler ne bodo začrtane 
nadaljnje faze razvoja toplic, ki jim želimo 
omogočiti ustrezno prostorsko umeščanje in 

možnost nadaljnjega razvoja,« je povedala 
Rakovčeva. Investitor Iztok Podkrižnik pa: 
»Javni in zasebni del sta združena skupaj, a 
hkrati ima vsak produkt dovolj zasebnosti. Nova 
postavitev omogoča večjo kapaciteto in boljšo 
preglednost nad vodenjem obeh produktov na 
enem mestu ter posledično boljšo ponudbo za 
goste kopališča in glampinga. Prinaša večje 
vodne površine, ki bodo dale posebno dodano 
vrednost tako javnemu kot zasebnemu delu. 
Nastanitveni objekti bodo malo večji od prvotno 
načrtovanih, kar bo prispevalo k še večjemu 
udobju gostov, ki bodo prihajali v Kopačnico 
in se bodo z veseljem vračali.« Podkrižnik na 
vprašanje, kdaj bo pričel z gradnjo, ni odgo
voril.

Z občine so še sporočili, da bo v tekoči 
sezoni obstoječa gostinska ponudba normalno 
delovala. Kako bo drugo leto, pa je odvisno od 
hitrosti urejanja projektne dokumentacije in 
pridobivanja upravnih dovoljenj za gradnjo.

Lidija Razložnik

Sokolski dom dobiva končno podobo.
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Družinsko podjetje Polycom iz Poljan v lasti 
bratov Iztoka in Igorja Stanonika je 1. junija 
proslavilo 30letnico od začetka obrti do danes. 
Praznovanja so se udeležili številni ugledni 
gostje, zaposleni, sorodniki, sosedje in prijatelji. 
O podjetju smo leta 2013 ob prejemu nagrade 
Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne 
gospodarske dosežke že pisali v Podblegaških 
novicah in njen direktor Iztok Stanonik je že 
takrat napovedal, da se pripravljajo na okroglo 
obletnico. 

Ob jubileju so ob vhodu v stavbo pod
jetja v Poljanah odkrili doprsni kip očeta Vinka 
Stanonika, delo domačega akademskega kiparja 
Metoda Frlica. Na ta način so se mu zahvalili 
za ves njegov trud pri ustanavljanju in razvoju 
podjetja Polycom. 

Praznovanje se je nadaljevalo v dvorani 
Kulturnega doma, kjer so na okrogli mizi pred
stavili zbornik podjetja. V njem so predstavljeni 
člani družine, zaposleni, njihovi kupci, sosedje 
in drugi. Podjetje se predstavlja skozi čas, 
pomembne in prelomne dogodke, predstavlja 
pomembne raziskave in razvoj, dosežke, skrb 
za mladino in družbeno odgovornost. V njej 
so skrbno zbrani podatki o prvih začetkih s 
proizvodnjo ugaševalnikov za cigarete pa vse 
do trenutne proizvodnje v Poljanah in Črnomlju. 
Knjigo dopolnjuje bogata slikovna oprema s 
fotografijami Tomaža Lundra, Izidorja Jesenka 
in domačega arhiva. Vsebino so pripravili Iz

30 let podjetja Polycom

Od obrtne delavnice do podjetja z več kot 200  zaposlenimi
Družinsko podjetje Polycom iz Poljan letos beleži 30 let delovanja na področju 
plastičnih mas oziroma polimerov. Od prvih izdelkov iz garaže do izjemno 
pomembnega izvoznika, ki je tudi naše kraje ponesel v svet, jih je pripeljalo trdo 
delo, pogum, inovativnost in družinska povezanost ter pripadnost zaposlenih. Ob 
obletnici so s kipom ob vhodu v tovarno v Poljanah počastili očeta in moža, pod-
jetnika Vinka Stanonika, in izdali kroniko Blizu ljudem usmerjeni v prihodnost.

tok in Diana Stanonik, Mateja Karničar Šenk, 
Barbka Rupar, Milena Miklavčič in Marija 
Mica Kotnik. 

Prireditev, ki so jo popestrili mladi domači 
pevci in glasbeniki ter ansambel Gašperji, je 
povezovala Saša Einsidler, ki že kar nekaj časa 
sodeluje s podjetjem. Z Iztokom sta se spoznala 
v Škofji Loki na enem izmed izobraževanj, ki 
jih vodi Saša, postala je njihova svetovalka in 
družinska prijateljica. Prek fotografij, zbranih v 
kroniki in predstavljenih na platnu, je potekala 
predstavitev zbornika, knjige življenja družine 
Stanonik in njihovega podjetja. O delu v pod
jetju sta spregovorila brata Iztok in Igor ter 
mama Marija, njuni soprogi Renata in Urša ter 
od prvih začetkov njihov strokovni svetovalec 
za brizganje plastike Peter Grašič. 

Vsi člani družine živijo za podjetje 
Želja po zaslužku, vztrajnost in pridnost so 

bili Iztokovo vodilo, ki si je z denarjem od nabi
ranja borovnic že v osnovni šoli kupil prvi poni 
ekspres, s katerim je hitreje raznašal časopise. 
Spomnil nas je na prvo podjetniško idejo, ko so 
začeli izdelovati prve ugaševalnike cigaret, in 
izpostavil spoznanje, da le timsko delo prinese 
uspehe, poleg tega pa zaupanje, razvoj, sode
lovanje pa tudi tveganje in pogum.

Igor je tehnični direktor podjetja, tako kot 
brat Iztok je bil tudi on nekdaj smučar skakalec 
in glasbenik. Tehnično delo mu najbolj »leži«, 
postavljal je na noge orodjarno in podružnico 
v Črnomlju. Ko se pogovarjamo z njim, ne po
zabi omeniti tudi sodelavcev, ki so mu pri tem 
pomagali, in spet poudari timsko delo.

Podpora moškim je vedno in povsod mama 
Marija. Ko so se odločili za obrt, je pustila 
dobro redno službo in se podala v negotovo 
prihodnost. Prav ona je naučila prve zaposlene 
rokovanja s stroji, bila je nenehno v delavnici 
in skrbela za proces dela. Marija se ni nikoli 
ustrašila dela, tudi računalnika ne, saj jih je 
poznala še iz računskih centrov, kjer je bila 
prej zaposlena. Ponosna je na svoja sinova in 
njuni družini. »Družina je tista, ki nam vedno 
daje trdne temelje in varnost,« je zapisala v 
kroniki. Ko so se odločali za gradnjo oziroma 
podjetje, je rekla, da je pomislila: »Če so drugi 
lahko sezidali hišo, bomo pa še mi to, kar smo 
si zadali, zmogli.« In je stala na strani svojih 
moških in s svojim znanjem in delom prispevala 
znaten delež k vzponu podjetja. Tako sta njena 
podpora in vztrajnost moža Vinka, ki ni nikoli 
vrgel puške v koruzo, peljala podjetje uspehom 

Podjetje Polycom je bilo ustanovljeno 1. junija 1985 
in je najprej delovalo v kleti stanovanjske hiše družine 
Stanonik v Škofji Loki, nato so se preselili v Poljane. 

Pravi razvoj podjetja pa se je začel pred osemnajstimi  
leti, ko so kupili stavbo nekdanjega LTH-ja v Poljanah. 

S preselitvijo se je število zaposlenih z desetih 
povečalo na 59, danes pa jih je skupaj z zaposlenimi 

v Črnomlju 200.

Danes je Polycom sodobno podjetje, ki proizvaja 
predvsem dele za avtomobilsko industrijo. Vsak drugi 

avto na svetu se vozi z njihovimi izdelki. V zadnjih 
desetih letih so naredili več kot šest milijard kosov 

enega od njihovih bolje prodajanih izdelkov.
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Družini Igorja in Iztoka Stanonika z mamo Marijo ob kipu Vinka Stanonika

Na predstavitvi zbornika v Kulturnem domu v Poljanah
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Točke VEM so mesta, prek katerih stranke 
lahko oddajo vlogo za registracijo (ustanovitev, 
vpis sprememb, izbris) samostojnega podjetnika 
in družbe z omejeno odgovornostjo ali drugih 
subjektov ter druge vloge (npr. prijava davčnih 
podatkov, ureditev obveznih socialnih zavarovanj, 
vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja). Poleg 
izvajanja postopkov registracije na točki VEM 
prejmete tudi celovite podporne storitve (sveto
vanje pri ustanavljanju podjetja in v kasnejših 
fazah poslovanja, informiranje in obveščanje o 
aktualnih dogodkih in razpisih, pomoč pri is
kanju finančnih virov …), organiziramo pa tudi 
brezplačne delavnice z različnimi podjetniškimi 
in aktualnimi vsebinami. 

Če imate poslovno idejo, a ste brez znanj 
s področja podjetništva ali pa ste morda brez

Podjetništvo na Loškem

Brezplačne podporne storitve za podjetnike
Razvojna agencija Sora, d. o. o., je poslovnopodporni center za območje občin 
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Pri svojem delu sodeluje s 
številnimi institucijami podpornega okolja podjetništva, vrsto let pa izvaja tudi 
naloge vstopne točke VEM (Vse na Enem Mestu).

poselni in iščete nov vir prihodkov, vam lahko 
predstavimo podporno podjetniško okolje na 
Loškem, možne oblike za opravljanje de
javnosti in pogoje za njihovo opravljanje. Če 
pa se že srečujete s prvimi podjetniškimi koraki 
in bi radi ustanovili podjetje, vas vabimo, da se 
nas pokličete in se dogovorite za termin, da vam 
predstavimo postopek in pogoje za ustanovitev 
podjetja (s. p. ali d. o. o.). Tako svetovanja kot 
postopek registracije podjetja sta brezplačna. 

Za termin in dodatne informacije lahko 
pokličete na Razvojno agencijo Sora, d. o. o., na 
tel. št. 04/50 60220, ali nam pišete na enaslov 
info@rasora.si, objave aktualnih izobraževanj 
pa lahko spremljate na naši spletni strani www.
rasora.si. 

Razvojna agencija Sora 

Kljub novi organizacijski obliki bo Pošta 
Slovenije še naprej izvajala in zagotavljala 
opravljanje univerzalne poštne storitve, pri 
čemer preoblikovanje stalne pošte v pogodbeno 
pošto ne bo poslabšalo dostopnosti uporabnikom 
poštnih storitev. »Prav nasprotno,« zatrjujejo na 
Pošti Slovenije, »povečalo jo bo, saj bo pogod
bena pošta 4223 Poljane nad Škofja Loko odprta 
dalj časa, kot je odprta trenutno.«

Delovni čas pogodbene pošte v Poljanah bo 
tako od ponedeljka do petka od 9. do  17. ure, 
ob sobotah pa med 8. in 11. uro. 

Pogodbena pošta bo uporabljala poštno 
številko in žig pošte 4223 Poljane nad Škofjo 
Loko, ki jo bo prevzela v upravljanje. Pri 
poslovanju bo uporabljala delovna sredstva 
ter računalniško in programsko opremo Pošte 
Slovenije. Poslovala bo v prostorih trgovine, 
ki ustrezajo vsem minimalnim zahtevam Pošte 
Slovenije. 

D. P.  

Pogodbena pošta

Z avgustom pošta v Poljanah v prostorih KGZ
Že v prejšnji številki smo pisali o tem, da na Sovodnju občani po novem poštne 
storitve koristijo v tamkajšnjem Mercatorju. Do preoblikovanja pošte v pogod-
beno so se na Pošti Slovenije odločili tudi za izpostavo v Poljanah. Po novem 
bo imela prostore v tamkajšnji trgovini KGZ.

Storitve 
Pogodbenik KGZ, z. o. o., Škofja Loka, bo v imenu in 
za račun Pošte Slovenije in Poštne banke Slovenije 
(PBS) opravljal: 
• sprejem pošiljk,
• izročitev pošiljk,
• domači plačilni promet, čezmejno plačilo in izpis 
obrazca UPN,
• vplačila in izplačila iz osebnih računov in hranilnih vlog 
PBS ter nekatere podporne storitve, kot npr. informacija 
o stanju na računu, sprejem vloge za obveščanje prek 
sporočil SMS, zamenjava knjižice,
• vplačila, izplačila in negotovinski prenos oziroma 
plačilo v breme TRR pravnih oseb pri PBS,
• vplačila poštnih nakaznic za notranji in mednarodni 
promet,
• izplačilo gotovine prek terminalov POS,
• prodajo znamk, dopisnic, nalepk AKOS, paketne 
embalaže, kuvert, voščilnic in razglednic, obrazcev 
UPN, varnostnih zalepk in virtualnih kartic mobilnih 
operaterjev.

Od obrtne delavnice do podjetja z več kot 200  zaposlenimi

Župan Milan Čadež: »Razvojna podjetja, kot je 
Polycom, dajejo tempo dolini, občini in širšemu 
gospodarstvu v naši Poljanski dolini. Povezana 

s tehnološko zahtevnimi produkti so seveda tudi 
delovna mesta, kar je še posebej pomembno.«

naproti. Čeprav so bili za podjetje tudi težki tre
nutki, Vinko nikoli ni pokleknil pred težavami, 
ne da bi se spet želel dvigniti. 

Za računovodstvo v podjetju skrbi Renata, 
Iztokova žena. »Tako kot je podjetje raslo, tako 
smo se sproti učili tudi podjetništva,« pravi. Ve
lik poudarek daje izobraževanju zaposlenih in 
dolgoletni praksi. Po rojstvu sina Grega je pus
tila redno službo in se zaposlila v podjetju, kjer 
skrbi za finance. Ponosna je na svoje tri otroke 
in tri vnuke, na katere z Iztokom prenašata pozi
tivno energijo, ljubezen in odgovornost.

Igorjeva žena Urška v podjetju danes, ko je šla 
skozi vse faze procesa in spoznala podjetje, skrbi 
za nabavo materiala. Velik pomen daje redoljub
nosti, urejenosti in sodelovanju. »Vesela sem, ker 
se v družini dobro razumemo, se spoštujemo in 
cenimo, še posebej pa, ker se znamo sprostiti,« 
pravi. Vesela je, ker je del družine Stanonik. V 
podjetju pridobivajo izkušnje že tudi njihovi 
otroci in se seznanjajo s podjetništvom. 

Z zvestobo zaposlenih  
uspešno premagali krizo   

Velik del uspeha pripada tudi zaposlenim, 
ki z odgovornim delom in pripadnostjo krojijo 
uspehe podjetja in svojo usodo. To se je 
pokazalo tako ob krizi leta 2007, ko so ostali 
praktično brez naročil, kot tudi ob nedavnih 
poplavah, ko so nesebično prišli čistit poplav
ljene prostore in vzpostavljat proizvodnjo. Da 
pa tudi delavci cenijo trud družine Stanonik, je 
v imenu vseh povedal Anton Debeljak, ki se 
je na slovesnosti zahvalil in poudaril, da prav 
nikoli, tudi v kriznih časih, ko ni bilo dela, 
niso v podjetju ostali brez osebnih dohodkov, 
s katerimi preživljajo svoje družine. 

Uspešno podjetje je premagalo krizo leta 
2007 in danes uživa zaupanje več uglednih avto
mobilskih velikanov, kot so BMW, Volkswagen 
in Audi. Kot je povedal direktor Iztok Stanonik, 
je, kar se tiče sodelovanja z avtomobilsko indus
trijo, v vsak drugi avto na svetu vgrajen njihov 
proizvod. Njihovi kupci se širijo v Mehiko in 
na Kitajsko in ob povabilu, ali gredo z njimi ali 
iščejo lokalne dobavitelje, se je Polycom odločil, 
da gre z njimi in tako se bo naslednje leto podjetje 
širilo v Mehiko, nato pa še na Kitajsko.

Ob zaključku sta se brata posebej zahvalila 
posameznikom in zaposlenim, ki so prispevali 
k uspešni rasti, inovativnosti in poslovnim us
pehom podjetja, Zbrani so se nato poveselili  in 
poklepetali še v preddverju dvorane ob dobrotah 
iz Poljanske doline. 

Ob jubileju čestitamo družini Stanonik 
in vsem zaposlenim, ki prispevajo k razvoju 
podjetja in kraja  ter zagotavljajo pomembna 
delovna mesta!  

Tadeja Šubic

Prostori (kmalu) nekdanje pošte S 1. avgustom bo pričela poslovati v trgovini KGZ.
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V Javorjah so se na predvečer dneva 
državnosti ob 19. uri krajani zbrali pri zahvalni 
maši za domovino, po njej pa še na tradicionalni 
slovesnosti, katere pobudnik je bil javorski župnik 
Ciril Istenič.

Javorski cerkveni mešani zbor, ki je obogatil 
že bogoslužje,  je ob pričetku zapel slovensko 
himno. Vsako leto se proslave udeleži več 
ljudi in vsako leto je program bogatejši, kajti, če 
Slovenci ne bomo sami spoštovali svoje države, 
svojih praznikov in zgodovine, kdo bo cenil  tako 
državo?  Vse premalo je na domovih izobešenih 
zastav, premalo se ceni simbole slovenstva, vse 
je postalo samoumevno in mladi žal marsikje ne 
vedo, kaj se je dogajalo v času osamosvajanja. 
Skozi ves program se je kot zlata nit tkala tragična 
usoda enega največjih slovenskih domoljubov, 
pesnika, mučenca in prvega blaženega Lojzeta 
Grozdeta. Prebranih je bilo več  njegovih pesmi  in 
v vseh se čuti njegova velika ljubezen do domov-
ine in preroška slutnja težkih  časov za slovenski 
narod. Predsednik krajevne skupnosti Ciril Alič je v 
svojem govoru poudaril, da  Slovencem ni bilo nič 
podarjeno, temveč  si je moral narod svojo državo  

Dr. Senegačnik je svoje besede navezal na 
rimski nacionalni ep Eneida in na junaka Eneja. 
»Eneida ne govori le o starodavnih časih, govori 
tudi o zvestobi, ljubezni, usodi, o spoznanju 
samega sebe, o tem, da imajo narodi svoje 
posebne zmožnosti, in o tem, da je ljudem dano 
na izbiro, kako bodo ravnali v vsem tem – ali 
bodo zvesti ali bodo imeli radi svojo usodo in 
bodo poskušali dognati, kdo so, zakaj so na 
svetu in kaj pomeni pripadati nekemu narodu.« 
Ta vprašanja so del vsake civilizirane družbe 
in se porajajo sleherniku. »Dan državnosti je 
praznik naše, slovenske države; dan, ki je, ali bi 

Praznovanje dneva državnosti v Poljanah

»Nastanek samostojne države je bil poljub zgodovine …«
» … dar, ki ga ne bi bilo brez tveganj in ljubezni najpogumnejših …« S temi bese-
dami je v torek, 23. junija, na proslavi ob dnevu državnosti v Kulturnem domu v 
Poljanah pomen samostojne države označil slavnostni govornik – pesnik, esejist 
in prevajalec dr. Brane Senegačnik. Prireditev je potekala ob pomoči učencev 
Osnovne šole Poljane, ki so sodelovali v kulturnem programu, program pa je 
popestrila še pevska skupina Svrž iz Roža. Tudi kres je kljub dežju zagorel.

vsaj moral biti dan veselja nad tem, da imamo 
svojo državo. Da imamo možnost živeti svojo 
kulturo, ohranjati svoje izročilo in ga svobodno 
preoblikovati, nadgrajevati in dopolnjevati,« je 
še dodal ter se dotaknil pomembnosti maternega 
jezika. »Jezik je korelat življenja – skupaj z 
njim se dogaja, ohranja in obenem spreminja.« 
Ljubezen do svojega jezika je v tem, da ga 
spoznavamo in oblikujemo skladno z njegovo 
posebno naravo in zmožnostmi. Prepričan je, 
da isto velja za kulturo in tradicijo – živi sta, če 
ju živimo, če se od njiju učimo, ju bogatimo in 
razvijamo s svojimi lastnimi izkušnjami. 

Letošnji nagrajenci s predsednikom KS Poljane Antonom Debeljakom (na desni)
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Navzoče na dogodku je nagovoril tudi župan 
Občine Gorenja vas  Poljane, Milan Čadež. 
V svojem nagovoru je poudaril, da slovenski 
državi manjka poguma po sodelovanju in še več 
poštenosti. O slednjih je po njegovem mnenju 
treba govoriti še bolj glasno. »Ponosno praznuj
mo 24. rojstni dan države, saj je domovina 
naša,« je sklenil. 

Podelili priznanja najzaslužnejšim 
Ob praznovanju rojstnega dne samostojne 

države je Krajevna skupnost (KS) Poljane 
tudi letos podelila priznanja posameznikom in 
organizacijam za njihovo delo in udejstvovanje 
v kraju. Priznanje je iz rok Toneta Debeljaka, 
predsednika KS Poljane, prejel Borut Pintar 
za uspešno in dolgoletno delo v PGD Poljane, 
v katerem deluje že več kot 24 let. Priznanje 
za dolgoletno uspešno in požrtvovalno delo 
v Društvu podeželskih žena Blegoš je prejela 
predsednica društva Joži Demšar, ki je aktivna 
članica upravnega odbora društva že 15 let. 
Priznanje je prejel tudi Aleš Čadež, član Karate 
kluba Ronin Poljane, za dolgoletno in uspešno 
športno kariero ter dosežke na mednarodnih 
tekmovanjih. Priznanje za deset let delovanja 
in vidne športne uspehe na državni ravni v letu 
2015 pa je prejela floorball sekcija ŠD Pol
jane, ki ji je letos na državni ravni uspel večji 
preboj – v članski konkurenci je ekipa zasedla 
drugo mesto. 

Ob koncu prireditve je Izidor Jesenko, vodja 
fotografske sekcije Kulturnega društva (KD) dr. 
Ivan Tavčar Poljane, razglasil še zmagovalca 
10. društvene razstave članov, ki je bila na 
ogled v avli Kulturnega doma. Nagradi KD dr. 
Ivan Tavčar Poljane sta letos za svoji fotografiji 
prejela Andrej Tarfila in Peter Pokorn. 

Kristina Z. Božič

Javorje: »Slovencem ni bilo nič podarjeno«

Slovesnost je v Javorjah potekala ob novih objektih in parkirnem prostoru ob župnišču. 

izboriti. Nanizal je precej zgodovinskih dejstev, 
ki se jih večina starejših še dobro in s ponosom  
spominja. Ob tem praznovanju je javorski župnik 
Ciril Istenič blagoslovil nove objekte in parkirni 
prostor ob župnišču. Sodelovali so mladi, pevci  

in otroci, predvsem Neža  je polepšala večer s 
svojim zlatim glaskom. Proslava se je zaključila 
z družabnim kramljanjem in pogostitvijo domačih 
gospodinj.

Marija Kokelj
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Nova Oselica: »Ko držimo skupaj, delamo dobro«

To je mogoče z upoštevanjem naših želja, 
poštenostjo in sodelovanjem tre delom pridnih 
rok, s katerimi ustvarjamo skupne sanje tu, 
kjer smo doma. Rdeča nit večera je bila zato 
vzeta iz najlepše ljubezenske zgodbe vseh 
časov – Tavčarjevega Cvetja v jeseni. Prizore 
sta odigrala Peter Mlinar Rozinger in Lea Bašelj 
iz KUD Trata Gorenja vas. Organizatorji večera 
so se za Cvetje v jeseni odločili tudi zato, ker so 
ga snovalci razvoja turizma izbrali za krovno 
turistično zgodbo občine. Pokazati so želeli, da 
lahko z ustvarjalnostjo na kateremkoli področju 
veliko prispevamo k dobrobiti krajev, kjer smo 
se rodili, kjer živimo in sobivamo. 

Poleg tega pa naj moramo staviti še na 
nekatere vrednote, ki jih ni pozabil omeniti 
slavnostni govornik, državnozborski poslanec, 
Žan Mahnič: svobodo, odgovornost, solidarnost 
in poštenje. »To so tiste pozitivne lastnosti in vr
line, ki jih moramo izkoristiti in ki jih Slovenci 
imamo. Vsak posameznik je odgovoren za 
skupno dobro, vsak lahko nekaj prispeva. Samo 
na ta način bo naša država boljša,« je izpostavil. 
Uvodoma je prisotne spomnil, da je bil pred 
24 leti uresničen tisočletni sen slovenskega 
naroda, da bomo nekoč živeli v samostojni in 

Gorenja vas

»Nikoli ne smemo obupati!«
Predvečer dneva državnosti so v Gorenji vasi obeležili s slovesnostjo, ki je 
prisotne spomnila, da je to večer, ki ga namenjamo domovini, obenem pa tudi 
večer, ko moramo biti hvaležni, ko se spominjamo in ko ustvarjamo ter zremo v 
prihodnost krajev, kjer živimo – kot Poljanci.

Prizore iz Cvetja v jeseni sta zaigrala Lea Bašelj 
in Peter Mlinar Rozinger.
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neodvisni državi. »Številni naši rojaki, ki so si v 
zgodovini prizadevali za samostojno Slovenijo 
s konkretnimi dejanji, poezijo, prozo, glasbeno 
in slikovno umetnostjo in nenazadnje tudi z 
orožjem, si danes zaslužijo naše spoštovanje in 
spominjanje,« je bil odločen. In še: »Ker radi 
rečemo, da je zgodovina učiteljica narodov, se 
je po 24 letih od teh dogodkov smiselno ozreti 
nazaj po prehojeni poti in pogledati tako svetle 
plati kot tudi tiste, na katere nismo ponosni in 
bi jih najraje pozabili.« Izpostavil je napake 
in pomanjkljivosti sedanje družbe. »Manjka 
nam poštenja in odgovornosti. Žal v Sloveniji 
nihče za nič ne odgovarja,« je bil kritičen in 
zaključil razmišljanje z besedami: »Nikoli ne 
smemo obupati, saj na svetu obstajajo veliko 
večji narodi od nas, ki nimajo svoje države, pa 

Kulturni program so sooblikovali Plesna skupina 
Step, Kulturno-umetniško društvo Trata, Vokalna 

skupina Cantabile, Nik Stržinar na harmoniki, 
Klara Peternelj na citrah, Živa Bohinc na violini 
ter Magda Ažbe, ki je ob tej priložnosti napisala 
pesem Domovina, ki jo lahko preberete v naši 

Literarnici na strani 18. 

si jo srčno želijo. Iz spoštovanja do nas samih 
in do njih moramo biti ponosni na to, da imamo 
svojo državo – Slovenijo.« In Poljanci – našo 
Poljansko dolino. 

Damjana Peternelj

Vsako leto znova se po maši za domovino na 
prireditvenem prostoru v Novi Oselici odvija kul-
turni program v počastitev dneva državnosti.

Tudi letos so ga oblikovale sekcije domačih 
društev. Odzvanjale so pesmi Cerkvenega pe-
vskega zbora in Grabljic. V verze prelite besede 
so interpretirali člani kulturnega društva, ob 
glasbeni spremljavi ali brez nje pa deklamirali 
učenci. Slavnostni govornik je bil župan Milan 

Čadež. Spomnil je na spremembe, na boljše 
in slabše čase, na voljo in pripravljenost ljudi, 
da delamo dobro, sploh takrat, ko držimo sku-
paj. Letos je potekala prireditev na večer pred 
praznikom spet sredi tedna in tudi zato je bil 
prostor pod starima lipama kar nekam prevelik 
za prisotne obiskovalce. Škoda, da jih ni bilo 
več. 

Milka Burnik

Na predvečer dneva državnosti je bila tudi v 
Lučinah prireditev, ki so jo sooblikovali domače 
Kulturno-umetniško društvo Zala, krajevna 
skupnost, pevci cerkvenega pevskega zbora, 
lučinska podružnična šola in dramska skupina 
iz Črnega Vrha. 

V uvodnih besedah smo slišali, da svoboda 
ni samoumevna, da vsaka vojna, pa naj bo še 
tako kratkotrajna, povzroči hude posledice, in 
da je pomembno imeti lastno kulturo in jezik, 
kar so v nadaljevanju potrdili najprej učenci  
s pesmimi, plesom in recitacijami. Sledila je 
nekoliko skrajšana različica Županove Micke 
A. T. Linharta, prve veseloigre v slovenskem 
jeziku, ki je zaradi časovne oddaljenosti 
nastanka sicer že nekoliko izgubila svojo 
družbeno-politično ost, še vedno pa ostaja 
humorna v prikazu zmešnjav ob spodleteli 
snubitvi kmečkega dekleta. Predstavo so odi-
grali gostje iz Črnega Vrha in tako prepričljivo 
prikazali tisto, kar je bilo še posebej zanimivo 
občinstvu v času nastanka besedila konec 18. 
stoletja: neumnost samopašnega nemškega  
plemstva in zdravo pamet slovenskih kmetov. 
Prireditev se je zaključila v prijetnem klepetu 
ob pogostitvi; čeprav je bilo gledalcev kar 
nekaj, pa bi si organizatorji v prihodnje želeli 
še več obiska.

Anka Tušek 

»Svoboda ni samoumevna«
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Rodbina
Luka Pintar je bil rojen na kmetiji Preserc na 

Hotavljah, tedaj številka 25. Po podatkih, ki jih 
je zbral dr. Vaso Syjer, evidencah fare Poljane in 
pogovorih s še živečimi člani družin, se je Lu
kov oče Janez Pintar poročil z vdovo, Preserko 

Ob 100-letnici smrti

Luka Pintar, hotaveljski rojak
O življenju in delu našega rojaka smo kar nekaj zanimivih podatkov zapisali v 
dveh preteklih številkah Podblegaških novic. V tokratni vam podrobneje pred-
stavljamo rodbino Luke Pintarja in njegovo literarno ustvarjanje. 

Marijo Uršič. Imela sta 
enega skupnega sina.  

Lukova mati Marija, 
ki je bila prvič poročena 
z Jernejem Uršičem, 
se je ob rojstvu pisala 
Justin. Doma je bila na 
Srednjem Brdu 8, po 
domače pri Kosmaču. 
Njen oče je bil Urban 
Justin, mati pa Elizabeta, 
rojena Šinkovec.  

Lukov oče Janez 
Pintar, je bil doma na 
Gorenjih Brdih 4, po 
domače Pri Mraku. Nje
gova oče in mati sta bila 
Valentin Pintar in Lucija 
Demšar. Tudi Valentin se 
je priženil na Mrakovo 
kmetijo, in sicer sta bila 
njegova starša oče Štefan 
Pintar in mati Marija 
Dolenc doma na Mura
vah, tedaj številka 3, po 
domače pri Tomažinu. 
Na vseh treh kmetijah, 
tako pri Tomažinu na 

Muravah kot pri Mraku na Gorenjih Brdih in 
Kosmaču na Srednjem Brdu, se še spominjajo 
priimkov, ki sta jih imela Lukova starša.

Luka Pintar se je poročil z Marijo Kobilca, 
sestro znane slikarke Ivane Kobilca. V zakonu 
sta se jima rodila dva otroka, sin Ivan in hči 

Luki Pintarju se bodo letos ob 100-letnici 
smrti poklonili tudi prebivalci Hotavelj. 18. 

oktobra bodo na rojstni hiši pri Presercu odkrili 
spominsko ploščo. Hkrati bodo pripravili tudi 
okroglo mizo o njegovem življenju in delu ter 
postavili priložnostno razstavo v sodelovanju 

z NUK-om, izdali bodo tudi zloženko. V 
sodelovanju s kiparjem Jožetom Tavčarjem iz 
Žetine bodo v prihodnjih letih, najverjetneje 

2017, ko bo 160-letnica rojstva, postavili tudi 
spomenik, za katerega je idejna zasnova že 

pripravljena.

Mira. Ivanu Pintarju in njegovi ženi Heleni 
so se rodili trije otroci: Luka in Peter, ki živita 
v Ljubljani ter že pokojna Simona. Rodovina 
se uspešno nadaljuje s sedmimi pravnuki in 
sedmimi prapravnuki. 

Literarno ustvarjanje
Začetke literarnega ustvarjanja Luke Pintarja 

beležimo že v njegovih srednješolskih letih. 
Precej običajno je bilo, da je imel gimnazijski 
razred svoje glasilo, v katerem so dijaki objavl
jali stilistične vaje. Nekaj teh začetnih poskusov 
poezije je mladi Pintar poslal Josipu Stritarju, 
ki je na Dunaju med leti 1870 in 1880 izdajal 
leposlovni list Zvon. Za prvo Pintarjevo objavo 
tako lahko štejemo pesem Materino gorje, ki 
jo je Stritar leta 1876 v Zvonu pospremil z 
najavo: Izmed poslanih »poskušinj nezrelega 
mladeniča« radi natisnemo pervo: »Materino 
gorje«; če tudi na zadnji strani; človek mora 
nizko začenjati, s časom se pride više. Pesem ni 
slaba, a doveršena ni ne po vsebini ne po obliki. 
Ni sicer brez čuta in gorkote, a premirno ji žila 
bije. Tu pa tam stoji prilog brez značajnega 
pomena, samo da se polni verz; časi se prikaže 
gola proza. »Ker dva dni gorkega« To ne gre! 
Verz, precej gladek, presekuje premnogokrat 
misel; apostrofov je čez potrebo!

S kritiko se je Pintar ostril in objavil še 
nekaj pesmi in črtic v Zvonu ter kasneje v 
Ljubljanskem zvonu. Večina je bila podpisana 
s kraticami S. P. H., ki skrivajo psevdonim 
Svitoslav Pintar Hotaveljski. Prav tako je iz 
nemščine prevedel nekaj veseloiger in dram. 
S tem je zaključil literarno ustvarjanje ter se 
posvetil slovenskemu jezikoslovju in slovstveni 
zgodovini, kjer je dosegel lepe uspehe.

mag. Jurij Kumer, Helena Janežič

Prvo Pintarjevo pesem Materino gorje je objavil dunajski Zvon leta 1876.

Mama Luke Pintarja, Marija Pintar

Družina Luke Pintarja: žena Marija, rojena Kobilca, sin Ivan, hči Mira 
in Luka Pintar
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Otroci se lahko igrajo  
na novih igralih

V vaškem jedru v Poljanah otroke čakajo 
nova otroška igrala, ki jih je postavilo podjetje 
Igrala in oprema Pozinek. Sredstva za nova 
igrala, ki so stala skoraj 9.500 evrov, so pridobili 
iz občinskega proračuna. 

Igrišče je tako dodatno opremljeno z novo 
pregibno gugalnico, plezalno steno, vrvnim 
plezališčem ter dvema gugalnicama. Varnostni 
standardi predpisujejo skladnost igral s pred-
pisi, ki zagotavljajo varno uporabo posameznih 
igral in igrišča, je razložil predsednik Krajevne 
skupnosti (KS) Poljane Tone Debeljak. Med 
zahtevami je tudi varna podlaga, ki je zdaj 
položena pod igrali. Igrala so namenjena 
otrokom iz poljanskega vrtca ter tudi vsem 
poljanskim in drugim otrokom, ki bodo lahko 
svoj prosti čas na njih preživljali v gibanju v 
naravi, je še povedal Debeljak. Na prostorni 
parceli se bo lahko brez težav hkrati igralo 
več kot 15 otrok.

Kristina Z. Božič

Sejnine namenili za nove klopi

Ni ga čez dobro gesto in – dober razgled!
Člani sveta Krajevne skupnosti (KS) Poljane so sredstva, ki so jih prejeli od 
sejnin v preteklih štirih letih, namenili za nakup desetih novih in obnovo sedmih 
klopi na območju KS. Sejninam so se odpovedali že leta 2011. Takrat so sredstva 
namenili za nakup slovenskih zastav ter jih ob takratnem praznovanju dneva 
državnosti razdelili gospodinjstvom.

Nove klopi so po besedah predsednika 
KS Toneta Debeljaka namestili na naslednje 
lokacije: po dve klopi v park sredi Poljan ter 
pred mrliško vežico, po eno klop pa na Smol
dno, v Predmost, za Osnovno šolo Poljane, 
na Kovnico, pri križu na prelazu na Gabrški 
Gori ter na prelazu Pasja ravan. Poleg nakupa 
novih klopi so v KS poskrbeli še za obnovo in 
popravilo preostalih sedmih klopi v skupnosti. 
Klopi je bilo treba zamenjati ali popraviti pred
vsem zaradi vandalizma. To je tudi razlog, da 
so bile klopi v tako slabem stanju. Člani sveta 
so prispevali 1.380 evrov, deset novih klopi je 
z barvo zaščitil mizar Klemen Rant, za sedem 
obnovljenih klopi pa je izdelal letve ter jih tudi 
prebarval. Nove klopi so postavili skupaj s 
podjetnikom Edom Krekom iz Zakobiljka.

Predsednik KS Poljane se zahvaljuje vsem 
članom sveta KS Poljane, ki so se odpovedali 
svojim sejninam ter omogočili postavitev novih 
in obnovo starih klopi. 

Kristina Z. BožičS klopce na Pasji ravni se odstira lep pogled na Blegoš in Stari vrh. 
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Nova igrala z veseljem uporabljajo tudi otroci 
iz poljanskega vrtca.
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Pohodniki so se letos pred župnijsko 
cerkvijo sv. Martina v Poljanah zbrali že ob 
šesti uri zjutraj in se po Koroški poti vzpeli do 
cerkve Žalostne Matere Božje na Bukovem 
vrhu. Nadaljevali so pot v dolino do Visokega 
in se trudili naprej do sv. Volbenka ter nadalje
vali na Gabrško Goro do cerkve sv. Primoža in 
Felicijana. Ravno ko so se okrog osme vzpenjali 
proti Gabrški Gori, so se iz centra Poljan na pot 
podali kolesarji. Najprej so krenili po Hoto
veljski grapi, mimo Kisuca do cerkve na Buko
vem vrhu. Po krajšem počitku so se spustili v 
dolino, se najprej povzpeli do sv. Volbenka ter 
nadaljevali pot proti Gabrški Gori. Najhitrejši 
so pri tamkajšnji cerkvi že ujeli pohodnike. Od 
tu so kolesarji nadaljevali pot po asfaltni cesti 
proti Javorjam in na Poklonu dohiteli romarje. 
Iz Murav so se nato začeli vzpenjati k najviše 
ležeči podružnični cerkvi v poljanski župniji – 

KS Poljane

Na dan državnosti kolesarjenje  
in romanje do podružničnih cerkva
Do vseh podružničnih cerkva v poljanski župniji se je mogoče pripeljati z gors-
kim kolesom, na to deseturno romarsko pot pa se vsako leto na dan državnosti 
radi podajo tudi pohodniki.

Letos je kolesarilo 17 krajanov, pohodnikov pa je 
bilo 18. Leta 2012 je bilo kolesarjev in pohodnikov 

blizu 50, leta 2009 o številu pohodnikov ni podatka, 
kolesarjev pa je bilo rekordnih 36. Za kolesarje je pot 
dolga približno 45 kilometrov, za pohodnike pa 38. 

Višinske razlike je za 1.800 metrov, hoje je za približno 
10 ur, kolesarjenja pa za dobre tri ure in pol.

cerkve na Gori. Tam so si privoščili počitek ter 
se spustili po adrenalinski poti do Malenskega 
Vrha. Od tu je kolesarjenje po strmi gozdi poti 
potekalo čez Brda do cerkve sv. Križa in naprej 
na Volčo do cerkve sv. Jurija.

Na koncu so se udeleženci zbrali na letnem 
vrtu Gostilne na Vidmu ter se v senci okrepčali 
s hladnim napitkom … ob tem pa sklenili, da 
se naslednje leto na praznik dneva državnosti 
ponovno podajo na kolesarsko in pešromanje. 

Kristina Z. Božič

Po poti se odpirajo lepi razgledi.
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Madaba z okolico
Povsod je lepo, doma je najlepše. Ta pregovor 

za nas iz Poljanske doline velja še toliko bolj. Pa 
vendar v vsaki deželi človek najde mesto, kraj 
ali kotiček, kjer bi se mogoče pod določenimi 
pogoji in v nekih okoliščinah lahko tudi naselil 
in tam ostal. Za naju je bilo to mestece Madaba, 
ki leži le kakih 40 kilometrov južno od prestol
nice. Glavna znamenitost, ki privabi turiste na 
enodnevni ali nekajurni obisk mesta, so ostanki 
mozaika, ki predstavlja najstarejši ohranjeni 
zemljevid Bližnjega vzhoda. Narejen leta 560 iz 
dveh milijonov koščkov v velikosti 20 x 6 metrov 
še danes v veliki meri kakovostno restavriran 
pričara vtis in pregled biblijskih krajev. Mozaik 
je na ogled v krščanski cerkvi, ki so jo v 19. 
stoletju zgradili okrog njega. 

Vendar ni bil mozaik razlog, da sva ostala 
dva dneva več, kot sva načrtovala. Madaba 
ima zmerno velikost, odlično lego in relativno 
malo turistov. Mesto s kar tretjino krščanskega 
prebivalstva, kar je v arabskem svetu že samo 
po sebi redkost, ima prijetno mestno središče, 
ki ponuja v svojih trgovinah in lokalih prijetno 
zmes tradicije in evroameriškega vpliva. Izlet 

Jordanija

Dežela pristne gostoljubnosti – drugič
V prejšnji številki sva opisala prvi del svoje poti po Jordaniji, ki naju je iz 
glavnega mesta Amman vodila na sever dežele in nazaj do Mrtvega morja. V 
nadaljevanju sva preko osrednjega dela nadaljevala pot proti skrivnostnemu 
mestu Petra in naprej do obmorskega letovišča Aquaba. 

do Mrtvega morja vzame manj kot uro vožnje, 
spotoma pa si lahko ogledate ostanke trdnjave 
Mukawir, kjer je Salome plesala za kralja 
Heroda, ceno njenega plesa pa je poravnal z 
glavo Janeza Krstnika. 

Na poti proti jugu sva obiskala še dve solid
no ohranjeni križarski trdnjavi. Karak in Shobak 
je zgradil Baldwin I. v začetku 12. stoletja, ob 
koncu istega pa so ju po ekstremno krvavih in 
neusmiljenih bojih osvojili Turki. Obe trdnjavi 
sta izjemni tako po svoji izpostavljeni legi kot 
po dimenzijah, ki nedvomno budijo zavist 
današnjim arhitektom in gradbenikom. Le kje 
so našli take investitorje?

Priprava na Petro
Mesto, ki leži pred vstopom v svetovno 

turistično atrakcijo Petra, se imenuje Wadi Musa 
in seveda temelji na prenočitvenih in prehran
jevalnih kapacitetah za servisiranje množice 
turistov, ki se zgrinjajo z vseh koncev sveta. 
Najin hotel je stal na enem izmed vogalov pro
metnega krožnega križišča. Za boljšo predstavo 
si zamislimo naše domače krožišče v Gorenji 
vasi, postavljeno v precejšen klanec, na vseh 
vogalih pa seveda hiše s trgovinami, gostišči, 
hoteli ... Skozi to krožišče se vali ves promet 
dvonadstropnih in drugih turističnih avtobusov, 
namenjenih do vhoda v Petro, pa kamioni, trak
torji in druga mehanizacija, namenjena na bližnja 
polja, ter običajen  mestni promet, kar ustvarja 
kar soliden cirkus. Pešci prečkajo to krožišče 
po vseh diagonalah in drugih premicah, kakor 
se kdo nameni, da pa ne bi bilo dolgčas, so vse 
dovodne ceste in samo krožišče popolnoma za
parkirani z avtomobili po dolgem ali počez, malo 
na pločniku in še več na cesti, kakor je kdo pač 
našel prostor. Tako sva v večernem soncu sedela 
v gostišču brez ograje tik ob cesti in so naju pred 
pobesnelim prometom varovali naparkirani avti, 
ko pristopi natakar in vpraša: »Odakle sta?«

Po govorici je ugotovil, da sva neke sorte 
Balkanca in smo lahko poklepetali 'po naše'. 
Povedal je, da je njegova mama iz Bosne, oče 
iz Jordanije, žena pa je Filipinka, in s ponosom 
očeta nama je pokazal sliko hčerkice v naro
dni noši in zatrdil, da je prava mala Bosanka. 
Ko smo prešli na bolj tehnične teme, sva ga 
povprašala, zakaj so avti v krožišču oprem
ljeni s papirji, popisanimi z arabsko pisavo, in 
mar so to kazni ali dovolilnice za parkiranje. 
Pojasnil nama je, da so ti avti na prodaj in da 
je on prodajalec. V praksi je to izvajal tako, 
da je med pobiranjem naročil in raznašanjem 
pijače skočil skozi gost promet na drugo stran 
krožišča, s kom malo pobarantal, mu dal ključe 
za testno vožnjo, sprejel v prodajo nov avto ali 
kar vrgel ključe s terase čez cesto zainteresir
anemu kupcu, da si je ogledal avto. Hrano je iz 
higienskih razlogov prinašal kuhar.

Petra
Petra je bilo mesto ljudstva Nabatejcev, ki 

so spretno izkoristili čas po propadu Rimskega 
cesarstva in so obvladovali transportne in gos
podarske poti med Arabskim polotokom in 
Sredozemljem do prihoda Turkov in križarjev. 
Svojo prestolnico so skrili v težko prehodno 
gorovje, kjer so bile njihove družine in zakladi 
varni, medtem ko so moški vodili karavane po 
neskončnih puščavskih poteh. Kar pa danes 
hodimo občudovat turisti, so ostanki grobnic 
njihovih vladarjev ter drugih veljakov, ki so jih 
vklesali v živo skalo. Teh grobnic je na desetine; 
njihova okvirna dimenzija je 30 m višine, 20 m 
širine sprednje fasade in seveda notranji prostor, 
ki sega 10–20 m v hrib. Vse fasade so seveda 
primerno okrašene s stebri in različnimi detajli, 
ki so jih popotni Nabatejci videli pri rimskih 
in grških stavbah tistega časa.  Čeprav jih je že 
načel čas, vzbujajo spoštovanje do civilizacije, 
ki jih je ustvarila. Poleg grobnic je ohranjenih 
še nekaj pomembnejših zgradb. Na najbolj 
oddaljenem hribu je v skalo vklesan mogočen 
samostan, katerega fasada sega 45 m v višino 
in 50 m v širino. V osrednjem delu doline so 
po vzoru Rimljanov zgradili polkrožen am
fiteater. Eno najatraktivnejših značilnosti tega 
kraja pa je ustvarila narava. Vhod na območje 
je posledica davnega tektonskega premika, 
ki je oblikoval približno 2 km dolgo sotesko, 
široko le nekaj metrov, ob straneh pa veličastno 
scenografijo dopolnjujejo 50 do 100 m visoke 
stene. Danes vstopno sotesko imenujejo El Siq 
in je fotografski raj zaradi živobarvnih kamnin, 
ki jo krasijo, v času prvotnih prebivalcev pa 
je nudila izjemno obrambno moč. Ob koncu 

Zakladnica, zaščitni znak Petre
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soteske se pot odpre v prostoren plato, kjer nas 
pričaka  najmarkantnejši pogled in zaščitni znak 
Petre, to je njihova Zakladnica.

Srečanje s pristnim jordanskim beduinom 
Območje starodavnega mesta obsega 

hribovito pokrajino okvirnih 4 x 4 kilometre 
in vključuje več vzpetin, ki se dvigajo 100 
višinskih metrov nad dolino. Steze so razpre
dene na vse strani in vsak turist si lahko izbere 
svoj načrt za obisk. Agencijski pristop enega 
dopoldneva obsega sprehod skozi El Siq, mimo 
Zakladnice, gledališča in nekaj grobnic po do
lini do restavracije, kjer sledita hitro kosilo in 
dirka mimo nepreglednega števila stojnic nazaj 
na avtobus. Ob težavah s sapo pa že čakajo v 
pripravljenosti kamele, konji, osli in različne 
cize, da priskočijo na pomoč oslabelemu po
potniku. Petra pa ponuja ogromno več, in če 
že opravite dolgo pot do tja, je zelo modro, da 
si za obisk vzamete nekaj več časa.

Midva sva se kot prava Gorenjca odločila, 
da svojo dvodnevno vstopno karto temeljito 
izkoristiva. Zato sva prvo jutro že ob šestih 
zjutraj čakala, da naju dremavi redarji spustijo 
na magično pot skozi El Siq. V prvem dnevu sva 
zlezla na vse štiri hribe območja in pokukala v 
mnoge skrite kotičke, kjer sva bila kljub množici 
turistov sama z mogočnimi ostanki starodavne 
civilizacije. Razgledna pot, ki te pripelje visoko 
nad prepadno steno Zakladnice in je bila iz 
varnostnih razlogov zaprta za javnost, je bila 
še posebej vabljiva, razgled pa vreden truda 
in nekaj adrenalina. Na drugem koncu sva na 
osamljeni stezi nad slikovito sotesko naletela 
na nepričakovano presenečenje. 

Za razumevanje je potrebno nekaj razlage. 
Vse do 80ih let prejšnjega stoletja so v 
neprecenljivih zgodovinskih objektih aktivno 
bivali jordanski beduini. Celotne družine so si 
v grobnicah ustvarile bivališča zase in svoje 
živali. 30 let nazaj je pod pritiskom Unesca 
jordanska vlada zgradila blokovsko naselje 
izven zaščitenega območja in z nemalo truda in 
prisile naseljence Petre preselila. Pred srečnim 
zaključkom projekta se jim je upiral le še os
tareli Bdoul Mofleh, ki je uradnikom zabrusil, 
da se je v Petri rodil, tam živel s pokojno ženo 
in da bo tam ostarel tudi umrl. Birokrati so se 
odločili, da totalna vojna ne bo rešitev, in so 
najbrž računali, da bo narava sama v kratkem 
času rešila njihovo težavo. Nekoliko so se 
ušteli, ker je bil Bdoul Mofleh v dneh, ko naju 
je povabil na čaj, v presneto odlični življenjski 
formi in je na obrobju Petre ohranil čudovito 
votlinsko prebivališče s presežkom cvetja in 
zelenja, kamor povabi zablodele obiskovalce. 
Priznal je, da Petra ni ves njegov svet. Nje
gova hčerka študira medicino v Švici in jo je 
že večkrat obiskal, ob enem teh obiskov pa je 
potoval tudi skozi bivšo Jugoslavijo, tako da se 
Ljubljane in dežele okrog nje spominja. 

Legenda ali resnica? 
Prvi dan sva kondicijsko izmučena, a nadvse 

ponosna nase, zaključila ob opazovanju sončnega 
zahoda na ostenju veličastnega samostana na odd
aljeni gori, kamor so imeli pred 1.500 leti dostop le 
najvišji svečeniki. Na poti v dolino in naprej proti 
izhodu pa sta naju zagrnili tema in tišina, kjer so 

nama delali družbo le še posamezni vodniki kamel 
in duhovi pokojnih Nabatejcev.

Drugi dan najinega obiska sva namenila še 
enemu ogledu najljubših krajev ter druženju 
z beduini, ki imajo na območju nepregledno 
število stojnic s pijačo,  ročnimi izdelki in vsa
ko vrstno kitajsko kramo. V orlovskem gnezdu, 
ki omogoča ptičji razgled navzdol na Zakladnico, 
sva naletela na dva v Ameriki rojena 10letnika, 
ki sta se skrivala pred očetom in upala, da bodo 
njuni mami uradniki odobrili ločitev in bodo lah
ko svobodno zapustili Jordanijo. Družbo sta jima 
delala dva mladeniča, ki sta bila videti kot verna 
kopija Johnnyja Deppa v ikonografiji Piratov s 
Karibov. Če smo natančni, vsi mladi fantje v Petri 
izgledajo kot kapitan Jack Sparrow. Ko sem jih 
povprašal, zakaj to posnemanje, so mi odgovorili 
z vprašanjem. Kako pa veš, da Johnny Depp ne 
posnema nas? Sledilo je pojasnilo. V 90ih letih 
so »holivudarji« snemali eno izmed nadaljevanj 
franšize Indiana Jones prav na območju Petre. 
Tam so vsak dan srečevali izrazito naličene fante 
z bradico in klobuki v živobarvnih oblekah in 
to podobo uporabili pri ustvarjanju glavnega 
lika njihove naslednje uspešnice. Legenda ali 
resnica? Izberite sami.

Aqaba
Najina pot se je po zadnjih 200 kilometrov 

puščavske avtoceste zaključila v obmorskem 
letovišču Aqaba. Podobna številnim tovrstnim 
v drugih deželah ima vseeno nekaj posebnosti. 
Kopanje na mestni plaži ni stvar, ki bi jo toplo 
priporočal, edino če vam je okolje živalskih 
iztrebkov, cigaretnih ogorkov in vseh vrst smeti 
v vodi in na plaži v izrazito veselje. Najbrž 
ste mnenja, da pretiravam, obenem pa sem še 
pozabil na doma narejene čolne, ki jih poganja 
nekakšen petrolej, na družine, ki ostanke pikni
ka vržejo v morje ... Ker so turistični delavci 
spoznali, da Evropejci in Američani niso zado
voljni s tovrstno zabavo, so nekaj kilometrov iz 
mesta zacvetele privatne plaže, kjer za relativno 
razumno vstopnino gostu nudijo nekaj bazenov 
z ustrezno količino ležalnikov in predvsem z 
obilo čistoče na plaži in v morju. Naša Petra 
se je pogumno odločila za pravo potapljanje 
s kisikovo bombo. V podvodnem svetu je od
krivala lepote rastlinskega in živalskega sveta 
Rdečega morja in se k prestrašenemu soprogu 

vrnila s sporočilom, da ekologija tudi v Jordaniji 
ni neznana beseda.

Ob mestu je tudi mega pristanišče za tovore 
vseh vrst, ki je namenjeno matični državi in širšemu 
zaledju. Samo mesto ima poseben status nekakšne 
brezcarinske cone, kar pomeni, da so cene nekoliko 
nižje, predvsem pa je ponudba večja, zato se v 
Aqabo zgrinjajo preprodajalci z vseh vetrov. Res 
obsežen del mestnega jedra je nepregledna množica 
trgovinic vseh vrst, cene pa z oddaljenostjo od 
prestižnih hotelov strmo padajo. 

Zadnji večer v Jordaniji nama je popestril 
lastnik hotela Ali, s katerim smo se najprej 
zapletli v razpravo o politiki, v okviru katere 
nama je natančno pojasnil genezo izraelsko
palestinskega zapleta vse od leta 1948 naprej. 
V zabavnem programu naju je naložil v svojega 
mercedesa in nama razkazal Aqabo, pred
vsem pa njegov imperij prodajaln vseh vrst, 
s posebnim ponosom pa optiko, opremljeno 
z najsodobnejšimi aparati. Ob koncu nama je 
priznal, da je medicino študiral v Milanu in naju 
dotolkel z vizitko, na kateri je pisalo, da je častni 
konzul Republike Italije v Jordaniji!

Tudi Jordanija ima težave
Promet v Jordaniji bi lahko obravnavali kot 

zabavno težavo, če ne bi vsako leto terjal veliko 
število smrtnih žrtev. Prometni predpisi so bolj 
lepotne narave, vsak pač vozi po svoje, kakor si 
izbori prostor v tem organiziranem kaosu. Rdeča 
luč na semaforju, znak za enosmerno ulico, pre
poved zavijanja ali znak za prednostno cesto so 
zgolj simpatične informacije. Vožnja po avtocesti 
v nasprotno smer vsekakor ni eksces, o katerem 
bi poročala nacionalna televizija, ampak je za 
določene prebivalce edina možna pot iz njihove 
vasi. Na puščavski štiripasovnici je bencinski 
servis le na eni strani, kar pomeni, da vlačilec 
na nasprotni strani z ostrim manevrom prečka tri 
pasove ob vstopu nanj. Enako ob nadaljevanju 
poti. Po desetih dneh tovrstne terapije sem se že 
krasno vživel in sem bil v Aqabi, kjer veljajo bolj 
evropske norme, ves zbegan ob ustavljanju na 
semaforjih in celo spoštovanju omejitev hitrosti. 
Obenem pa je prometa izven mest zelo zelo malo 
in se vozi popolnoma sproščeno.

Odnos do žensk in njihovo vključevanje v 
družbo je seveda proces, kjer kraljico Ranio 

Vsi mladi fantje v Petri izgledajo kot kapitan Jack Sparrow.

Nadaljevanje na naslednji strani
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in moža Abdulaha čaka še veliko dela na poti 
uveljavljanja enakopravnosti spolov. Jordanske 
ženske so le redko v celoti zakrite, kot je to na
vada v nekaterih drugih muslimanskih deželah. 
Navada je, da imajo v javnosti zakrite lase, a 
tudi to pravilo zaradi velikega števila krščanske 
populacije ni obvezujoče. Dejstvo pa je, da je 
izobraženih in zaposlenih žensk relativno malo 
in da na delovnem mestu, pa naj bo to v banki ali  
trgovini, svojo komunikacijo s tujci omejijo na 
najnujnejše. Moški v jordanski družbi običajno 
pojasnijo, da je njihovim ženskam to všeč in da 
si to same želijo. Seveda je v mnogih primerih 
to lahko tudi res. Posebno ker je treba priznati, 
da so moški, vsaj v besedah, zelo predani in za
vezani tako svoji ženi kot družini. Nisva naletela 
na primer, da ne bi mož o svoji ženi govoril le z 
najlepšimi besedami, a ostaja resnica, da tradicija 
nudi jordanskemu dekletu le malo izbire.

Najbrž največji problem jordanske družbe pa je 
nedvomno ravnanje z odpadki. Mesta, okolica cest 
in sploh vse je eno samo smetišče. Izjema so ožje 
okolice hotelov, lokalov, turističnih znamenitosti 
in vodnih virov. Najhuje je na obrobjih večjih 
mest, kjer očitno smeti odvržejo na kupe, razigran 
puščavski veter pa potem opravi svoje. Tihožitje 
sveže preoranega polja, prekritega s polivinilas
timi vrečkami, in podobne apokaliptične skice so 
njihov vsakdan. Če v Sloveniji, ki jo pojmujemo 
kot čisto, vsaka malo bolj resna čistilna akcija 
navrže tono smeti, si ne znam predstavljati logis
tike, ki bi v bližnji prihodnosti očistila Jordanijo.

Namen nagrade je zbrati in izpostaviti 
pomembne dosežke jamarskega raziskovanja in 
spodbuditi jamarje k ustreznemu dokumentiranju 
odkritij. Imenuje se po Viljemu Puticku (1856 
Popuvky, Češka, 1929 Ljubljana), pomembnem 
raziskovalcu slovenskega kraškega podzemlja. 
Nagrado podeljuje Društvo za raziskovanje jam 
Ljubljana, ki je naše najstarejše delujoče jamarsko 
društvo. Pri tem se upošteva raziskovanje nove 
jame ali odkritje novih delov že znane jame. Kot je 
povedal Branko Mur, predsednik gorenjevaškega 
društva, nagrado sponzorira podjetje Treking 
Šport, ki uvaža jamarsko opremo in naglavne 

Uspešni gorenjevaški jamarji

Za odkritje Prekove jame Putickova nagrada
Jamarji iz Jamarskega društva Gorenja vas so prejeli Putickovo nagrado za 
najboljši jamarski dosežek leta 2014. O odkritju Prekove jame smo pisali že v 
prejšnji številki, v tokratni objavljamo še nekaj informacij več.

svetilke. Nagrajenci so prejeli 1.000 evrov za 
dejavnost društva. Gorenjevaški jamarji so na 
povabilo domačina v vasi Izgorje pri Žireh 
odpravili na raziskovanje dotlej neznane jame v 
bližini domačije Pr' Preku. Po njej je jama dobila 
ime Prekova jama. Jamo so raziskovali v etapah. 
Najprej so izvedli čistilno akcijo vhodnega brezna, 
kjer so počistili klavniške odpadke in nabrali za pet 
vreč smeti. Posamezne novoodkrite predele jame 
so poimenovali z imeni, kot so Špageti vestern, 
Konzerva, Peristaltika, Prižnica, Podrta peč, Zlata 
žila in Kurnik (to ime zato, ker so v jami našli kurje 
jajce, ki ga je verjetni tja zanesla kakšna žival). 

Jamo so izmerili in dokumentirali. Izmerili so še 
pretok vode v njej. Našli so tudi drug izhod iz 
jame in izkopali nekaj prehodov. Prekova jama 
ima poligon (dolžino) 1.020 metrov in globino 105 
metrov, kar jo uvršča med večje jame na stičišču 
Primorske, Notranjske in Gorenjske. Pri razisko
valnih akcijah so sodelovali Damjan Maček, 
Andrej Kristan, Martin Lazar, Luka Jelovčan, 
Marko Kavčič, Bojan Jereb, Matej Maček, Marko 
Erker in Matjaž Božič. 

Jure Ferlan

Še nimate karte za Amman? 
Če vas do tega trenutka potopis še ni prepričal, 

da bi besno iskali najcenejšo letalsko karto za 
Amman, ostaja še nekaj želez v ognju.

Jordanija je varna država. Večina popotnikov, 
ki sva jih srečala, je menila, da je bistveno 
varnejša kot država, iz katere prihajajo. Kot 
že povedano, kralj Abdulah uveljavlja obliko 
mehke diktature, kar pomeni veliko število 
uniformiranih policajev in vojakov, ki svoje 
delo jemljejo resno. Na pokrajinski cesti je na 
izpostavljenih mestih vedno posadka z oklep
nim vozilom, ki te povpraša po dokumentih. 
Naš pogovor se je vedno končal s šalo ter 
»Welcome in Jordan.« Vsekakor pa ne moreš 
neopaženo prevoziti daljše poti. V mestih in v 
okolici turističnih znamenitosti se sprehajajo tudi 
civilisti, ki že z ostrim pogledom umirijo preveč 
zagretega taksista ali trgovca. Tudi majhne tat
vine niso problem. Že Hany naju je opozoril, da 
morava biti zelo previdna, če v Jordaniji nekoga 
obtoživa goljufije ali tatvine. Dostikrat je že sum 
dovolj, da bo vpleteni izgubil službo in da jo bo 
tudi zelo težko spet dobil. 

Hrana v Jordaniji je naravna. Od mesa 
prevladujeta ovčje in goveje, zmagovalec pa je 
vsakovrstna zelenjava, ki se ji poznajo presežki 
sonca. Higiena v restavracijah je vzorna, tako da 
resnično nisva pogrešala brinovca, ki so ga nama 
zaplenili avstrijski cariniki. V 14 dneh nisva  
uspela pojesti niti enega obroka, ki ne bi bil res 

okusen, in ko sva v Aqabi uzrla prvi McDonald's 
v deželi, sva se samo prezirljivo obrnila stran.

Za slovo …
S stališča varnosti je seveda odlično, v praksi pa 

precej nerodno, prebijati se skozi labirint letališke 
birokracije. V arabskih deželah je tega še nekaj več, 
ker ne marajo imeti 12 odstotkov brezposelnih. 
Na eni teh postojank je pristojni uradnik že tretjič 
porinil najine potne liste pod neki senzor, potem 
pa naju povprašal, kje imava vizo za Avstrijo. 
Prijazno sem mu odvrnil, da vize za Avstrijo ne 
potrebujeva, ker Slovenci in Avstrijci živimo v 
bistvu v isti državi in ta je EU. Modro je prikimal 
in se naprej neuspešno trudil z najinima potnima 
listoma, ko je naenkrat eksplodiralo. Eksplodiral je 
jordanski poslovnež, ki je čakal v vrsti za nama in 
je preko naju nezaustavljivo kričal na uradnika. Ta 
je napravil napako in nekaj ugovarjal, kar je razbur
jenemu šele zares dvignilo tlak in je kričanju dodal 
še zgovorno mahedranje z rokami, nakar so se z 
vseh strani začeli valiti redarji in policaji, nekakšen 
šef osebja pa mu je prigovarjal, naj se pomiri. Najin 
nesojeni zagovornik pa je prešel na angleščino 
in zatrdil, da se noče in da se niti slučajno ne bo 
pomiril, če jordanski uradniki maltretirajo nedolžne 
turiste, in da je popolna sramota, da na tako odgo
vornem mestu dela tak idiot, ki nima pojma, da je 
Slovenija del Evropske unije. Predvidevam, da vsi, 
ki so šli z nama na letalo, zdaj to vedo.

Potovala sta Petra in Matjaž Slabe, 
ki je tudi avtor teksta. 
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JAVNI POZIV 
za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine 
Loškega pogorja, ki deluje na območju občin 
Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 

in Žiri 
za programsko obdobje 2014–2020

Partnerji obstoječe Lokalne akcijske skupine 
Loškega pogorja (LAS) vabijo vse zainteresirane 
k sodelovanju v LAS Loškega pogorja tudi v 
novem programskem obdobju 2014 – 2020. LAS 
bo v novem programskem obdobju organiziran 
kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih 
subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost na območju 
občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki 
in Žiri. Naloga LAS bo oblikovanje in izvedba 
strategije lokalnega razvoja v smeri: 

• ustvarjanja delovnih mest, 
• razvoja osnovnih storitev, 
• varstva okolja in ohranjanja narave ter 
• večje vključenosti mladih, žensk in drugih 
ranljivih skupin.

Celotno besedilo javnega poziva in pristopna 
izjava sta dostopna na spletni strani LAS Loškega 
pogorja www.las-pogorje.si.

Slavnostna akademija je bila 5. junija v 
Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji 
Loki. Prireditev je popestril Branko Pečelin v 
stari gasilski uniformi in vlogi gasilca Frenceta, 
ki je na praznovanje 'prišel od zgoraj'.

Prisotni so bili članice in člani vseh 26 
prostovoljnih gasilskih društev in enega prosto
voljnega industrijskega gasilskega društva, ki so 
povezani v Gasilsko zvezo (GZ) Škofja Loka. 
Poseben pečat pa so praznovanju dodali še pod
predsednik GZ Slovenije Jože Derlink, župani 
Škofje Loke, mag. Miha Ješe, Železnikov, mag. 
Anton Luznar, in Žiri, mag. Janez Žakelj, ki so 
z izbranimi besedami pozdravili praznovanje, in 

60 let GZ Škofja Loka

Praznik skoraj šest tisoč gasilcev Škofjeloškega
Gasilstvo ima na Slovenskem dolgoletno tradicijo, saj organizirano deluje vse od 
leta 1869.  Povezovanje gasilskih društev v gasilske zveze se je začelo pred 60-imi 
leti in ta dogodek je v začetku junija obeležila tudi škofjeloška gasilska zveza.

predstavniki sosednjih ter gorenjskih GZ.
V programu so sodelovali člani prosto

voljnih gasilskih društev vseh štirih občinskih 
gasilskih poveljstev. Sebastjan Kamenšek je za
pel himno. Poljanski gasilci so zaigrali zgodbo 
o rdečem petelinu. Izjemno dobro se je poka
zalo medgeneracijsko  sodelovanje. Starosta 
gasilcev Janez Buh (ki je gasilec tako dolgo, 
kot obstaja škofjeloška gasilska zveza) se je 
dobro znašel med mladimi. Starejša tamburaška 
skupina Bisernica iz Reteč je program popest
rila z vokalnoinstrumentalnim delom. Mlajša 
otroška folklorna skupina iz Selc je zaigrala in 
zaplesala venček ljudskih plesov in iger.

Sprehod skozi preteklost 
V kroniki, ki jo je pripravila Martina Jelovčan, 

smo med drugim slišali, da je bilo na Gorenjskem  
leta 1955 ustanovljenih 11 občinskih GZ, od 
tega štiri na Loškem: v Gorenji vasi, Škofji 
Loki, Železnikih in Žireh, po letu 1962 pa le 
še ena – Škofja Loka. Žirovski društvi Žiri in 
Dobračeva sta spadali pod Logatec vse do leta 
1970. OGZ Škofja Loka se je pred 60imi leti 
ustanovila z namenom povezovanja gasilskih 
društev na Škofjeloškem. Ustanovni občni zbor  
je bil 17. marca v prostorih gasilskega doma v 
Škofji Loki. Lastne prostore je GZ dobila šele 
leta 1984 in takrat so bili dani vsi pogoji za njeno 
organizacijsko delovanje, usposabljanje gasilcev, 
delovanje tedanje dežurne službe ter servisiranje 
gasilskih vozil in opreme.

V 60letni zgodovini  se je zvrstilo: sedem 
predsednikov in ena predsednica,  osem pov
eljnikov in osem tajnikov ter pet tajnic oz. 
sekretarjev. Najdaljše obdobje vodenja GZ sta 
imela častni predsednik Rudi Zadnik (19 let) in 
častni poveljnik Metod Jamnik (25 let).

Po najnovejših podatkih iz Vulkana ima 
vključenih kar 5755 članov, od tega več kot 
1200 mladih do 18. leta starosti, skoraj 1000 
članic in okoli 1300 operativnih gasilk in gasil
cev, kar jo uvršča med največje na Gorenjskem 
in v Sloveniji.

Po uradnem delu je sledilo še prijetno 
druženje z vsemi povabljenimi.

Martina Jelovčan

Poljanski gasilci so na slovesnosti zaigrali zgodbo o rdečem petelinu, ki so jo predstavili že lani 
na praznovanju 120-letnice njihovega društva.
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»Nosilci pozivnikov 
so v naših društvih lahko 
le tisti gasilci, ki imajo 
končano najmanj usposa
bljanje za gasilca in so 
vključeni v operativno 
enoto društva,« je pojas
nil Ciril Alič, dolgoletni 
aktivni član javorskega 
gasilskega društva in član 
komisije za izobraževanja 
in usposabljanja Gasilske 
zveze (GZ) Škofja Loka. Občinsko gasilsko 
poveljstvo ima v svojem letnem načrtu več 
formalnih izobraževanj in dodatnih usposa
bljanj v lastni organizaciji, druga organizirata 
bodisi GZ Škofja Loka ali GZ Slovenije. V 
občinskem gasilskem poveljstvu deluje več 
kot 130 pozivnikarjev, na Ermanovcu se jih 
je zbralo nekaj več kot 40. »O tem, kdo izmed 
gasilcev izpolnjuje vse pogoje za vključitev 
v operativno enoto in je primeren za nosil
ca pozivnika, odloča poveljstvo oziroma 

Gasilci pozivnikarji

Ko zapiska, ni izgovorov
Letošnje srečanje gasilcev občinskega gasilskega poveljstva, ki nosijo pozivnik, 
je potekalo na Ermanovcu v organizaciji sovodenjskih gasilcev. Tovrstna sre-
čanja so postala tradicionalna, v prvi vrsti so namenjena druženju, so pa tudi 
priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

poveljnik posameznega 
društva. Število nosilcev 
pozivnikov v društvu je 
odvisno od kategorije 
društva oziroma od števila 
gasilcev v operativni eno
ti,« še pojasni Alič, ki tudi 
sam nosi pozivnik. Nosilci 
pozivnika so na voljo 24 
ur na dan oziroma 365 
dni na leto. Ko pozivnik 
zapiska, je to znak, da 

je potrebno takojšnje ukrepanje, pa naj bo to 
podnevi, ponoči … Prav gasilci so vedno prvi na 
kraju bodisi naravne ali elementarne nesreče, kar 
so v preteklosti že velikokrat dokazali. Občani se 
nanje lahko zanesejo, saj jim vedno pomagajo. Pri 
svojem prostovoljnem delu se srečujejo z zastarelo 
opremo in finančnimi težavami pri nabavi  – v 
veliki meri so namreč gasilska društva pri prido
bivanju finančnih sredstev še vedno odvisna od 
dobre volje občanov in lastne iznajdljivosti.

Lidija Razložnik
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Anton Debeljak:
• posreduje vprašanja prebivalcev Hoto-

vlje - do kje se bo urejala struga vodotoka v 
Hotovlji, ali je predviden sklic sestanka s kra-
jani za predstavitev idejne zasnove umestitve 
vodotoka, kako se bodo odvijala sanacijska 
dela v Hotoveljski grapi, v kolikšnem obsegu, 
ali bo sanacija izvedena tudi če občina ne bo 
prejela državnih sredstev za sanacijo. 

Za izvajanje sanacij vodotoka struge 
Hotoveljščice je v celoti pristojno podjetje 
VGP Kranj, ki je državni koncesionar za 
vzdrževanje in urejanje vodotokov. Podjetje 
je s sanacijskimi deli že pričelo,  strugo 
Hotoveljščice pa je uredilo na odseku od hišne 
številke Hotovlja 9 do 14, v izvajanju pa sta še 
odseka vodotoka mimo hišne številke Hotov
lja 32 do 42 ter desni pritok Hotoveljščice v 
zaledju stanovanjskega objekta Bukov vrh 7. 
Podjetje VGP je v prostorih občine Gorenja vas 
– Poljane že izvedlo uvodnih predstavitveni 
sestanek za krajane, v nadaljevanju pa so bili 
občani, ki so za ureditev vodotokov prispevali 
tudi lastna zemljišča, vabljeni na dodatne pred
stavitve na sedež podjejta VGP Kranj, kjer so 
tudi nadalje kontinuirano na voljo za dodatne 
informacije na telefonski številki 04/201 26 10. 
Občina je tako podjetju VGP kot tudi kranjski 
enoti Agencije RS za okolje posredovala več 
pobud za dodatne ureditve tako nekaterih 
kritičnih točk vodotoka Hotoveljščice kot tudi 
drugih vodotokov, ki so bile po mnenju občine 
iz tekoče faze sanacije neutemeljeno izvzete. 
Prejeli smo pojasnilo, da odobrenih akcijski 
načrt sanacije škode po poplavah ne omogoča 
dodatnih sredstev za širitev območij sanacije, 
da pa bodo proučili možnost izvedbe dodatnih 
del iz drugih virov sredstev. 

Navedena sanacijska dela se v celoti izvajajo 
neodvisno od državnih sredstev za sanacijo, 
namenjenih občini, ki pa se morajo v primeru 
dodelitve nameniti za sanacijo občinske in
frastrukture (cestni odseki).

• vpraša kako potekajo pogovori z državo 
za pridobitev sredstev za sanacijo ceste po 
poplavah v letu 2014.

Občina je dne 25. 5. 2015 prejela obvestilo 
Ministrstva za okolje in prostor RS o uvrstitvi 
sanacije ceste Hotovlja–Bukov vrh v državni 
sanacijski program odprave poplav, višina san
acijskih sredstev pa bo znana po zaključenem 
postopku javnega naročila, ki je še v teku. 

• glede prejete pobude za vzpostavitev 
enosmerne ceste čez Kovnico prosi za prip-
ravo in posredovanje strokovnega mnenja s 
strani občinske uprave;

Občinska uprava je izdelala strokovno 
mnenje, iz katerega sklepno izhaja, da je zadev
na cesta dejansko zelo ozka, vendar je glede na 

gostoto prometa glede uvedbe enosmerne ceste 
odločitev prepuščena krajevni skupnosti.

• poda predlog za razširitev igral v centru 
Poljan.

Občina je k ureditvi dodatnih igral v središču 
Poljan že pristopila.

Janez Arnolj:
• predlaga predlog sklepa na pobudo 

lastnikov zasebnih vodovodov, ki bi se glasil: 
»Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 
se strinja, da občina plačuje redno vzorčenje 
pitne vode, opravljanje mikrobioloških in 
kemijskih preiskav pitne vode za potrebe 
izvrševanja notranjega nadzora za zago-
tovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode 
za vse vodovode v občini.« Poda naslednjo 
obrazložitev:  Občina Gorenja vas - Poljane 
je z dopisom Analiza vzetih vzorcev v letu 
2015 z dne 26. 01. 2015 obvestila zasebne 
(vaške) vodovode, da za vse zasebne vodo-
vode, ki niso v lasti in upravljanju občine, teh 
storitev v letu 2015 ne bo izvajala. Pregledi 
in analize pitne vode za vse vodovode so se že 
do sedaj plačevali iz občinskega proračuna. 
Letni proračunski izdatek je nekaj tisoč ev-
rov. Veljavni proračun za leto 2015 ne pred-
videva nobenih sprememb na tem področju. 
Plačevanje 4analiz pitne vode iz občinskega 
proračuna tudi za zasebne vodovode pomeni 
subvencioniranje cene storitev občanom 
na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo 
iz zasebnih vodovodov. Ob dejstvu, da so 
zasebni vodovodi za občino najcenejši način 
oskrbovanja občanov s pitno vodo, in da so 
tudi uporabniki zasebnih vodovodov preko 
proračuna financirali javne vodovode ter 
da je zagotavljanje ustrezne pitne vode ena 
izmed osnovnih nalog občine, je sprejetje 
tega sklepa več kot upravičeno.

Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, 
ni pravne podlage za sprejem predlaganega 
sklepa. V primeru subvencioniranja analiz vode 
za zasebne vodovode bi se morale te subven
cionirati tudi za javne vodovode. Analize pitne 
vode mora po 10. členu Pravilnika o pitni vodi 
(Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 
25/09) zagotavljati upravljavec vodovoda in 
te se praviloma financirajo s plačilom storitev 
oskrbe s pitno vodo. 

Za javne vodovode je metodologija ob
likovanja cene storitev s pitno vodo (vodarine) 
določena z Uredbo o metodologiji za oblikovan
je cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb (Ur. l. RS št. 87/2012 in 109/2012, 
v nadaljevanju Uredba). Cena vodarine mora 
skladno z metodologijo po Uredbi pokrivati 
poleg ostalih stroškov, določenih v osmem 
odstavku 16. člena uredbe, tudi stroške analiz 
pitne vode. 

Metodologija oblikovanja cen zasebnih 
vodovodov je v pristojnosti upravljavcev zaseb
nih vodovodov oziroma lastnikov zasebnih 
vodovodov, v kolikor ta ni oblikovana, občinska 
uprava priporoča uporabo metodologije iz 
Uredbe. Po podatkih upravljavcev zasebnih 
vodovodov ponekod uporabniki storitev os
krbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov ne 
plačujejo vodarine ali pa je ta znatno manjša 
od cene vodarine, ki jo plačujejo uporabniki 
na javnih vodovodih. 

Plačilo storitev analiz pitne vode uprav
ljavcem zasebnih vodovodov in upravljavcem 
javnih vodovodov iz sredstev občinskega 
proračuna, brez ustrezne pravne podlage, pred
stavlja nenamensko porabo javnih sredstev. V 
primeru plačila stroškov analiz pitne vode iz 
občinskega proračuna upravljavcem javnih 
vodovodov bi to med drugim predstav ljalo 
kršitev Uredbe, v primeru plačila stroškov 
analiz zgolj upravljavcem zasebnih vodovodov 
bi za to rabili poseben predpis (npr. pravilnik). V 
kolikor bi ta obstajal, bi bila vprašljiva njegova 
skladnost z ustavo (14. člen ustave) in pravili o 
trgu in konkurenci.

Irena Tavčar: 
• zastavlja vprašanje, ali se za enoto vrtca 

v Lovskem domu v Poljanah, ki naj bi bil 
začasna rešitev, išče nova stalna lokacija, 
saj pogoji za delo naj ne bi bili najbolj op-
timalni. 

V Lovskem domu Poljane so bili urejeni 
prostori za dva oddelka vrtca Agata v letih 
povečanega vpisa otrok v vrtec. Ker je število 
vpisa otrok v vrtec v kasnejših letih ostalo kon
stantno, je uporaba prostora v lovskem domu 
še vedno predvidena, saj drugih prostorov na 
območju Poljan ni na voljo. Je pa v vmesnem 
času na tej lokaciji vrtec organiziran za en 
oddelek in pol, in ne več za dva oddelka, prav 
tako so prostori vpisani v razvid vrtcev pri pris
tojnem ministrstvu, občina pa se tekoče odziva 
na predloge funkcijskih izboljšav prostorov, ki 
so ji posredovani s strani šole. V tekočem letu 
je predvidena ureditev dodatnih igral v vaškem 
parku, ki jih v dopoldanskem času prednostno 
uporabljajo otroci vrtca v lovskem domu.

Mirjana Možina:
• vpraša, ali bo glede na to, da je dosedanji 

direktor Razvojne agencije Sora imenovan 
za direktorja BSC v Kranju, objavljen nov 
razpis za direktorja Razvojne agencije Sora. 

Razpis je bil v vmesnem času že objavljen, 
izid izbora najustreznejšega kandidata še ni 
znan.

• vpraša, ali je po obisku ministrice za 
okolje v naši občini kaj znanega glede plačila 
rente občini.

Obisk je bil namenjen predvsem pregledu 
stanja sanacije rudniških jalovišč s poud
arkom na čimprejšnjem prenosu že saniranega 
jalovišča Jazbec na Agencijo RS za radioaktivne 
odpadke. Izveden je bil tudi ogled drenažnega 

5. seja občinskega sveta

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja  svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 5. seji občinskega sveta 14. maja. 
Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli 
svetniki v gradivu 6. seje.
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Odgovori na pobude, predloge in vprašanja  svetnikov
rova odlagališča Boršt, katerega sanacija pa še ni 
zaključena zaradi okoliščin plazenja avtohtone 
hribine pod deponijo, v zvezi s čimer dokončnih 
optimalnih sanacijskih ukrepov ministrstvo še 
ni določilo. Občina je prejela zagotovilo, da bo v 
zvezi z navedenim več znanega v drugi polovici 
leta, ko naj bi delegacija ministrstva ponovila 
obisk v RŽV. Ob tej priložnosti smo prejeli tudi 
zagotovilo, da se ministrstvo zaveda obveznosti 
poravnave preostalega dela neplačane rente 
zaradi omejene rabe prostora.

• prosi za informacijo o prizadevanju 
županov za vrnitev pediatra v dolino. 

Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je 
na osnovi zagotovil direktorja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske z zadnjega sestanka z 
župani občin Gorenja vas  Poljane, Železniki 
in Žiri predvideno, da se s 1. septembrom 
vzpostavi stanje ponovnega delovanja preven
tivnih pediatričnih ambulant v obeh dolinah, 
kakršno je bilo pred njihovo ukinitvijo. Prostori 
se bodo s sredstvi OZG tudi primerno uredili 
in opremili.

Helena Gorjan 
• opozori na vodovodne nastavke za še 

nezgrajene stanovanjske objekte v naselju 
Vršajn, ki puščajo. 

Nameščeni so dodatni zaščitni čepi na 
nekaterih vodovodnih priključkih na območju 
Vršajna, ki še niso v uporabi.

Janez Rupnik 
• vpraša, ali bo tudi naša občina med 

tistimi, ki bodo morale vračati sredstva za 
gradnjo OŠO. 

Občina Gorenja vas  Poljane je že pred 
časom dosegla zastavljene cilje investicije v 
izgradnjo odprtega širokopasnovnega omrežja 
na območju občine, zato ni obravnavana med 
občinami, ki so dolžne vračati prejeta nepov
ratna sredstva za izgradnjo omrežja.

Jurij Krvina – dopolnitev odgovora s 4. 
redne seje z dne 26. 3. 2015:

• opozori na neprimernost vgrajenega 
dvigala v zdravstveni postaji. 

Odgovor s predhodne seje, v katerem smo 
navedli, da je prevoz bolnika z novovgrajenim 
dvigalom možen z dvema tipoma vozila strech
er, ki sta dobavljiva tudi na slovenskem trgu, 
enega od slednjih pa je za potrebe prevoza z dvi
galom občina v vmesnem času tudi že nabavila, 
dopolnjujemo z rezultati naknadno izvedene 
testne predstavitve s strani dobavitelja nabav
ljenega vozila. Prestavitev za predstavnike 
zdravstvenega doma Gorenja vas je dobavitelj 
izvedel 21. 5. 2015, vsi prisotni zdravniki pa so 
bili s prikazanimi prednostmi novega vozila, ki 
omogoča tudi prevoz bolnika v novem dvigalu, 
zelo zadovoljni in z dnem izvedbe predstavitve 
vozilo tudi prevzeli v uporabo.

Župan 
Milan ČADEŽ

Kožni rak se lahko pokaže v številnih 
različnih oblikah. Najbolj znan je melanom, 'črni' 
kožni rak, ki običajno nastane kot temna lisa ali 
bunčica in razmeroma hitro raste, je nepravilne 
oblike ter številnih barvnih odtenkov. Mnogo 
pogostejši kot melanom pa je nemelanomski 
ali 'svetli' kožni rak, in sicer kar 10 do 20krat 
pogostejši. Njegova pojavnost strmo narašča in 
izračunali so, da ga bo dobil kar vsak tretji pri
padnik generacije, ki je sedaj stara 20 let. 

Nemelanomski kožni rak je običajno videti kot 
rana ali krasta, ki se pojavi brez poškodbe. Takšna 
sprememba vztrajno raste in je iz meseca v mesec 
večja. Praviloma ne boli. Večinoma se pojavi na 
glavi ali trupu, lahko tudi na okončinah. Pogosteje 
se pojavi na mestih, ki so izpostavljena soncu.

Kožni rak

Zaščita pred soncem  
je izredno pomembna
Poleti, ko se je treba temeljito zaščititi pred soncem, dermatologi opozarjajo na 
preprečevanje in zgodnje odkrivanje kožnega raka. Ta se običajno ne pojavlja 
samo kot črna lisa – najpogosteje je trdovratna rana.

Kožo redno pregledujmo 
Za zdravljenje kožnega raka imamo na voljo več 

različnih metod. Največkrat se odločimo za opera
cijo, včasih tudi za obsevanje ali druge metode. V 
določenih primerih pridejo v poštev zdravila, ki se 
vpletajo v pot nastajanja ali širjenja raka. Zdrav
ljenje kar najbolj prilagodimo bolniku in bolezni, 
zato je prav, da se dermatolog in bolnik temeljito 
pogovorita o različnih možnostih zdravljenja.

Skupna lastnost vseh vrst kožnega raka je 
njihova dobra ozdravljivost, če so odkriti zgodaj. 
Z zaščito pred soncem lahko verjetnost pojava 
kožnega raka zelo zmanjšamo, ne moremo pa ga 
v celoti preprečiti. Zato je odločilnega pomena, da 
svojo kožo redno pregledujemo sami in se posvetu
jemo z osebnim zdravnikom ali dermatologom, če 
na koži opazimo sumljivo spremembo.

Vesna Tlaker Žunter, dr. med. 
Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana

Enostavna nodularna oblika bazalnoceličnega 
karcinoma (BCK)

Ulcerativna oblika bazalnoceličnega karci-
noma (BCK)

Klub je nastal iz neformalnega druženja 
žensk v Poljanah. Gre za idejo nekaj poljanskih 
žensk, ki so se odločile, da popestrijo dogajanje 
v kraju z dogodki, ki jih tu primanjkuje. Na ta 
način so vzpostavile nov prostor za druženje ter 
se osredotočile predvsem na teme, ki zanimajo 
ženske. V polletnem delovanju kluba so orga
nizirale pet dogodkov, med njimi tečaj ličenja, 
nege nohtov pa tudi predavanje o zdravi prehrani. 
Slednji je pritegnil tudi moške. Članice že snujejo 
tematike za jesensko druženje, zato vabijo vse, 
ki bi rade sodelovale v klubu ali imate zanimive 
ideje, ki bi še popestrile dogajanje v Poljanah, 
da se oglasite Luciji Krpič na elektronski naslov: 
krpich@siol.net. Vabljeni seveda tudi moški. 
Članstvo v klubu je brez obveznosti, vsakdo, ki 
si želi sodelovati, je dobrodošel. 

Kristina Z. Božič

Ženski klub Poljane

Z dogodki popestrijo življenje v kraju
Od decembra lani v Poljanah deluje ženski klub. Morda ste že zasledili kakšen do-
godek, ki so ga predvsem za občanke pa tudi občane pripravile članice kluba. Zadnji 
dogodek pred poletjem je bila Dino zabava v Kulturnem domu v Poljanah.

Utrinek z Dino zabave v Poljanah
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Literarnica 
Če smo v prejšnji številki vabili, da pošljete 

kakšen prispevek za našo Literarnico, se je za 
objavo v tokratni ponudilo nekaj možnosti kar 
samo od sebe. Prva pesem, ki jo objavljamo, 
je bila napisana posebej za priložnost dneva 
državnosti v Gorenji vasi. Vabilu se je prijazno 
odzvala Magda Ažbe in napisala pesem z 
naslovom Domovina. Druga pa je pesem 
petošolke Marije Omejc z Osnovne šole Pol-
jane, ki je napisala pesem o svojem rojstnem 
kraju. Prijazno vabljeni, da tudi vi, če radi 
literarno ustvarjate, pošljete kakšno od vaših 
literarnih del za našo literarno ustvarjalnico – 
Literarnico.                                      Uredništvo

Na predvečer 90. godu so ji sorodniki in 
prijatelji prišli 'lofirat'. To je star običaj, ko 
se zbere vesela družba pred hišo slavljenca in 
z ropotanjem pokrovk ali drugih predmetov, 
včasih tudi igranjem na instrumente in petjem, 
počasti slavljenca. Leta jih potem povabi v 
hišo in postreže. 

Njena mama je poleg nje rodila še sedem 
otrok, ena izmed sestric je še majhna umrla, 
en brat pa je padel na ruski fronti med drugo 
svetovno vojno. Poleg nje danes v Podgori živi 
še brat Vinko. Pavla je veselega in odprtega 
značaja, zato je za Podblegaške novice z ve
seljem zaupala svojo življenjsko zgodbo. Iz 
otroštva se spominja pešačenja, saj je hodila 
v šolo v dolino na Trebijo, učila sta jo Jože 
Krapš in Marija Pavec. Še daljša je bila pot do 
cerkve v Stari Oselici, ki je visoko na drugem 
bregu, kamor so hodili peš dve uri, saj je bilo 
treba opraviti še strm vzpon s Trebije. Živeli 
so skromno, od pridelkov na domači kmetiji. 
Spominja se obsežnih gradbenih del, ki so 
potekala v njeni vasi in okolici, ko so gradili 
Rupnikovo linijo. Pri tem delu je sodeloval 
tudi njen oče. Vaščani so na gradbišče prevažali 
pesek, ki so ga kopali v Pilovcu v Podgori. Čez 
bližnjo rapalsko mejo v Italijo niso hodili. Kot 
najstnica je doživela začetek druge svetovne 
vojne. Ker so s kmetije Pr' Maharju na Kladju, 
kjer je živela njena teta, odšli fantje v vojsko, 

Naši 90-letniki: Pavla Bogataj

Spominja se gradnje Rupnikove linije
Pavla Bogataj je bila rojena pred 90 leti na kmetiji Pr’ Lomatk v Kladju. Ker se 
je rodila na praznik sv. Petra in Pavla, je dobila ime po slednjem, tako praznuje 
god in rojstni dan istega dne, 29. junija.

je ona odšla tja na pomoč pri delu. 
Spominja se negotovih vojnih časov, 
posebej težko je bilo, ko so jim 
partizani pobrali vso hrano in so bili 
dva tedna lačni. Tam je preživela vsa 
vojna leta, skupaj pa devet let. 

Na kmetiji  
je bilo vedno veliko dela

Leta 1959 se je poročila in odšla 
živet na moževo kmetijo Pr' Kočarju, 
kjer živi še danes v lepo urejeni hiši 
iz leta 1844. Vdova je že 23 let. V 
zakonu z možem so se ji rodili trije 
otroci, dve hčeri in sin. Sin Pavle 
gospodari na domači kmetiji in skupaj 
s sestro Mici skrbi za mamo. Pavla se 
rada pohvali s tremi vnuki in dvema 
pravnukoma, ki jo pogosto obiščejo. 
Ko so bili majhni, jih je varovala, 
tako da jim ni bilo potrebno iti v 
vrtec. Doma je delala na dokaj veliki 
kmetiji, delo je bilo zaradi strmih 
bregov težko, saj je bilo treba večino 
stvari narediti ročno. Pridelovali so 
žito za kruh, ajdo in številne druge 
poljščine, redili krave, pujse in 
kokoši. Prevažali in orali so z voli 
in konji, ki jih je tudi sama vodila. 
Veliko je predla volno, včasih po cel 
dan, iz nje je njena sestra izdelovala 
nogavice. Še danes ima na podstrešju 
ohranjen kolovrat in opremo za prejo. 

Pavla je rada delala, zato še vedno vrtnari. 
Pomaga tudi pri grabljenju sena in njena hči 
Mici v šali pojasni, da je morala mamo 'pregnati' 
z močnega sonca, ko je vneto grabila. Hodi 
s pomočjo palice, na daleč vidi brez očal, za 
branje pa jih potrebuje. Televizijo gleda zelo 
malo, ponavadi vremensko napoved in kako 
zanimivo nadaljevanko pa prenos maše. K maši 
v farno cerkev sv. Pavla v Oselico je vedno rada 
hodila in gre še danes. Rada prebere Gorenjski 
glas, Kmečki glas in Ognjišče. Nikoli ni bila v 
tujini, rada pa je šla na božje poti, na Brezje, 
Sveto goro in drugam. 

Človek se ne sme preveč živcirati 
Verjame v moč molitve, ki ji je pomagala 

tudi pri premagovanju bolezni pozimi. Sicer 
nikoli ni veliko hodila k zdravniku. Ima še 
odličen spomin, vedno znova pripoveduje zgod
bo o kravi, ki jo je kmalu po poroki privedla 
od doma in privezala v domači hlev. V hlev je 
treščilo in ubilo to in še eno kravo. Za tiste čase 
je bila to velika izguba. Hči Mici se še pošali, 
da imajo mamo namesto 'zunanjega diska', saj 
ima v spominu veliko stvari. Na vprašanje o 
tem, kako doživeti 90 let, z vedrino odgovori, 
da se človek ne sme preveč živcirati, treba pa je 
vzdrževati tudi dobre odnose s sosedi.

Jure Ferlan

DOMOVINA
 

Domovina je nekaj, kar gre s teboj,
ko greš na tuje, ko greš drugam!
In ko se počutiš na tujem sam,
domovina te vabi s spomini!

Zapleta te v sanje,
prihaja  v spanje,

s travniki nad domačo vasjo!

Domovina so velike in majhne stvari.
Jablana stara ob poti, ki leto za letom cveti,

poletni večeri z lipovim cvetjem v zraku,
kresnice svetleče, ki jih otroci lovijo v mraku!

Domovina so mnoge skrite vezi,
bosi sprehodi po travi,

Blegoš in vse njegove poti,
z  Žetine in Črnega kala,

zgodbe ljudi z Žirovskega Vrha,
ki v samoti prepeva jih Zala …

Domovina so griči, na vrhu s cerkvami,
in prošnje vseh naših ljudi,
ki živeli so tukaj pred nami!

Domovina so tiste nevidne sledi,
s preteklostjo stkane,
ki jih čas ne preraste,

in so tisto, kar v tebi za vedno ostane!

Magda Ažbe

POLJANE
Med hribi in gozdovi mala je vas,

stoji tam že ves čas.
Za njo v ozadju Blegoš blesti,

zjutraj v soju sončnih žarkov žari.

Skozi vas se reka Sora vali,
 na drugem bregu pa cerkvica stoji.

Zraven širi se dolga njiva,
nasproti se vije cesta siva.

Hiše po hribih so posejane,
pod njimi se razprostirajo naše poljane.

Gozdovi se širijo v širno daljavo,
kamor pogledaš, vidiš to lepo naravo.

V Sori v vodi čaplja stoji,
za ribami gleda in jih lovi.

Race v vodi si noge namakajo,
vrane v zraku rezko krakajo.

Poljane so moj najljubši kraj na svetu,
takega ni na vsem širnem planetu.

Marija Omejc

Pavla Bogataj prav na svoj 90. rojstni dan
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Pri sv. Volbenku  
odmevale kitare

Kot že več let zapored so tudi letos v 
izjemno akustični cerkvi sv. Volbenka na Logu 
kitaristi Glasbene šole Škofja Loka organizirali 
koncert ob zaključku šolskega leta. Prireditev 
z naslovom Kitara poletju je potekala 19. junija. 
Poleg škofjeloških kitaristov, kitarskega tria 
Al Capone in kitarskega orkestra Glasbene 
šole Škofja Loka pod taktirko Denisa Kokalja 
je nastopil še kitarski orkester Glasbene šole 
Moste - Polje pod vodstvom Petra Lagudina. 
Skoraj dveurnemu doživetju čudovite kitarske 
glasbe je sledilo druženje ob pijači in pecivu v 
preddverju cerkve.

Jure Ferlan

Številni obiskovalci prireditve, posebno pa 
mlajši, so bili presenečeni in navdušeni, saj 
niso vedeli, da je bil rojen pred več kot 80 leti 
prav v naši vasici. Vaščani mu pravimo Nacetov 
Adol. V pogovoru s športnim delavcem Iva
nom Križnarjem je razkril mnogo zanimivosti 
iz svojega športnorekreativnega življenja. 
Deležen je bil bučnega aplavza, lep pa je bil 
tudi pogled na samo nekaj njegovih najljubših 
pokalov in medalj. Še vedno je kljub letom 
aktiven, skromen in živahen ter deležen me
dijske pozornosti, kjer koli se pojavi. Zaželeli 
smo mu še veliko zdravja in užitkov. Ponosni 
smo nanj!

Kulturno popoldne sta letos popestrili tudi 
skupini iz Društva podeželskih žena Blegoš. 
Marinka, Jožica in Martina – članice likovne 
sekcije društva so predstavile nekaj likovnih 
del; Ela, Francka in Petra  pa so popestrile 
popoldne s skečem – parodijo na vedno strožjo 
davčno zakonodajo in finančne blagajne.

Zelo smo bili veseli dveh povsem svežih 
glasbenih skupin. Francetovi orgličarji so za
igrali na ustne harmonike, vokalnoinstrumen
talna skupina Vprašaj pa je nadaljevanje glas
bene skupine Baritonfrajton. Obe skupini sta 
nas navdušili in jim želimo uspešno  glasbeno 
pot. Jože iz Krivega Brda je zaigral na frajto
nerico in prebral pesem Loška obvoznica.

Podobeno

Že 8. Kulturno popoldne pod kozolcem
Pestro glasbe no, likovno, dramsko in drugače razgibano popoldne pod kozolcem 
v Podobenu je letos popestril pogovor z legendo rekreativnega športa iz Žirov, 
Adolfom Križnarjem.

Že naši stalni gostje pa so harmonikarji David, 
Žan, Jure, Miran, Tomaž, Tadej, Barbi in Tim, 
skupina Planinca, Mežnarjevi godci, pesnika Olga 
in Francelj in harmonikar  pevec Jože.

Kulturno dvorano – Pavličev kozolec pa je 
pripravil gospodar Tomaž.

Tudi letos ni šlo brez dobrot pridnih vaških gos
podinj iz Podobena ter okoliških vasi: Volče, Loma, 
Zakobiljka, Malenskega Vrha, Rovni in Delnic.

Bilo je tako prijetno in zabavno, da se že 
veselimo našega 9. srečanja naslednje leto!

Jože Dolenec

V sirnici  
Zarjavele podobe Aure

18. junija je bila v Sirnici pri Pustotniku v 
Gorenji vasi otvoritev razstave akademskega 
slikarja Mateja Plestenjaka z naslovom Zarja-
vele podobe Aure. Naslov je povezan z mate-
rialom, iz katerega so narejene upodobitve že 
poginule Matejeve psice Aure, ki je doživela 
16 let. Narejene so iz starih zarjavelih železnih 
žic. Tehnika tovrstnega likovnega ustvarjanja 
se imenuje risba z železom. Kot je umetnik v 
kratkem nagovoru pojasnil, je hotel z risbami 
poudariti zanimiv pasji karakter in fizionomijo. 
Dogodek je z izbranimi skladbami popestril 
violinist Bruno Čibej.

Jure Ferlan

Gost na tokratnem kulturnem popoldnevu je bil 
naš sovaščan Adolf Križnar (na sliki levo), ki 
že vrsto let živi v Žireh. Z njim se je pogovarjal 
Ivan Križnar.

V okviru Tedna podeželja, 
ki je potekal med 29. majem 
in 7. junijem, so se odvili 
tudi trije dogodki, povezani 
z gorenjevaško občino. 2. 
junija je bilo v čebelarskem 
domu v Brodeh preda-
vanje Predstavitev zgodb 
škofjeloškega območja kot 
izhodišča za oblikovanje 
turističnih produktov v or-
ganizaciji Razvojne agen-
cije Sora. Predavala je Ines 
Drame. Predavanja so se 
udeležili tudi turistični delav-
ci iz naše občine. 6. junija 
je na kmetiji pri Pustotniku 
v Gorenji vasi potekala prireditev Podeželje se 
predstavlja s predstavitvijo domačih obrti in de-
javnosti s tržnico pridelkov in izdelkov lokalnih po-
nudnikov, pokušino dobrot s podeželja, razstavo 
domačih drevesnih in lesnih vrst ter otroškim 
kotičkom. Na stojnicah so se predstavili kmetija 
Lužar (peka kruha in peciva), kmetija Martinovc 
(žgane pijače, likerji, marmelada, zelenjava), 
kmetija Lojz (kislo zelje in repa), mesarstvo 
Perešuti, Dejan Demšar (izdelava lesenih igrač), 
gorenjevaške čipkarice in Slavica Vodopivec, ki 
je vodila delavnico sajenja rož za otroke. Poleg 
tega so se otroci lahko igrali poučne igre in spoz-

Teden podeželja tudi v naši občini

Najmlajši na prireditvi Podeželje se predstavlja na kmetiji pri 
Pustotniku
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navali živali na kmetiji. Skupaj z odraslimi pa so 
si lahko ogledali sirarno ob vodenem ogledu. 
Žuža Brence s Pustotnikove kmetije je povedala, 
da je bila prireditev dobro obiskana, še posebej 
pa je poudarila, da jim veliko pomeni obisk in 
zanimanje domačinov, kar čutijo kot priznanje za 
njihov trud v dobrobit kraja. 7. junija se je odvil 
še čebelarski pohod po Čebelarski poti mimo sv. 
Urbana, ki se je kot vsako leto začel in končal 
na kmetiji Pr' Jakuc v Srednji vasi, kjer je bilo v 
popoldanski urah še srečanje harmonikarjev s 
kulturnim programom.

Jure Ferlan
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Na podružnični šoli na Sovodnju smo se na 
zaključni izlet odpeljali skupaj z učenci in starši, 
ki so želeli in našli čas za spoznavanje naravnih, 
kulturnih in zgodovinskih znamenitosti Vač in 
okolice. V geometričnem središču Slovenije 
(GEOSS) smo med drugim zapeli himno in se 
spomnili, kje vse so letos učenci sodelovali, 
bili uspešni, dobivali priznanja, pohvale in 
medalje. Na pohodu po okolici smo spoznali 
situlo iz Vač, lesene skulpture, morsko obalo s 
fosilnimi ostanki. 

Zdravljico so zapeli v središču Slovenije

Deveti razred se je z valeto poslovil. Učenci 
so se potrudili in pripravili lep zaključek, kjer je 
bilo prostora le za lepe besede, zahvale, pohvale 
in tudi za objeme. Učenci osmega razreda so 
obiskali Opero v Ljubljani, imeli športni dan, 
poslušali predstavitev MEPIja, se odpravili 
na plavanje v Cerkno in si prislužili ključ 
devetošolcev. Športne zabavne igre so imeli v 
drugem razredu, v tretjem so se učenci pomerili 
v teku na 60 in 600 metrov, metali so vorteks in 
skakali  v daljino. Vsi so se trudili po najboljših 
močeh, prvi trije učenci pa so prejeli priznanja. 
Oddelki šestega razreda so dneve dejavnosti 
zaključili z atletskim  športnim in tehničnim 
dnevom, kjer so raziskovali prenose gibanja. 
Peti razred je sodeloval na športnih aktivnostih 

Iz Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas

Še zadnje obveznosti … in počitnice!
Zadnji tedni so potekali vse prehitro vsaj za del zaposlenih in precejšnje število 
učencev. Čakalo nas je le nekaj popravnih izpitov, ki so jih učenci po večini že 
pridno opravili. Se zgodi, znanje bo pa drugo leto zagotovo  dobro utrjeno. Sicer 
je pa zaključek leta potekal v prijetnem vzdušju z mnogimi zanimivimi dogodki.

skupaj z učenci iz Poljan. Ob koncu šolskega 
leta je vedno tudi občni zbor Športnega društva 
Blegoš, kjer razglasimo najboljše športnike 
šole, čeprav se vsak trudi po najboljših močeh 
in prispeva k projektu za najbolj športno šolo, 
v katerega smo vključeni že več let. Točke 
v natečaju se zbirajo v različnih programih: 
Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska 
športna tekmovanja in prireditve, Športni pro
grami lokalnih skupnosti … Prve tri nagrade 
za športnika šole so med dečki prejeli: Luka 
Stanonik, Blaž Ferlan in Martin Klemenčič, 
pri deklicah pa: Rebeka Oblak, Nika Kržišnik 
in Sara Buh. Častna gosta podelitve sta bila 
že dobro znana nogometaša Tilen in Marko 
Klemenčič. 

Uspešni zaključki šolskega leta 
Sredi junija smo bili prisotni na zaključni 

prireditvi zborov, plesnih skupin in folklornikov, 
kjer ni manjkalo zanimivih ritmov, poskočne 
polke in navihanih pesmi. Poleg nastopov so 
učenci imeli opravka z vračanjem knjig, ključev 
in urejanjem učilnic. Šolske stene in vitrine so 
prazne in se veselijo počitka. Nekateri razredi so v 
zadnjem mesecu šli na ekskurzijo, kjer so si učenci 
devetega razreda ogledali del Koroške, v tretjem 
razredu so se potepali po osrednji Gorenjski, četrti 
razred pa se je podal preko Železnikov do Bohinja. 
Svet staršev in svet šole sta bila v začetku meseca, 
srečanje staršev in učiteljev prvega razreda pa ob 
koncu pouka, kjer so starši dobili precej koristnih 
nasvetov in odgovore na mnoga vprašanja, ki se 
porajajo staršem ob vstopu njihovega otroka v 
šolo. Želijo, da bi bili uspešni, mogoče bo veliko 
takih, kot so bili letos sledeči učenci, ki so prejeli 
zlata priznanja. Dominkovo priznanje iz fizike 
so prejeli Sara Buh iz 7., Miha Jeraša in Luka 
Jelovčan iz 8. ter Matic Reberšek iz 9. razreda 
pod mentorstvom učiteljice Irene Krmelj Krivec. 
Proteusovo priznanje iz biologije je dobil Klemen 
Oblak iz 9. razreda pod mentorstvom učiteljice 
Irene Selak. Priznanje Matemček iz prostorske 
geometrije je prejela sedmošolka Sara Buh pod 
mentorstvom učiteljice Polone Mlinar Biček. Na 
tekmovanju iz Diabetesa o sladkorni bolezni je 
zlato priznanje prejela devetošolka Urška Rupar 
pod mentorstvom učiteljice Agate Bradeško. Za 
sedem prejetih zlatih priznanj, za ves trud in po
rabljene urice za študij vsem učencem in njihovim 
mentorjem iskrene čestitke. Prav tako iskreno 
čestitamo vsem mladim raziskovalcem naše šole 
(o katerih smo pisali že v prejšnji številki), ki so 
dosegli lepe uspehe na državnem nivoju.  

V novem šolskem letu  
angleščina že v prvem razredu 

Kar precej pozno smo izvedeli, da bomo 
izvajali v prvem razredu angleščino kot neob
vezni izbirni predmet. V prvem razredu se 
bo tuji jezik povezoval s cilji, vsebinami in 
dejavnostmi drugih predmetov.  Poučevanje 
bo potekalo po načelih, ki veljajo za zgodnje 
učenje in poučevanje. Konec pouka smo pop
estrili s prireditvijo ob dnevu državnosti, kjer so 
učenci nastopili v zborčku, v plesnih skupinah, 
s samostojnimi deklamacijami in recitacijami. 
Učencem od petega do osmega razreda je 
ravnatelj podelil priznanja, ki jih ni bilo malo, 
in prireditev je kar dolgo trajala, saj so učenci 
prejeli priznanja za slovensko bralno značko, 
za francosko bralno značko, za uspehe na 
tekmovanjih iz geografije, zgodovine, kemije, 
biologije, računalništva, razvedrilne matema
tike, astronomije, fizike, sladkorne bolezni, 
matemčka, logike, kenguruja, za raziskovalne 
naloge. Prireditev se je končala z besedami, 
povzetimi iz Antigone – Ne da sovražim, da 
ljubim, sem na svetu. 

Jana Rojc 

Ekskurzijo smo zaključili z obiskom
Taborske ali Županove jame v bližini 

Grosuplja, kjer nas je očaral podzemni svet s 
številnimi različnimi kapniki, da debelo uro 
dolga pot in več kot devetsto premaganih stop
nic sploh niso bile naporne.

Zadnji šolski dan smo zaključili ustvarjalno, 
zabavno in poučno, saj smo poleg šolske pro
slave občudovali še nastopajoče na prireditvi 
Šola ima talent.

Milka Burnik

Slovo devetošolcev
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Četica sovodenjskih otrok s starši in učiteljicami v središču Slovenije
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4. dobrodelni tek Vrtca Agata

Po poti fresk Iveta Šubica
Kulturo in spoznavanje domačega kraja 

učencem iz Poljan, drugih šol in ostalim obisk
ovalcem nudi učna pot Osnovne šole Poljane Po 
poti fresk Iveta Šubica. Ta ponuja spoznavanje 
zapuščine našega umetnika Iveta Šubica, spre
hod skozi Poljane ter okušanje Šarucove slive 
na Visokem. 

Učenci od 1. do 5. razreda so na tej poti preživeli 
svoje kulturne dneve in spoznali, da o domačem 
kraju in njegovih lepotah nikoli ne vedo vsega. 

Dejavnost je usmerjena tudi navzven, saj 
je pripravljena tudi za domačine, okoličane in 
vsakogar, ki ga poljanska kultura zanima. Kljub 
številnim povabilom udeležbe ni bilo, želimo 
pa si, da bi bilo v prihodnje drugače.

Peli, plesali, spoznavali Škotsko 
Naš mladinski pevski zbor, v katerem 

prepevajo sama dekleta, se je pod vodstvom 
mentorja Matjaža Slabeta prvič udeležil pri
reditve Zbo rovski bum v Mariboru. Na prired
itvi je sodelovalo 6798 otrok in 556 učiteljev 
spremljevalcev iz 198 slovenskih osnovnih šol. 
Potekale pa so tudi plesne dejavnosti, h katerim 
se je prijavilo 362 plesalcev in 34 spremljeval
cev iz 18 različnih šol, društev ali klubov. 

Da bi učencem čim bolj približali angleščino, 
sta devetošolce obiskala novinarja Radia Slove
nia International in jih tudi posnela za radijsko 
oddajo Back to School. 

6. b razred sta obiskala Judi Dalziel in Ronnie 
Keenan iz Glasgowa na Škotskem. Oba sta že 
upokojena, bila pa sta učitelja in zato sta učencem 
na razumljiv način z značilno škotsko melodijo 
angleščine in s svojevrstnim žarom približala 
Škotsko, njeno tradicijo, šolski sistem, svoja 
številna potovanja in seveda – nogomet!

Šport
Za vsak razred 1. triletja so bile organizirane 

medrazredne igre, v katerih so med seboj tek
movali oddelki a in b. 

Konec maja je bilo pri nas spet organizirano 
kolesarsko tekmovanje BICIKL 2015, na ka

Iz OŠ Poljane

Bodo pogum, poštenje in upanje ozdravili Slovenijo?
Maj in junij učencem vsako leto ponudita obilico kulturnih, športnih in nara-
voslovnih dejavnosti, tekmovanj in zaključnih prireditev. Vsega je toliko, da se 
komaj zavemo, kdaj je konec pouka.

terem so se pomerili učenci od 5. do 9. razreda 
OŠ Poljane in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri dele – na 
teoretični del,  praktično vožnjo v naselju ter 
kolesarski poligon. 

Zmagovalec občinskega tekmovanja BICIKL 
2015, Urban Drlink, se je uvrstil na državno 
prvenstvo Kaj veš o prometu, ki je bilo v Novem 
mestu. Med 50 kolesarji je zasedel 13. mesto. 

Naša šola je organizirala športno srečanje 
šol Poljanske doline za četrte in pete razrede. 
Poleg naših učencev so se ga udeležili učenci 
gorenjevaške in žirovske šole pa tudi učenci 
podružnic iz Javorij, Lučin in s Sovodnja. 

Naravoslovje, tehnika in še kaj
Prvošolčki so ustvarjali zdrave prigrizke. Še 

zadnji naravoslovni dnevi so učence 1. triletja 
peljali v različne smeri – prvošolci so obiskali 
Kekčevo deželo, drugošolci so na travniku 
spoznavali cvetlice, trave in zdravilne rastline, 
tretješolci pa so odkrivali gozd. 

Osmošolci so obiskali Biotehniški center 
Naklo, mladi planinci pa so pohodniško sezono 
zaključili na Krvavcu.

Šestošolci in sedmošolci so na tehniških 
dnevih ustvarjali izdelke iz različnih materia
lov, učenci 5. in 8. razredov so se spoznali s 
čebelarstvom, devetošolci pa so v šoli preživeli 
astronomski večer. 

Učenci 7. razreda so pet dni preživeli v šoli v 
naravi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti 
Planinka na Slivniškem Pohorju. 

Dve skupini učenk in učencev naše šole 
sta pod mentorstvom Mojce Oblak in Mateje 
Maček sodelovali na tekmovanju Prvaki znanja 
na Vrhniki. Uvrstili so se na državno tekmo
vanje v Lendavi. 

Naše prostovoljke so si s svojim nesebičnim 
delom v tem šolskem letu prislužile lep izlet. Svojo 
pot so pričele na helikopterski postaji na Brniku, 
nato pa obiskale še Arboretum Volčji Potok. 

Devetošolci
Devetošolci so konec pouka pričakali pred 

ostalimi. Pripravili so lepo valeto, že nasled
njega jutra pa so se za štiri dni odpravili na 
Roglo, kjer so v športnem duhu preživeli svoje 
zadnje osnovnošolske dni. 

Med devetošolci so tri dekleta in trije fantje, 
ki so vsa leta šolanja dosegali odlične rezultate 
v znanju. To so: Ajda Marolt, Manca Kos, Maša 
Stanonik, Klemen Bogataj, Urban Dolenc in 
Žan Pelipenko. Izmed teh učencev je na valeti 
največje število priznanj z raznih tekmovanj prejel 
Klemen Bogataj, ki si je prislužil tudi posebno 
priznanje diamantni kenguru in kristalni pokal 
za osvojena priznanja na tekmovanju mednarodni 
matematični kenguru v vseh letih osnovnošolskega 
izobraževanja. Vsi naši odličnjaki bodo šolanje 
nadaljevali v Gimnaziji Škofja Loka. Njim in 
vsem ostalim želimo veliko uspeha!

Praznovanje dneva državnosti 
Učenci in učiteljice razredne stopnje so nam 

nazorno način predstavili 24letno Slovenijo, 
ki je kljub svoji mladosti in lepoti že utrujena, 
naveličana, jezna in razočarana. Za pomoč prosi 
vilo, ki želi najti zdravilo za slovensko bolno 
dušico. Za nasvet prosi Petra Klepca, Martina 
Krpana in kralja Matjaža. Vsak od slovenskih 
junakov ji da svoje zdravilo za bolno Slovenijo 
– Peter Klepec vrečo poguma, Martin Krpan 
sod poštenja in kralj Matjaž stekleničko upanja. 
Slovenija darila hvaležno sprejme in se zave, da 
je okrevanje v prihodnosti odvisno od nje in od 
vseh nas, saj nam bo samo skupaj uspelo.

Številnemu občinstvu sta spregovorila župan 
Milan Čadež in ravnateljica Metka Debeljak 
ter najuspešnejšim učencem podelila pohvale 
za vpis v knjigo vzornih učencev ter srebrna in 
zlata priznanja z različnih tekmovanj.

Bernarda Pintar

3. junija smo v vrtcu Agata v Poljanah orga-
nizirali tradicionalni dobrodelni tek s sloganom Z 
roko v roki za boljši jutri. Nad odzivom smo bili tako 
s strani sodelujočih kot tudi s strani obiskovalcev, 
ne glede na visoke temperature, zelo zadovoljni. 

Na teku sta sodelovala 102 tekača. Od tega 
je bilo pet odraslih, 25 osnovnošolskih in 72 
predšolskih otrok. Sponzorji so prispevali veliko 
promocijskega materiala in 350 evrov. S prijavami 
na tek smo zbrali 620 evrov. Sredstva, ki so os-
tala od lanskega dobrodelnega teka in ki so bila 
zbrana letos, bomo septembra porabili za nakup 
športnih rekvizitov za vrtčevsko igrišče. 

Ob tem bi se iskreno zahvalili sponzorjem 
in vsem, ki ste kakor koli pomagali pričarati 
nepozabno popoldne. 

Kolektiv vrtca Agata

Devetošolci z razredničarkama
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Iz vrtca Javorje

Med zgodbami turizma tudi blegoški velikan
Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega najmlajši 
v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Tema letošnjega projekta je imela 
naslov Zgodbe turizma, v projektu pa so sodelovali tudi otroci iz vrtca Javorje.

V okviru projekta je nastala tudi tale pesmica:

VELIKAN
Nekoč živel je velikan,

ki bil je strašen kot cigan.
Bali so se ga vsi

izpod blegoških vasi.
Betico res veliko je imel,

zato z zobmi veliko govedi je pomlel.
Sta pastirica in palček se zmenila,

da bosta velikana ukanila.
Pod stoletno bukev mleko sta izlila
in tako velikana v skalo spremenila.

Skala ob poti na Blegoš še danes stoji,
ljudi opominja, da hudobija dobra ni.

Otroci iz skupine Čmrlji

Zgodbo oziroma pripovedko z naslovom 
Betica blegoškega velikana, ki nas je popeljala 
v domišljijski svet in postala rdeča nit našega 
projekta, smo našli v knjigi Lojzeta Zupanca 
Zlato pod Blegošem.

V okviru projekta smo izvajali številne de
javnosti z vseh vzgojnih področij, otroci pa so bili 
zelo aktivni in polni najrazličnejših  idej. Naredili 
smo načrt in iz odpadnih materialov izdelali res 
velikega velikana. Zaradi velikosti  smo ga ust
varjali ves teden, a na končni rezultat smo bili 
zelo ponosni. Odpravili smo se na pohod na Goro 
in med potjo iskali sledi blegoškega velikana, 
obiskali smo umetnika Petra Jovanoviča, ki nam 
je predstavil svoje delo, v šoli in v vasi Javorje smo 

Nekateri se naloge starševstva lotijo zelo 
resno in na pravi način, drugi  prepustijo 
starševstvo, da teče, kot prinese dan, tretji pa 
se zelo trudijo, a na napačen način, z napačnim 
pristopom. Najtežje je slednjim. Če želimo, da se 
bo naš otrok v družbi počutil dobro, uspešno in 
bo s sabo zadovoljen, mu bo potrebno pomagati 
z zgledom. Starši vzgojijo otroka, če sami 
pozdravljajo, so prijazni do ljudi okrog sebe, 
sami opazijo in  pospravijo smeti, če sami ne 
kažejo nezadovoljstva nad drugimi in ne vidijo 
v vsaki stvari krivice, če sami ne presedijo cele 
popoldneve pred TV, za računalnikom ali s tele
fonom v roki ter sami ne kričijo nad vsemi člani 
družine. Že v vrtcu se najde mojster zavijanja 
z očmi. Mi v naših časih tega nismo počeli, ne 
vem pa, kako bi mama reagirala, če bi to naredila, 
ko bi mi rekla, naj grem po krompir v klet. Ko 
sem se odgovorila, da ne bom pomila po tleh, 
je v miru prijela krpo in pomila sama, a drugič 
tega nisem upala več narediti, me je bilo preveč 
sram, da mora ona po celodnevnem delu na njivi, 
v hlevu in službi delati še namesto mene. Vzela 
si je čas in se pogovorila z menoj, zakaj delati, 
nekaj jaz in nekaj ona. 

Starševstvo

Najboljša vzgoja je zgled
Biti starš je ena izmed najtežjih nalog, ki jih dobimo v življenju. Naenkrat se 
znajdemo v povsem novi situaciji, brez posebnega izobraževanja, prakse, izpitov, 
knjig in druge literature.  

Naučimo se postaviti mejo  
Največ lahko pri otroku na vseh področjih na

redimo do šestega leta. Tisti starši, ki so hodili s 
svojimi starši v planine, prav tako vzgajajo svoje 
otroke, vzorec se nadaljuje. Obrestuje se nam, 
kadar si vzamemo čas za sprehode in razisko
vanje v naravi. Koliko novega otrok sprejme od 
staršev, če jim sledi pri delu v naravi, pa naj bo 
na cvetličnem ali zelenjavnem vrtu, pri urejanju 
okolice hiše, zidarskih delih, zlaganju drv. 

Težave se pojavijo, kadar so pravila pos
tavljena za šolo drugačna kot doma. V takih 
primerih obstajajo  doma in v šoli ljudje, s 
katerimi se razburjeni otrok lahko pogovori. 
Vedno pogosteje opažam, da postavljanje 
mej predstavlja staršem veliko težavo. Če bo 
prepovedana televizija za cel mesec, tega ne 
bodo nikoli dosegli. Prepovejte za dva dni in 
pri tem vztrajajte. Kakor hitro spremenijo starši 
svoje mnenje pri nizko postavljenih mejah, 
jih otroci še znižujejo, do tam, kjer ima otrok 
svojega starša v oblasti in ‘komando’ v družini. 
Večkrat se prične za opravljanje določenih del 
pogajati. Starši podležejo takemu načinu zelo 
zgodaj in odnos do dela, do spoštovanja ljudi, 

do staršev je tak, da ne vidijo izhoda. Avtoriteta 
staršev ne pomeni, da bi bil otrok prikrajšan 
za določene zadeve, le nekaterih stvari ne sme 
početi, potrebno je upoštevati pravila. Starši s 
postavljanjem meja otroku povedo, kako zelo 
radi ga imajo, otrok pa čuti varnost v družini. 

Tudi otroci bodo enkrat – starši 
Ukvarjanje z otroki, sodelovanje z učitelji, 

nasveti prijateljev so dobrodošli v času prvih 
razredov osnovne šole, v puberteti pa lahko 
starši rečejo le – »ne zmorem več«. Največja 
težava je, kadar starši v napačnem trenutku 
zagovarjajo otroka. Otrok sicer ve, da je kriv, 
a sprejme, da ga starš zagovarja, zato zna to 
kasneje izkoristiti v šoli pa tudi doma. Sicer pa, 
dragi starši, tudi taki otroci bodo enkrat prav 
gotovo odlični delavci, odlični starši, skratka 
super ljudje, a za kakšno ceno tistih, ki se eno 
neposlušno desetletje z njimi ukvarjajo. Vsak 
pride enkrat na vrsto. Tudi oni bodo starši, 
delavci na kakšnem javnem delovnem mestu, 
sosedje, partnerji. Ali ni lepši svet, če probleme 
rešujemo s prijazno besedo, spoštovanjem, ob 
rešitvi z nasmehom na ustnicah, kakor pa z 
grožnjami na papirju in v iskanju resnice pri 
pravniku?  Torej uporabite čarovnijo – čas in 
pogovor. 

Jana Rojc 

Škrat na Ermanovcu
Letos je škrat tretjič vabil na Ermanovec 

družine z otroki, ki so rade v naravi.
Pred planinsko kočo se je zadnjo majsko 

soboto zbralo 40 otrok in 20 odraslih. Najprej 
smo skozi novo zgodbo spoznali težave in 
predloge škrata Avguština. V počasnem tempu, 
da so ga zmogli tudi najmlajši, smo odšli na 
pohod na sam vrh Ermanovca. Spotoma so 
nekateri mali pohodniki opazili številne zanimive 
rastline, jih trgali in kislico tudi okušali. V gozdu 
smo se razdelili v dve skupini in ustvarjali. Iz 
dračja in vsega, kar so našli na tleh, so otroci in 
starši zgradili številne zanimive hišice za škrata 
in upali, da ga bodo kje celo zagledali. Bosi 
so hodili po stezi, mehko nastlani z iglicami. 
Nadeli so si tudi prevezo čez oči in se nekaj 
deset metrov pogumno premikali ob vrvi samo 
s tipanjem. Preizkusili so se tudi v natančnem 
metanju storžev v obroče. Gozd smo poskusili 
čutiti in doživeti z več čutili. Škrata ni bilo na 
spregled, je pa prek planinskih vodnikov menda 
poslal sladek priboljšek vsem otrokom. Po vrnitvi 
h koči so se mlajši pohodniki posladkali še s 
palačinkami. Učenci šole Sovodenj pa so pred-
stavili skopuškega mlinarja, vaškega posebneža 
in kontrabantarico ter udeležence povabili v 
delavnice, tako kot na festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava. 

V organizaciji Planinskega društva Sovodenj 
in ob pomoči učencev turističnega podmladka 
smo preživeli prav prijetno sobotno dopoldne.

Milka Burnik

poiskali njegova umetniška dela in jih predstavili z 
diagramom, naredili smo senčne lutke in zgodbo o 
velikanu dramatizirali. Otroci so likovno ustvarjali 
in naslikali vsak svojega velikana, ob igri z rimami 
pa je nastala tudi deklamacija, ki so jo otroci hitro 
osvojili. Ob pomoči učencev smo izdelali maketo 
loškega pogorja, na njej označili krožno pešpot, 
ki vodi na Goro in poimenovali vrhove, ki so lepo 
vidni tudi iz našega vrtca. Prebirali smo ljudske 
pripovedke, ki govorijo o naših krajih, za konec pa 
smo naš projekt na zaključni prireditvi predstavili 
tudi staršem.

Antonija Dolenc
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Izmed več kot 8.500 del znotraj šestih 
področij sta dve učenki naše šole na državnem 
nivoju dosegli krasna rezultata. Šestošolka 
Lucija Štravs je pod mentorstvom Mihaele 
Žakelj Ogrin z delom Različni pogledi dosegla 
3. mesto med likovnimi prispevki drugega 
triletja.

Tretješolka Tinkara Tušek je bila pod 
mentorstvom Jolande Mur s pesmijo Moj svet  
izbrana kot drugouvrščena v skupini literarnih 
ustvarjalk in ustvarjalcev prvega triletja.

Podelitev priznanj in (za naši nagrajenki) 
knjižnih nagrad je potekala 8. maja v Pionir
skem domu. Tinkara Tušek iz 3. b je bila s še 
devetimi ostalimi nagrajenci iz cele Slovenije 
(osnovno in srednješolci) v kategoriji lite
rarnega ustvarjanja povabljena k sooblikovanju 
slavnostne seje Odbora za zadeve Evropske 
unije, ki je 8. maja, na dan Evrope, potekala 
v veliki sejni dvorani državnega zbora. Mladi 
ustvarjalci so predstavili svoja razmišljanja 

Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost

Na natečaju uspešni osnovnošolki iz Poljan
Naša šola se že več let zapored z deli učencev udeležuje natečaja Zveze prijateljev 
mladine Slovenije Evropa v šoli, ki je letos potekal pod geslom Naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost. V natečaju so bile posebej izpostavljene vrednote, 
kot so solidarnost, odgovornost ter soodvisnost. Moj svet 

Moj svet je majhen – kot moje dlani,
moj svet ne vidi daleč – drobne so moje oči,
moj svet ne čuti veliko – čuti pa srčne reči,

moj svet misli s svojo glavo – tako me mami uči.
Pravi, naj sodelujem …

Tako da bratcu čevelj obujem,
tako da se sošolcu ne posmehujem,

tako da z mamo o makarončkih modrujem,
tako da pomembne načrte v svoji glavi kujem,

tako da ubogim žepnino darujem,
tako da sestrici pri frizuri svetujem,

tako da z dobro voljo slabi kljubujem.
Kadar pa sodelujem …

je moj svet velik – večji od mojih dlani,
moj svet vidi dlje od očkovih oči,

moj svet išče in najde srečne reči,
moj svet sem JAZ, si TI in smo VSI.

Ko sodelujem …
moj svet vedno bolj za boljši svet živi. 

Tinkara Tušek, 3. b OŠ Poljane

Kam julija, avgusta in septembra?
• 29. julij ob 9.30: Kiparska delavnica – Skulpture iz žice in papirja v 
Kulturnem centru slikarjev Šubic. Prijave niso potrebne, cena materiala 
2 evra. Organizira Kulturni center slikarjev Šubic.
• 29. julij od 16. do 19. ure: Ekološka tržnica na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki. Organizira RAS.
• 1. avgust ob 10. uri: Vodeni ogledi po utrdbi Rupnikove linije na 
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.
• 2. avgust: Kolesarski vzpon na Pasjo ravan – Pokal polanskih 
puklov. Organizira ŠD Špik Lučine.
• 2. avgust: 44. dan oglarjev na Starem vrhu. Ob 9. uri: Pohod Med 
gorami, od 12. do 15. ure: Nastop ansambla Grajski kvintet, od 15. do 
16.30: Prikaz oglarjenja, kulturno etnografski program, slovesen prižig 
kope, od 16.30 dalje: Tekmovanje dvojic v pajsanju hloda ter veselica z 
ansamblom Zajc in skupino Kingston. Organizira TD Stari vrh.
• 8. avgust ob 11. uri: GHD Lučine 2015. Organizira AMD Zvezda. 
Dodatne informacije na številki 01/5106040.
• 8. avgust od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in pridelkov 
na Trgu Ivana Regna v  Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 9. avgust ob 10. uri: GHD Lučine 2015, 1. uradni trening. Ob 12.45 
slovesna otvoritev dirke, ob 13. uri 2. tek, ob 15. uri 3. tek in ob 18.30 
slovesna razglasitev zmagovalcev. Organizira AMD Zvezda. Dodatne 
informacije na številki 01/5106040. 
• 15. avgust ob 20. uri: Večer slovenskih podoknic na Hotavljah, 
veseloigra v poljanskem narečju ter veselica z ansamblom Novi 
spomini. Organizira TD Slajka Hotavlje. 
• 16. avgust: Semanji dan na Hotavljah. Ob 10. uri maša v cerkvi sv. 
Lovrenca na Hotavljah. Ob 16.30 otroške delavnice in veselica z 
ansamblom Veseli svatje. Organizira TD Slajka Hotavlje. 

21. avgust ob 19. uri: Odprtje fotografske razstave ob 15-letnici 
sodelovanja občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane s Češko v 
Sokolskem domu v Škofji Loki.
• 22. avgust: Kolesarski vzpon na Javorč – Pokal polanskih puklov. 
Organizira ŠD Sv. Urban.
• 23. avgust: Dvodnevno planinsko popotovanje Lepena–Velika 
Baba–Krnska jezera– Vratca–Komna–Savica. Pot je nezahtevna, čas 
hoje 5 do 6 ur. Nočitev v koči pri Krnskih jezerih. Dodatne informacije 
in prijave pri Matjažu Mraku na telefonski številki 031/891762. 
Organizira PD Gorenja vas. 
• 5. september: Vodeni ogledi po utrdbi Rupnikove linije na Golem 
vrhu. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane. 
• 5. september ob 18. uri: Odprtje razstave ExTempore Iveta Šubica 
v Kulturnem centru slikarjev Šubic. 
• 5. september ob 19. uri: Koncert pevskega zbora društva Slovencev 
Kredarica iz Novega Sada v avli OŠ Ivana Tavčarja. Organizira Moška 
vokalna skupina Pozdrav.
• 6. september: Razstava Preja pripoveduje v Kulturnem centru 
slikarjev Šubic. 
• 8. september: Odprtje Šubičeve hiše v Poljanah.
• 12. september od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih izdelkov in 
pridelkov na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi. Organizira RAS.
• 12. september: Mednarodni festival pihalnih orkestrov Loka jo 
piha 2015 na Mestnem trgu Škofja Loka. Organizira Mestni pihalni 
orkester Škofja Loka.
• 13. september: Kolesarski vzpon na Lubnik – Pokal polanskih 
puklov. Organizira Športna zveza Škofja Loka.
• 20. september: Kolesarski vzpon na Blegoš – Pokal polanskih 
puklov. Organizira ŠDMH.

Nagrajeno likovno delo Lucije Štravs

in prisotnim odpirali oči z nasveti, kako je 
potrebno optimistično zreti v jutrišnji dan.

M. T.
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Mačke, ki nimajo lastnikov in životarijo pred 
našimi očmi, so večinoma zavržene mačke, ki 
so se jih ljudje znebili, saj so jim bile odveč. 
Ogromno ljudi je še vedno skrajno krutih in 
brezbrižnih, svojih živali ne sterilizirajo. Večina 
mladičev brez dobre oskrbe shira praktično 
pred očmi ljudi, drugi poginejo zaradi bolezni, 
nekateri jih celo pobijejo. Izgovori ljudi, ki 
ne sterilizirajo mačke, pa so različni: se niso 
spomnili, so želeli mladičke, so prepričani, 
da sterilizacija ni naravna, so prepričani, da 
sterilizirana mačka ne bo lovila, jim tako ali 
tako vse povozi avto ... Vse to so neutemeljeni 
izgovori brezbrižnih ljudi, ki imajo omejeno 
razumevanje sveta okrog sebe. 

Lastniki po zakonu  
odgovorni za svoje živali 

Dolžnost in zakonska (seveda pa tudi etična) 
odgovornost vsakega lastnika živali je, da 

Prejeli smo …

Mačja nadloga
Vsi se skoraj vsak dan srečujemo z mačkami. Nekateri imamo svoje, skrbimo zanje 
po svojih najboljših močeh, veliko pa je tudi divjih mačk. Take brezdomne mačke 
oskrbijo v zavetiščih, kot je Mačji dol v Škofji Loki.   

prepreči legla mladičev, če ne more kvalitetno 
poskrbeti zanje. Kvalitetna oskrba namreč 
pomeni tudi oddajo morebitnih mladičev k no
vim, odgovornim lastnikom, kjer se ravno tako 
ne bodo nekontrolirano razmnoževali in hirali. 

Večina zavrženih živali pa si v novem okolju 
poskuša najti zavetje in hrano v naselju, če 
preživijo vse nevarnosti, ki jim pretijo. 

V primeru brezbrižnosti ljudi se lahko 
zgodi, da iz nekaj posameznih mačk nastane 
kolonija slabo hranjenih, preganjanih, bolnih 
mačk. Reševanje take situacije je nato precej 
zahtevno in dolgotrajno. 

V primeru, da naletijo take mačke na ljudi, ki se 
zavedajo, da je potrebno tem živalim pomagati in 
s tem v okolici preprečiti životarjenje prevelikega 
števila mačk, pa se situacijo lahko reši zelo hitro. 

‘Divje’ mačke
Če govorimo o divjih odraslih mačkah, je 

potrebno mačke ujeti. Za lov obstajajo posebne 

Gre za invazivno (nedomorodno) vrsto, ki je 
k nam prišla v zadnjih dvajsetih letih z uvozom 
rastlin, predvsem zelenjave, z Iberskega polotoka. 
Naše podnebje mu ustreza, saj ima rad veliko 
vlage in ne prehude zime, zato se je izjemno 
razmnožil. Večinoma se prehranjuje ponoči, ko je 
več vlage, močno deževje pa ga k uničevalni akciji 
spodbudi tudi podnevi. Več je padavin, več ima 
jajčec in več odraslih polžev se razvije. Polži imajo 
v naravi sicer pomembno vlogo pri ohranjanju 
biotskega ravnovesja, saj odstranjujejo različne 
rastlinske in živalske odpadke. Ker obožujejo 
solato, bučke, blitvo in ostale vrtne pridelke, z 
množičnim napadom naredijo veliko škode. 

Kako ukrepati? 
Med ljudmi je razširjeno veliko različnih 

načinov zatiranja. Ena izmed metod je soljenje, ki 
polža poškoduje, ni pa nujno, da zaradi tega pogine. 

Koristni nasveti

Polži – nočna  mora vrtičkarjev
V zadnjih letih se pridelovalci zelenjave v Sloveniji srečujejo s pravimi invazijami 
polžev na njihove vrtove. Predvsem gre za španskega lazarja (arion lusitanicus), 
ki ga zaradi barve splošno imenujemo rdeči polž.

Vsekakor je to eden bolj krutih načinov zatiranja, 
sol pa poleg tega kvari rodovitnost prsti, če se 
polže soli neposredno na zemlji. Uporaba kemičnih 
preparatov je sicer tudi učinkovita, vendar ima 
škodljive učinke na okolje. Med bolj prijazni načini 
boja proti polžem je nasipanje žagovine, apna ali 
zdrobljenih jajčnih lupin okoli vrta ali posameznih 
rastlin, ki polžu preprečujejo dostop. Črta mora biti 
v širini dlani. Vendar ta metoda ni vedno najbolj 
uspešna. Polži ne marajo bakra, zato je eden izmed 
načinov omejitve dostopa z bakrenimi trakovi, ki 
jih položimo okoli vrta. Polže naj bi odganjale tudi 
nekatere rastline, kot so kalifornijski mak, kapucin
ka, vrtni ognjič, čebula, česen, timijan, rožmarin, 
žajbelj. Ekološko usmerjeni vrtnarji puščajo na vrtu 
določeno količino plevela, predvsem regrat, ki ga 
polži najprej napadejo in pustijo zelenjavo pri miru. 
Njihovi naravni sovražniki so ježi, krastače, vrane 
in slepci, med domačimi živalmi pa race, predvsem 
vrsti muškatna raca in indijska tekačica, zato jih 
imajo nekateri v bližini vrta. Polže lahko ulovimo 
tudi v posodico, ki jo vkopljemo v zemljo, vanjo 
pa do ene tretjine nalijemo pivo, ki jih privabi. Ko 
se ga napijejo, v njem utonejo. Seveda je treba 
posodico redno čistiti, vrsta piva pa ni pomembna. 
Med najbolj učinkovitimi načini odstranjevanja je 
redno pobiranje, poskrbeti je treba, da v bližini vrta 
ni gostega grmičevja, visoke trave in kompostnika, 
kjer se polži čez dan skrivajo. Za večjo učinkovitost 
obrambe pred polži pa je smiselno kombiniranje 
več metod.

Jure Ferlan

Polžji organizem sestavlja kar 85 odstotkov 
vlage. Če je izgubi več kot 20 odstotkov, je zanj 
to že smrtno nevarno. Če ne gre pravočasno v 
zavetje, se na soncu izsuši.
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kletke, kamor se jih zvabi s hrano. Take mačke 
se pelje v veterinarsko ambulanto, kjer jih te
meljito pregledajo in naredijo test na prisotnost 
virusnih bolezni, ki se lahko med mačkami 
prenašajo z ugrizi in parjenjem. Mačke, ki imajo 
viruse prisotne, čeprav ne kažejo znakov bolez
ni, se usmrti. V primeru negativnega testa se 
samice sterilizira, samce kastrira, oboje se tudi 
cepi proti kužnim boleznim, vsi dobijo sredstva 
proti zajedavcem in so označeni. Po takem 
‘servisu’ se zdrave mačke, brez zajedavcev in 
brez bojazni po nadaljnjem razmnoževanju, 
vrača v njim znano okolje. Taka kolonija 
zdravih mačk bo preprečila prihod novih mačk 
v svoje okolje in situacija je tam pod nadzorom. 
Če se nekdo odloči in takim mačkam ponudi 
tudi kvalitetno hrano, bo imel v svojem okolju 
zdrave čuvaje, ki bodo polovili tudi vse miške 
in voluharje po vrtu. Ker sterilizirane mačke ne 
porabijo energije za brejost in mladiče, so veliko 
bolj uspešne lovke, saj mačke lovijo najbolj 
intenzivno takrat, ko lovijo za zabavo in ne za 
preživetje. Kastrirani mačkoni se ne pretepajo 
za teritorij, ne zbolevajo zaradi ugriznih ran ob 
gonitvah in ne prečkajo cest brezglavo. To je 
samo nekaj prednosti take oskrbe. 

Zavržene mačke  
finančno na plečih občin 

Taka osnovna veterinarska odkrba zavrženih 
mačk je finančno na plečih občin, ki so z za
konom zavezane k reševenju problematike. 
Vsaka občina mora imeti sklenjeno pogodbo z 
zavetiščem za zavržene živali. V primeru mačk 
v občini Gorenja vas  Poljane je reševanje 
zaupano zavetišču Mačji dol, preko katerega se 
odrasle mačke lovi, oskrbi in zdrave spušča v 
okolje. Če gre za krotke mladiče, se jim poskuša 
najti nove domove, v primeru omenjenih odras
lih živali pa je postopek opisan zgoraj. Torej 
tisti, ki gledate stran samo zato, ker se bojite 
stroškov, končno ukrepajte. Vendar to ne velja 
za lastniške mačke, saj morajo zanje poskrbeti 
lastniki sami! Prevzemite odgovornost za svoja 
dejanja in za svoje živali. 

Če pa veste za mačke, ki nimajo lastnikov, 
in želite poskrbeti, da se ne bodo razmnoževale, 
se obrnite na zavetišče Mačji dol v Škofji Loki 
oziroma društvo Žverca, ki ima kontaktni tele
fon 040/218861. Nekaj o delovanju zavetišča 
in mačkah, ki čakajo posvojitelje, pa si lahko 
preberete na www.macjidol.si.

Monika Koprivnikar, Zavetišče Mačji dol 
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Kakšno uro in pol smo porabili, da smo se 
v spremstvu vodičev Damjane in Borisa spre
hodili po 200 metrov dolgi utrdbi in si ogledali 
ostaline iz časov pred drugo svetovno vojno. 
V eni izmed stranskih dvoran so pohodniki 
ob pomoči na hitro sestavljenega pevskega 
zborčka zapeli dve pesmi. Namen je bil preveriti 
navedbe vodičev, da je dvorana zelo akustična 
in kot taka primerna tudi za prave koncerte. 

Pohod gorenjskih diabetikov 

Tokrat smo spoznavali lepote Golega vrha
Zadnjo soboto v juniju se je 70 članov iz šestih gorenjskih društev diabetikov 
zbralo v Gorenji vasi, od koder smo se odpravili na Goli vrh. Pohod in ogled 
utrdbe je v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane organiziralo Društvo 
diabetikov Škofja Loka.

Ko smo prišli do stopnic, ki vodijo v bunker, 
se je skupina razdelila na dva dela. Eni so se  
vrnili nazaj do vhoda, drugi pa smo se po 121 
stopnicah in dveh lestvah povzpeli približno 25 
metrov visoko do strelnih lin, preko katerih smo 
zapustili hladne in temačne prostore utrdbe. 

Sledil je kratek pohod do približno dva 
kilometra oddaljene turistične kmetije Pr’ Bu
kovc, od koder se je odpiral čudovit razgled na 

Skupinska slika pred bunkerjem na Javorču

Škofjeloško hribovje in Julijske Alpe. Domači 
so nam  postregli z ocvirkovco in čajem. 

Ob povratku v dolino smo se ustavili smo še 
na Javorču, kjer smo pred bunkerjem naredili  
spominsko fotografijo.

Po okrepčilu Pr’ Sedmic v Gorenji vasi 
se nam je ob zaključku srečanja s Tavčarjevo 
črtico Posavčeva češnja v domačem narečju 
predstavila še gospa Anica Berčič.

Tanja Oblak

Največ vpisov so zbrali Pavle Razložnik, in 
sicer 54, tri manj Drago Trček in 50 Marko Purgar. 
Kot tisoči pohodnik se je vpisal Niko Franko.

Kot je povedal predsednik društva, Darko 
Miklavčič, je v akciji sodelovalo 138 udeležencev, 
od tega 42 planink: »V akciji pretežno sodelujejo 
starejši, otroci pa obiskujejo Jelence skupaj s 
starši. So pa vztrajnost pokazali tudi otroci, med 
deklicami je največ vpisov zbrala Katjuša Trček, 
in sicer 16, med dečki pa Rok in Aljaž Razložnik 
s 24 oziroma 23 vpisi.« Prve tri planince oziroma 
udeležence akcije je društvo nagradilo z bonom, 
športno majico pa je društvo podelilo vsem, ki 
so se v vpisno knjigo vpisali več kot dvajsetkrat. 
Nagrado je prejel tudi tisoči vpisnik. »Ljudje so 
omenjeno akcijo sprejeli zelo dobro, kar nas v 
društvu še posebej veseli, saj v akcijo vlagamo 
kar nekaj prostovoljnega dela. Prav tako se nam 
na ta račun povečuje obisk v zavetišču,« je pojasnil 
Miklavčič. Društvo sicer organizira tudi akciji 
Ljubitelji Bukovega vrha in pohode na Brda. Tudi 
na omenjenih točkah beležijo vpise in opažajo, da 
sta dobro sprejeti pri občanih.

PD Gorenja vas

Zabeležili rekordno število vpisov
Konec maja se je zaključila četrta akcija Prijatelji Jelenc. Letos so v vpisni knji-
gi zabeležili več kot 1000 vpisov, kar je rekordno število in kaže, da so Jelenci 
priljubljena pohodniška točka tako med mlajšimi kot tudi starejšimi planinci. 

Poleti obilica aktivnosti
Sicer pa člane PD Gorenja vas čaka nadvse 

pestro in zanimivo poletje, saj se že julija za 
več dni odpravljajo na izlet v Tatre, septembra 
pa še na Mljet. Poleg ostalih izletov v koledarju 
prireditev pripravljajo tudi izlet v Dolomite 
in pohod okrog Treh Cin v avgustu. Društvo 
obvešča vse, da bo zavetišče na Jelencih ob 
vikendih odprto tudi v juliju in avgustu. Ena 
od aktivnosti markacistov bo tudi popravilo in 
označevanje planinskih poti. 

Lidija Razložnik

PD Gorenja vas nudi članom in ostalim 
zainteresiranim izposojo varovalne 

opreme, ki je obvezna oprema pri izletih 
v visokogorje. Oprema je priporočljiva v 
primeru zelo zahtevnih tur z jeklenicami, 

čelada pa po vseh zahtevnih in zelo 
zahtevnih poteh. Več informacij na spletni 

strani društva www.pdgorenjavas.com.

Že 25-krat čez Vršič 
V začetku julija smo se zaposleni v nek-

danji Coroni v Retečah že 25-tič s kolesom in 
spremljajočim vozilom podali iz Škofje Loke čez 
Vršič in nazaj. Pod pokroviteljstvom Polycoma 
smo prekolesarili pot po Poljanski dolini, čez 
Kladje do Cerkna, Tolmina, Kobarida, Bovca in 
Soče, kjer smo prespali. Naslednji dan smo se 
povzpeli čez Vršič, se spustili v Kranjsko Goro 
in pot nadaljevali čez Gorenjsko do Škofje Loke. 
Celotni kolesarski krog je dolg 237 kilometrov. 

Anton Debeljak
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Obeležili 50-letnico 
začetka gradnje 

Poljanska župnija je junija s spominsko 
akademijo obeležila 50-letnico posvetitve 
temeljnega kamna za farno cerkev svetega 
Martina. Na njej so se spomnili bogoslužne 
slovesnosti ob pričetku gradnje nove cerkve 
1. avgusta 1965. Prvo lopato v zemljišče 
je ob pričetku del zasadil župnik domačin 
Pavel Kržišnik - Kamšku Pavle. 24. avgusta 
istega leta je potekala še slovesnost vzidave 
temeljnega kamen na betonski plošči 1. nad-
stropja bodočega cerkvenega prostora. Z 
zlato zidarsko žlico je temeljni kamen skupaj 
z blagosloviteljem vzidal zidarski mojster Franc 
Oblak. Spodnjo fotografijo je v začetku gradnje 
posnel Metod Oblak.

Gradnja cerkve svetega Martina pred 50-imi leti
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KBK je bil poleg Pokala primorskih tekov 
letos že drugič vključen tudi v Pušeljc gorskih 
tekov (poleg KBK so tu še teki na Ratitovec, 
Črno prst in GM4O). »Težke razmere za tek
movalce in organizatorja so botrovale odločitvi, 
da je bila letošnja proga izjemoma krajša. Vrh 
Blegoša smo tako prepustili naravi, tekače pa 
nekaj pod vrhom preusmerili direktno do koče 
in potem naprej po prvotni trasi do cilja,« je 
pojasnil Niko Stržinar iz Športnega društva 
Marmor Hotavlje. Najhitreje je s progo opravil 
Timotej Bečan, KK Medvode, ki pa s časom 
1:16:15 ni uspel premagati oziroma osvojiti 
novega rekorda proge, katerega lastnik je še 
vedno domačin Simon Alič, ki je letos prvič 
izpustil tekaški izziv na domačem terenu. Drugo 
mesto je s časom 1:16:43 osvojil Jure Kosmač 
iz Žirov, s časom 1:18:20 pa si je Simon Strnad, 
ŠD Nanos Podnanos, pritekel tretje mesto. 

Med ženskami je bila najhitrejša Mihaela 
Tušar, ŠD Nanos Podnanos, s časom 1:31:23. 
Za Tušarjevo, ki na KBK sodeluje že od vsega 
začetka, je to druga zmaga. Sledili sta ji Urša 
Trobec, ŠD Setnik, s časom 1:35:08, in Marta 
Švegelj, PGT, s časom 1:40:16. Najboljšo 
uvrstitev med občinskimi tekači je s časom 
1:27:32 osvojil Primož Šifrar iz Hotovlje, 
najmlajši tekač je bil Nik Miklavčič iz Suše, 
letnik 2009. Barve najstarejšega veterana pa je 
branil Lojze Kovič, gostilna Pr' Sedmic, letnik 
1940. Nagrade za prva tri mesta po kategorijah 
so bile že tradicionalna domača potica, ocvir
kovca in kruh. Da pa je tekačem na Blegošu 
kljub dežju »posijalo sonce«, sta poskrbela 
nevesta in ženin, ki sta se na ta dan tudi poročila 
in obiskala kočo na Blegošu prav med tekom.

Lidija Razložnik

Turnirja se je udeležilo kar 25 ekip, medtem 
ko je bil dosedanji rekord prijavljenih ekip 16. 
Prvo mesto je na koncu pripadlo Borovniški 
bandi, drugo Ambasadi Žiri in tretje ekipi Tomči 
Bombonči – Špica team. Letošnji ŠvicBol so 
poleg tekmovanj zaznamovali še obisk kar 180 
tekmovalcev, veliko obiskovalcev tako podnevi 
kot zvečer ter dva bazena, ki sta poskrbela za 
ohladitev. Obiskovalci ŠvicBola so si lahko 
ogledali tudi razburljivo finalno tekmo Lige 

kakršnihkoli dodatnih stroškov ali obveznosti. Več 
vzponov, kot se jih posamezni kolesar udeleži, 
večjo možnost ima v skupnem točkovanju Pokala 
polanskih puklov. Več o razpisu, rezultatih, pri-
javah pa pri organizatorjih posameznih tekem in 
na facebook strani pokala.

Začela se je 5. sezona Pokala polanskih puklov

6. KBK

Dež tekmovalcev 
ni pregnal
Tradicionalni KBK, gorski tek/hitra 
hoja na Blegoš in nazaj, je bil tokrat v 
znamenju dežja, a ta tekačev ni odvrnil 
od zastavljenega izziva, saj se jih je 
zbralo nekaj več kot 100. Med tistimi, 
ki sodelujejo že od vsega začetka, je 
vsako leto več domačinov, pridružili 
pa so se tudi tekači iz tujine.

Najhitrejša na 6. KBK, Timotej Bečan in Mi-
haela Tušar
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Jubilejni ŠvicBol
Da je bila letošnja jubilejna 10. izvedba turnirja v floorballu, ki je junija potekal v 
Poljanah, zagotovo nekaj posebnega in bo glede na razmere slovenskega floorballa 
še nekaj časa skoraj neponovljiva, je prepričan vodja turnirja Luka Lavtar. 

prvakov v nogometu. Da so se letos po desetih 
letih ponovno združili prvotni igralci in ustano
vitelji floorball sekcije v Poljanah, je povedal 
bivši vodja floorball sekcije David Oblak ter 
dodal, da so ustanovitelji floorball sekcije zelo 
ponosni na mladino, ki so ji predali vodenje 
sekcije in izvedbo turnirja.  Zahvaljuje se vsem, 
ki so bili del uspešne zgodbe razvoja floorballa 
– od ustanovitve sekcije do danes. 

Kristina Z. Božič

10. ŠvicBol v Poljanah je uspel nad pričakovanji. 

Že peto leto zapored organizatorji kolesarskih 
prireditev v Poljanski dolini povezujejo kolesarske 
vzpone v Pokal polanskih puklov. Letošnji se je 
začel z dirko na Stari vrh, na kateri je nov rekord 
proge postavil Matej Kimovec (25:23). Sledijo še 
štiri dirke, dve avgusta in dve septembra. 

Posamezne vzpone (na Stari 
vrh, Pasjo ravan, Javorč, Lubnik in 
Blegoš) samostojno organizirajo 
posamezna društva, pukli pa so 
nadgradnja vseh petih vzponov, kjer 
sodelujejo vsi ob pomoči Timing-a 
iz Poljan, ki skrbi za časomerilstvo 
oziroma obdelavo rezultatov.

Še vedno velja, da vsak kolesar, 
ki tekmuje na katerem od petih vz-
ponov, sodeluje tudi v pokalu brez Fo
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Predstavila sta se z lepo pripravljeno projekci
jo. Učenci so napeto gledali in navdušeno ploskali 
nekaterim odličnim zadetkom. Šele po priprav
ljenem opisu smo se nekateri zamislili, kakšne 
pridne, marljive, delovne in uspešne športnike 
imamo v bližini. Brata sta si zelo podobna, pred
vsem po telesni konstrukciji, ki se jima je razvila 

Tilen in Marko Klemenčič

Najboljša nogometaša iz Gorenje vasi
Na občni zbor Športnega društva Blegoš v Osnovni šoli Ivana Tavčarja smo 
kot gosta povabili odlična nogometaša, brata Klemenčič – starejšega Tilna in 
nekoliko mlajšega Marka.

na stalnih treningih. Koliko časa je potrebnega za 
treniranje in koliko odrekanj, ve samo tisti, ki je 
resno treniral kakšnega od športov in se udeleževal 
tekem bodisi na državni ravni ali izven meja. 
Tilen in Marko sta tekmovala proti moštvom iz 
mnogih evropskih držav pa tudi iz drugih delov 
sveta. Njuna želja, da bi uspela v nogometu, je bila 

V diviziji I sta 
zmaga la  Mar t in 
in Miran Mlinar, 
odličen ekipni uspeh 
OPV Športa pa sta 
zaokrožila Simon Mli
nar in Rok Nartnik, ki 
sta v Yugo pokalu os
vojila tretje mesto. Na 
štartu 155 kilometrov 
hitrostnih preizkušenj 
je bilo 74 posadk iz 
sedmih držav, 25 od njih jih tekmovanja ni končalo, med njimi zaradi težav 
z motorjem v Volkswagen Polu tudi četrta ekipa OPV Športa Jure Jereb in 
Jani Drnovšček.

Turk in Kacinova, ki sta nastopala s Peugeotom 208 T16, kar je bil 
premierni nastop slovenske posadke v dirkalniku razreda R5, sta se ves dan 
borila za vodstvo z Aleksom Humarjem (s sovoznikom Enejem Ložnarjem) 
in Hrvatom Jurajem Šebaljem (s sovoznikom Tonijem Klincem), na koncu 
sta drugouvrščena Hrvata ugnala za 40 sekund. 

Martin in Miran Mlinar sta slavila v diviziji I, kjer je bilo v konkurenci 
20 posadk, z doseženim rezultatom pa sta se visoko uvrstila tudi v skupni 
razvrstitvi. Z dirkalnikom MG ZR 105 k sta bila peta najhitrejša med slo
venskimi ekipami.

Simon Mlinar, ki je s sovoznikom Rokom Nartnikom stopil na tretjo 
stopničko odra za zmagovalce v Yugo pokalu, je slavil tudi zmago med vozniki 
do 21 let. »Nekaj več težav na reliju je imela Martina Lazar, ki je brala zapiske 
Slavku Komelu, a sta tehnične težave uspela odpraviti in uspešno pripeljala do 
cilja, osvojila pa sta 2. mesto v diviziji III,« so sporočili iz ekipe OPV Šport, 
ki so v začetku julija (po zaključku redakcije Podblegaških novic) nastopili že 
na naslednjem reliju za državno prvenstvo, ki je bil v Železnikih. M. B.

OPV Šport

Prva zmaga lučinskih relistov
Voznika relija Rok Turk in Blanka Kacin, člana OPV Športa, 
nadaljujeta z odličnimi vožnjami na tekmovanjih. Na Fuchs 
Saturnus Rallyju v Velenju sta premagala vso konkurenco.  

Brata Klemenčič z najboljšimi športniki in športnicami OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (levo 
Tilen, desno Marko)

Tilnu in Marku čestitamo za športne dosežke in jima 
želimo uspešno delo še naprej, predvsem pa, da 
bi stala drug drugemu ob strani v težkih trenutkih 

neuspeha, se spodbujala in navijala drug za drugega.

Na Gorsko hitrostni dirki (GHD) Lučine kot lani letos pričakujejo 
pestro mednarodno udeležbo. Osrednji prireditveni prostor bo tudi tokrat 
v Todražu. V petek, 7. avgusta, se  bodo odprla vrata servisne cone, 
v soboto, 8. avgusta, zjutraj sledijo tehnični pregledi in verifikacija 
voznikov in od 11.30 dalje trije uradni treningi. V nedeljo, 9. avgusta, 
bo ob 10. uri dopoldan prva vožnja, ob 12.45 otvoritev dirke in nato ob 
13. in 15. uri še dve vožnji. Ob 18.30 pripravljajo zaključno slovesnost 
s podelitvijo pokalov najboljšim. 

V Lučine vsako leto pride skoraj 100 voznikov iz številnih evropskih 
držav. Med najbolj atraktivne zagotovo sodijo vozniki z dirkalniki, ki pod 
pokrovom motorjev premorejo več kot 450 konjskih moči ... Za atrakcijo na 
progi bodo spet poskrbeli nekateri naši najboljši drifterji. Ljubitelji avtomobil
skega športa boste ime li 
posebno priložnost, da 
si iz neposredne bližine 
ogledate vozila in vožnje 
vrhunskih domačih in 
tujih voznikov. Za obis
kovalce bo urejena pot 
skozi bokse do starta in 
naprej, poskrbljeno bo 
tudi za gostinsko po
nudbo. 

Damjana P.

Naveza Turk–Kacin je dosegla prvo zmago in tudi 
prvo za ekipo OPV Šport za FIA evropski pokal.

Fo
to

: U
ro

š 
M

od
lic

GHD Lučine 2015

Kmalu največja dirka na dolini
Že v tretje se organizacije sicer že 13. tekme loteva AMD 
Zvezda iz Ljubljane. Na zanimiv in bencinskih hlapov poln 
vikend letos vabijo 8. in 9. avgusta. 

Organizator sporoča, da bo promet po cesti od Todraža do Lučin tudi letos oviran. 
Predvidene cestne zapore bodo na območju naselij Todraž, Brebovnica in Lučine v 

soboto med 9. in 18. uro in v nedeljo med 9. in 21. uro v intervalih po 60 minut.   
Krajanom ob progi in v bližnjih vaseh bo organizator omogočil nakup dvodnevnih 
kart v predprodaji po znižani ceni. Za invalide, otroke in mladino do 15. leta bo kot 

doslej vstop prost. Vabljeni na GHD Lučine 2015!

zelo velika, in že ob obiskovanju gorenjevaške 
osnovne šole in nogometnega kluba Alpina (NK) 
v Žireh so se kazali prvi uspehi. 

Tilen se je lani pridružil mladi ekipi NK 
Celje. V ekipi so dosegli drugo mesto v prvi 
slovenski nogometni ligi in se uvrstili v finale. 
Od petnajstega leta je že član državne nogomet
ne reprezentance. Sešteva minute, ko igra v prvi 
ligi, in do zdaj jih ima že 7.136, kar je največ v 
primerjavi z igralci istega letnika.

Marko se je 2014 pridružil nogometni ekipi Bra
vo v Ljubljani. V zimskem prestopnem roku 2015 pa 
se je pridružil NK Celje, kjer igra na poziciji osred
njega in desnega bočnega branilca. S Tilnom igrata 
v isti članski ekipi, a na igrišču nista nikoli hkrati, ker 
igrata na istih pozicijah. Marko je že od petnajstega 
leta v državni nogometni reprezentanci. 

Na podelitvi nagrad najuspešnejšim športnikom 
šole in drugim prisotnim sta vsem zaželela čim več 
uspeha v vsem, za kar se bodo trudili. 

Jana Rojc



28

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

I. NAROČNIK
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas  

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 91.300 evrov za ukrepe 
na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodelijo za:
• državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
• pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter
• druge ukrepe.

III. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 6. členu Pravilnika 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - 
Poljane  za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: pravilnik) oziroma v okviru 
posameznega ukrepa.
2. Do pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso 
upravičeni subjekti, ki so:
• naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije 

EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom,

• podjetja v težavah.
3. Pomoči po pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014 za:
• pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če 

je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo, 

• pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega 
blaga.

4. Pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne 
dodeli za davek na dodano vrednost.
5. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima 
spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena 
pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
6. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
• ime in velikost podjetja,
• opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca, 
• lokacijo projekta ali dejavnosti, 
• seznam upravičenih stroškov,
• vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek 

javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
• izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške 

iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena pravilnika.

7. Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:
• ribištva in akvakulture,
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 

Evropske unije,
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju 

Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so 

kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 

proizvajalce.
8. Pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanimi dejavnostmi 
v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane  za programsko obdobje 
2015–2020 (Ur. l. RS, št. 53/2015)  župan Občine Gorenja vas - Poljane  objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja

 kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane  v letu 2015

9. Pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
10. Pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred 
uvoženimi.
11. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih 
obveznosti do občine ali do države.
12. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s 
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
13. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju 
na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme 
preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
14. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 16. člena pravilnika ter je 
poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot 
je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki 
so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
15. Prejemnik de minimis pomoči mora k vlogi predložiti: 
• pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno 

podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
• seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že 

prejetih de minimis pomoči za vsa z njim povezana podjetja,
• izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo osmega odstavka 16. 

člena tega pravilnika.
16. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika pomoči:
• da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 

1407/2013,
• o odobrenem znesku de minimis pomoči.

17. Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.

IV. UKREPI

UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014

Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (10. člen pravilnika)

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z 

zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če 

zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in 

modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
• zasaditev letnih rastlin,
• dela v zvezi z odvodnjavanjem, 
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom 

v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
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• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno 

s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
• obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in 

gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na 

kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, ter ureditev izpustov 
(stroški materiala in storitev) – gnojne jame, gnojišča, silosi,

• stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen traktorjev,
• stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
• stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
• stroški nakupa in postavitve zaščitne mreže pred neugodnimi vremenskimi razmerami 

(protitočne mreže).

Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v 

občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno,  
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja,
• za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti 

presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči, 

• ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha kmetijskih 

površin, 
• predložitev oddane zbirne vloge – obrazec B in geoprostorski obrazec iz subvencijske 

vloge v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem 
letu še ni potekel,

• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba (velja za naložbe na vodovarstvenem območju).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 1A z obveznimi prilogami:
1. Ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov 
le-to potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja); to dokumentacijo 
pridobi Občina Gorenja vas -Poljane. 
2. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (velja v primeru novogradnje 
(rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji; na vpogled) ter dokazila o 
stroških izdelave le-te (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
3. Presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna.
4. Kopija oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, 
če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel (obrazec B in geoprostorski 
obrazec iz subvencijske vloge).
5. Mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti in ekonomičnosti 
naložbe (velja za naložbe na vodovarstvenem območju).
6. Kopija predračuna/ponudbe o stroških načrtovane naložbe; predračun/ponudba se 
mora glasiti na ime upravičenca.

Intenzivnost pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih 

Znesek pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma maksimalno 2.500 

evrov na kmetijsko gospodarstvo
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, 

pašniki), 
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, 
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
• posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v 

skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), ki imajo sedež v občini in 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v 
občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
• kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, 

kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč,
• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
• dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha kmetijskih 

površin,
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna 

služba (velja v primeru izgradnje nezahtevne agromelioracije).

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 1B z obveznimi prilogami:
1. Ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno (kopija lokacijske 
informacije …); to dokumentacijo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane. 
2. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (če obstaja; na vpogled) ter dokazila o 
stroških izdelave le-te (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
3. Kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba 
(velja v primeru naložbe v ureditev kmetijskega zemljišča).
4. Dovoljenje lastnika zemljišča (velja za naložbe na zemljiščih, ki so v zakupu).
5. Kopija predračuna/ponudbe o stroških, za katere se uveljavlja pomoč; predračun/
ponudba se mora glasiti na ime upravičenca.

Intenzivnost pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih 

Znesek pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma maksimalno 2.500 evrov 

na kmetijsko gospodarstvo/pašno skupnost/agrarno skupnost
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo. 

Okvirna višina razpisanih sredstev: 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 62.000 evrov
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 5.000 evrov

UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013

Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji) 
(16. člen pravilnika)

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 

in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
• stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih 

proizvodov ter  nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
• stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter 

nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež 

v občini, se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi 
(dopolnilne dejavnosti) ter imajo sedež dejavnosti v občini in naložbo, ki se izvaja na 
območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
• dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima 

dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
• dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja 

gradnje objektov to potrebno,  
• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 

upravičeni do sofinanciranja,
• račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:
1. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti; to dokumentacijo pridobi Občina Gorenja 
vas - Poljane. 
2. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti (velja v primeru, če upravičenec do pomoči 
še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti); to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas 
- Poljane.  
3. Ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov 
le-to potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja); to dokumentacijo 
pridobi Občina Gorenja vas - Poljane. 
4. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (na vpogled) ter dokazila o stroških 
izdelave le-te (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
5. Dokazila o stroških naložbe (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se mora 
glasiti na ime upravičenca.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov 

Znesek pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.000 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 evrov. 

Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih 
dejavnosti in gozdarstva (17. člen pravilnika)

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in 
njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.

Upravičeni stroški:
• stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezani z dopolnilnimi 

dejavnostmi in gozdarstvom,
• stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezani z dopolnilnimi 

dejavnostmi in gozdarstvom,
• stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezani z 

dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
• stroški udeležbe na sejmih, povezani z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom.

Upravičenci do pomoči:
• nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, 

ki imajo sedež v občini in ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oziroma imajo v 
lasti gozdne površine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
• program izobraževanja/usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi dejavnostmi/

gozdarstvom.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
1. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti (velja za tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno 
dejavnostjo); to dokumentacijo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane. 
2. Dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti (velja za tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno 
dejavnostjo in v primeru, če upravičenec do pomoči še nima dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti); to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane.  
3. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (velja za tiste, ki uveljavljajo pomoč s področja 
gozdarstva); to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane. 
4. Program izobraževanja/usposabljanja (kjer obstaja), npr. vsebina tečaja, seminarja, 
predavanja,  sejma, vabilo ipd.
5. Dokazila o stroških izobraževanja/usposabljanja (kopija računa in potrdila o plačilu 
računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.

Intenzivnost pomoči:
• do 100 % upravičenih stroškov

Znesek pomoči: 
• do 100 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 300 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 1.000 evrov. 

Ukrep št. 4: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Nove investicije za delo v gozdu (18. člen pravilnika)

Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi 
kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški: 
• stroški nakupa gozdarske mehanizacije (gozdarska prikolica, cepilnik drv, vitel) ter 

zaščitne opreme za delo v gozdu, razen motornih žag.
Upravičenci do pomoči:
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v 

občini in ki imajo v lasti gozdne površine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 4 z obveznimi prilogami:
1. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel; iz posestnega lista mora biti razvidno, da 
upravičenci razpolagajo z najmanj 3 ha gozdnih površin. 
2. Dokazila o stroških nakupa gozdarske mehanizacije/zaščitne opreme za delo v gozdu 
(kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.

Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov

Znesek pomoči: 
• do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.500 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo

Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči iz sedmega odstavka 14. Člena tega pravilnika.

Okvirna višina razpisanih sredstev: 9.000 evrov.

Ukrep št. 5: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Sofinanciranje izgradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak (18. Člen 
pravilnika)

Namen pomoči je podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak. 

Predmet podpore: Sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z izgradnjo ali rekonstrukcijo 
gozdnih vlak. 

Upravičenci do pomoči: 
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, katerih naložba 

se izvaja na območju občine.

Splošni pogoji upravičenosti:
• kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, 

urejanju prostora in varstvu okolja.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 5 z obveznimi prilogami:
1. Dokazilo o stroških izgradnje ali rekonstrukcije gozdne vlake (kopija računa in potrdilo 
o plačilu računa).
2.  Mnenje pristojnega Zavoda za gozdove – zapisnik o strokovnem pregledu ustreznosti 
izvedenih del.

Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.

Intenzivnost pomoči:  
• do 50 % upravičenih stroškov naložbe

Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000 evrov.

OSTALI UKREPI

Ukrep št. 6: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdarstva 
in razvoja podeželja (20. člen pravilnika)

Namen pomoči: 
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na 
podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev/združenj, s čimer se dolgoročno 
dviguje kvaliteto življenja na podeželju.

Upravičenci do pomoči:
• društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in delujejo na območju občine na 
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Pogoji za pridobitev pomoči:
• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti,
• društvo/združenje mora biti vpisano v register društev,
• upravičenci morajo predložiti seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek 

ter naslov), na katerem so označeni člani z območja občine.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
• prijavni obrazec 6 z obveznimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji društva/združenja; to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas - 
Poljane. 
2. Potrdilo o vpisu društva/združenja v register društev; to potrdilo pridobi Občina Gorenja 
vas -Poljane. 
3. Plan dela društva/združenja za leto 2015.
4. Seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), na katerem so 
posebej označeni člani z območja občine Gorenja vas - Poljane. 
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5. Kopije vabil na občne zbore drugih društev/združenj (velja v primeru, da upravičenec 
uveljavlja pomoč za te stroške).
6. Dokazila o stroških (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. drugih ustreznih 
dokazil); računi oziroma druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca.

Upravičeni stroški:
• materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški 

material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve, 
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja 
kmetijstva in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja 
kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski material, 
potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z 
delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …,

• stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu (plačilo tajnici …),
• stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora društva/

združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s 
potnimi stroški),

• drugi stroški, povezani z izvedbo programa društev/združenj.

Pomoč se ne dodeli za:
• stroške organiziranja/izvedbe raznih sejmov, razstav, prireditev, kvizov, iger, srečanj, 

strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oziroma stroške udeležbe na njih (vključno s potnimi 
stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače),

• stroške promocijskega materiala (reklamne majice …) za potrebe udeležbe članov 
društva/združenja na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, srečanjih, 
igrah, strokovnih ekskurzijah, izletih …,

• stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oziroma za poslovne 
partnerje,

• stroške, nastale v zvezi srečanji članov društva,
• stroške izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe prijave društva/

združenja na razpise,
• vse druge stroške, ki niso našteti kot upravičeni stroški.

Višina pomoči: 
• do 100 % upravičenih stroškov,
• odstotek pomoči se določi glede na število članov iz občine Gorenja vas - Poljane  v 

društvu/združenju.

Znesek pomoči: 
• do 100 % upravičenih stroškov 

Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.300 evrov.

V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja 

vas - Poljane  za programsko obdobje 2015–2020,
• prijavne obrazce (skupaj z vzorci pogodb in zahtevki za izplačilo sredstev – za ukrepa 

št. 1 in 2).

VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Upravičenci lahko vloge oddajo najpozneje do vključno 31. 8. 2015

Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas. Vloge, oddane po pošti, morajo biti 
oddane kot priporočena pošta najpozneje do zadnjega dne odprtja razpisa (datum 
poštnega žiga na zadnji dan odprtja razpisa).

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 
zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vzorca pogodbe upravičenec k vlogi ne prilaga!

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani kuverte 
mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2015, ukrep št. _____!«.
 
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o upravičencu: ime in priimek ter 
naslov (če gre za fizično osebo) oziroma naziv in naslov (če gre za pravno osebo).

Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

V primeru, da se upravičenec prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep v 
svoji kuverti.

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog bo 3. 9. 2015. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Pravočasno prispele vloge bo pregledala Strokovna komisija za kmetijstvo in podeželje 
(v nadaljevanju: komisija).

Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene 
upravičencem.

Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od dneva 
odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo osem (8) dni 
od dneva vročitve poziva za dopolnitev.

Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če 
pozvani upravičenci v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili oziroma ne bodo 
odpravili pomanjkljivosti, bo komisija predlagala, da se vloge zavržejo kot nepopolne. 
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve 
sredstev, bo komisija zavrnila.
Za vse popolne vloge bo komisija na podlagi pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu, 
pripravila predlog razdelitve sredstev.

Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, razpisanih 
za posamezen ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja 
oziroma pomoči sorazmerno znižal.
V kolikor za posamezen ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi maksimalno 
dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo ta sredstva prerazporedila na 
druge ukrepe znotraj javnega razpisa.

Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave izdala 
sklepe o dodelitvi sredstev, v katerih bo opredeljen namen, višina odobrenih sredstev in 
opravičeni stroški za posamezen ukrep oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, 
v skladu z odločitvami komisije.

Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8) dni od vročitve 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku 
razpisnega roka.

Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.

POSEBNA DOLOČILA ZA UKREP ŠT. 1 (POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA 
SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO 
PROIZVODNJO) in UKREP ŠT. 2 (POMOČ ZA NALOŽBE ZA OHRANJANJE KULTURNE 
IN NARAVNE DEDIŠČINE NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH):

Upravičenec pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo naložbe, 
nabavo blaga ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena. 

Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani po 
sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev ter do 30. 11. 2015. Računi, izdani pred sklenitvijo 
pogodbe o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 30. 11. 2015, se ne bodo upoštevali 
kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.

Računi morajo biti plačani po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev in najkasneje do 
31. 12. 2015.
Računi, ki bodo delno (akontacija) ali v celoti plačani pred dnevom sklenitve pogodbe o 
dodelitvi sredstev, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije (potrdila o 
plačilu računov morajo biti datirana z datumi po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev).

Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun, in sicer na podlagi zahtevka za 
izplačilo sredstev (velja za ukrep št. 1 in podukrep št. 1 in 2) oziroma na podlagi podpisane 
pogodbe (velja za ukrepe št. 2, 3, 4, 5 in 6).

V primeru, da upravičenec v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o 
dodelitvi sredstev ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja vas - Poljane  
najkasneje do 30. 11. 2015.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2015.

IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO UPRAVIČENCI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 
Razpisna dokumentacija bo od 30. 7. 2015 do izteka prijavnega roka dostopna na spletni 
strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si, interesenti pa jo lahko prevzamejo 
tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač na Občini Gorenja 
vas - Poljane, telefon: 04/51-83-114, in pri Nataši Božnar Markelj, telefon 04/51-12-700.

Št.: 331-2/2015-002

Milan ČADEŽ, 
župan Občine Gorenja vas - Poljane 



32

Na Slajki spet šmarnice 
Turistično društvo Slajka Hotavlje je na Slajki konec maja organiziralo 

Dan šmarnic. Obudili so nekdaj dobro obiskano in daleč naokoli znano 
prireditev, na katero pa so, vsaj glede na udeležbo, obiskovalci v letih, 
ko je ni bilo, nekoliko pozabili. Organizator se je sicer s programom zelo 
potrudil. Pred poldnevom so v spremstvu vodnika izpred cerkve s Hotavelj 
na lani urejeno pohodno pot krenili nekateri pohodniki, ki se niso ustrašili 
slabega vremena. Še več obiskovalcev, predvsem mladih družin z otroki, 
pa se je na izredno priljubljeno pohodniško točko podalo v poznem popol-
dnevu, ko je vreme začelo popuščati. Kar škoda, saj se je dotlej odvil tudi 
program za najmlajše, na katerem so ob pomoči staršev in vzgojiteljic 
izdelovali Kekčev klobuk in poslikavali lesene žlice. Na Slajkarjevi šupi 
so se v senenem kinu skozi vse popoldne predvajali filmi o Kekcu, za 
nameček pa je na obisk prišel tudi Bedanc. Ta je bil zelo navdušen nad 
koruznimi žganci in kislim mlekom pa tudi nad ‘ajmohtom’ in flancati, ki so 
jih pripravili v koči. Tako organizatorji kot obiskovalci so mnenja, da je obu-
janje nekdaj imenitne prireditve 
na Poljanskem uspelo in da 
velja tradicijo tudi v prihodnje 
nadaljevati. Kdo ve, morda pa 
jim uspe povrniti sloves, kot ga 
je imela prireditev nekdaj, in 
privabiti ne le nove, ampak tudi 
tiste obiskovalce, ki so Slajko v 
maju obiskovali že pred več kot 
dvema desetletjema.                                                                      

D. P.

Na 15. narečnih vižah v Škofji Loki slavili Raubarji!
Slovenski muzikantje so 

bili zmagovalci letošnjega 
15. Večera slovenskih viž v 
narečju po mnenju strokovne 
komisije, Raubarji iz Poljan-
ske doline pa zmagovalci 
občinstva! V prvi polovici ju-
nija so se na festivalu ob de-
vetih drugih zasedbah pred-
stavili s skladbo 'Ke se par-
jatli ukop naberema'. Bese-
dilo v poljanskem narečju 
je napisal David Mohorič. Z 
nagrado občinstva so pre-
jeli tudi prehodni leseni kip 
Vandrovčka, delo slikarja in kiparja Petra Jovanoviča. Pevec Miha Križnar 
iz Delnic je v imenu fantov povedal, da so nagrade izjemno veseli: »To je 
res nekaj najlepšega. Saj je fino, da te potrdi strokovna komisija, ampak 
konec koncev vsi igramo zaradi občinstva. Nam to, da nas podpirajo 
in poslušajo, tudi največ pomeni.« Raubarji so si po mnenju strokovne 
komisije prislužili tudi nagrado za najboljšo melodijo, ki jo je napisal član 
ansambla Blaž Jenkole. Po uspehu na škofjeloškem gradu, kjer je Radio 
Sora organiziral enega najboljših festivalov doslej, so v Delnicah za vse 
domače, prijatelje ter poslušalce pripravili veselo druženje, ki je trajalo do 
jutra.                                                                                                    D. P. 

106 kilometrov in 6800 metrov višinske raz
like so morali 20. junija premagati udeleženci 
ene največjih tekaških preizkušenj pri nas. 
Potekala je v organizaciji društev, ki pokrivajo 
teke (in trase) pod okriljem Pušeljca gorskih 
tekov, Atletskega društva Železniki (tek na 
Ratitovec), GM4O (Gorski maraton štirih občin), 
Planinskega društva Podbrdo (tek na Črno prst) 
in Športnega društva Marmor Hotavlje (tek na 
Blegoš). Člani slednjega so pripravili eno od os
krbovalnih postaj na trasi, in sicer v Kopačnici. 

Za samo pripravo tako eminentnega 
gorskotekaškega vikenda je mesec dni prej na 
terenu delalo več kot 350 prostovoljcev, na sam 
dan prireditve pa več kot 500. Prvi del proge, 
ki je potekal po Baški grapi, je bil za tekače 
prijeten, temperature so bile bolj zimskopom

Festival gorskega teka uspel

Ultra pušeljc trail tudi skozi Kopačnico in čez Blegoš
V Podbrdu je predzadnji vikend junija potekal pravi tekaški praznik. V treh dneh 
so na različnih prireditvah našteli množico obiskovalcev in tekačev od vsepovsod. 
Največja tekaška preizkušnja, Ultra pušeljc trail, je privabila enega več kot 100.

ladne, proga pa po dežju dodobra razmočena 
in zelo zahtevna, tako da je bila potrebna polna 
koncentracija. Prehod čez Blegoš je bil zaradi 
nizkih temperatur in sodre zelo zahteven. Kar 
nekaj tekačev je bilo na meji nadaljevanja, 
nekaj se jih je odločilo, da tu prenehajo in se po 
najkrajši poti podajo v dolino. Sosed Ratitovec 
se je pokazal za mnogo bolj prijaznega, saj ga 
je popoldne že obsijalo sonce in tudi ogrelo 
premražene tekače. Večino tekačev je na progi 
proti Soriški planini zajela tema in organizatorji 
so v pripravo proge veliko pozornosti posvetili 
prav nočni vidljivosti, kar so tekači zelo poh
valili. Vzpon s Petrovega Brda do Robarja je bil 
po besedah tekačev zelo dobrodošel, da so se 
po dolgem spustu z Lajnarja spet malo ogreli. V 
cilju so se prisotni veselili vsakega tekmovalca 

in mu namenili glasen signalni pok. Prav tak, 
kakršen je bil v Podbrdu pred 110imi leti, ko 
so z možnarjem proslavljali prihod prvega vlaka 
skozi novozgrajeni bohinjski predor … 

Najhitrejši v cilju v 13 urah in pol 
Prvi, ki je na zahtevni progi premagal 

razdaljo, je bil Ivan Hrastovec (13 ur, 32 minut 
in šest sekund), drugi je bil Toni Vencelj (13 
ur, 51 minut in pet sekund), tretji pa domačin 
iz Podbrda Martin Štendler s časom 13 ur, 51 
minut in 50 sekund. Pri ženskah je zmagala 
Katja Kegl s časom 16 ur, 10 minut in 42 
sekund, druga je bila Žana AndreevaMucki 
(17 ur, 25 minut, 40 sekund) in tretja Alenka 
Pavc (18 ur, 19 minut in 37 sekund). Tekmo je 
uspešno zaključilo 79 tekmovalcev. Končala 
se je z velikim veseljem in navdušenjem tako 
tekačev kot organizatorjev, ki so si dokončno 
oddahnili v nedeljo, 21. junija, zjutraj po pri
hodu zadnjega udeleženca v cilj.

Povzeto po sporočilu za javnost 
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V Kopačnici je bila za tekače ena od oskrbovalnih postaj na progi.
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Zmagovalec Ivan Hrastovec ob prihodu v cilj


