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Vsebina

Naslednja številka:  
19. aprila 2019 

Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških 
novic pošljite do 2. aprila 2019 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, se prej najavite 
pri tajnici na telefonsko številko 04/51-83-100 in 
povejte, približno koliko časa boste potrebovali, 
da boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da zaradi dopusta ali neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne 
bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in 
prosi za razumevanje.                              M. B.

• 29. 1. – Na 
n o v o l e t n e m 
srečanju z našim 
občinskim ga
sil skim po velj
stvom.

• 31. 1. – 
Na  novole t 
nem srečanju v 
Muzeju Škofja 
Loka.

• 1. 2. – Na sejmu AlpeAdria, kjer se 
že tradicionalno predstavljajo društva iz 
naše občine in Zavod za kulturo in turizem 
Poljanska dolina.

• 1. 2. – Na občnem zboru Industrij
skega gasilskega društva Jelovica v Gorenji 
vasi.

• 1. 2. – Na letnem srečanju z ustvarjalci 
in urednico Podblegaških novic.

• 2. 2. – Na občnem zboru PGD Trebija.

• 5. 2. – Na obisku pri županu Občine 
Cerknica. Poleg izmenjave izkušenj sva si 
ogledala tudi novozgrajeno športno dvorano 
v Rakeku.

• 7. 2. – Na občinski prireditvi ob kul
turnem prazniku na Trebiji. Hvala organi
zatorjem za čudovit program.

• 9. 2. – Na ogledu smučarskih skokov v 
Ljubnem, kjer sem posebej navijal za mojo 
lansko nagrajenko Niko Križnar.

• 11. 2. – Predstavitev idejne zasnove 
za obnovo ceste Gorenja vas–Todraž – 
drugi del s strani izbranega projektanta 
na DRSI.

• 13. 2. – Na konstitutivni seji Sveta 
Gorenjske regije, za predsednika je bil iz
voljen župan Mestne občine Kranj Matjaž 
Rakovec, za podpredsednika pa župan 
Občine Jesenice Blaž Račič. Potrdili smo 
tudi plan dela Regionalne razvojne agencije 
Gorenjske za leto 2019.

• 18. 2. – Z  ravnateljem OŠ Ivana 
Tavčarja Izidorjem Selakom sva simbolično 
predala v uporabo vadbeno površino v novi 
športni dvorani v Gorenji vasi. Uradno 
odprtje bo v maju.

• 20. 2. – Na sestanku loških županov z 
ministrom za javno upravo na Upravni enoti 
v Škofji Loki.  Pogovor je tekel predvsem 
o stroških občin. Obljubil nam je, da bodo 
stroške občin zmanjšali.
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Uvodnik

Vabilo na zbor krajanov 
v Javorjah  

KS Javorje obvešča, da bo v petek, 
12. aprila 2019, ob 19. uri 

v Podružnični šoli v Javorjah 
zbor krajanov. 

Vabljeni. 

Podrobneje o proračunu občine za leto 2019 
in razlogih za dvig cen zbiranja in odvoza ko
munalnih odpadkov lahko preberete v posebnih 
člankih na strani 4. Svetniki so obravnavali 
tudi dvig cen programov predšolske vzgoje, 
za kar je glavni razlog višji strošek dela zaradi 
napredovanj in povišanja plač vsem zapos
lenim za en plačni razred od 1. januarja 2019. 
Povišanje cen znaša od 3,96 do 8,15 odstotka, 
kar pomeni, da znašajo nove polne cene pro
grama za 1. starostno obdobje 463 evrov (18 
evrov več), za 2. starostno obdobje 341 evrov 
(13 evrov več), cena kombiniranega oddelka 
in oddelka 3–4letnikov pa 385 evrov oziroma 
29 evrov več. Zadnja podražitev cen je bila 1. 
novembra 2017.

Ukinitev poslovalnice Gorenjske banke 
v Gorenji vasi 

Med vprašanji svetnikov so kot prvega 
izpostavili ukinitev poslovalnice Gorenjske 
banke v Gorenji vasi. Župan je pojasnil, da kljub 
poslanemu dopisu občine na upravo banke, v ka
terem so izpostavili pomen poslovalnice za lokal
no prebivalstvo in predvsem starejše občane, ki 
nimajo dnevnih poti v večja mesta ali niso vešči 
uporabe spletnega bančništva, in jih pozvali, naj 
še enkrat premislijo o ukinitvi poslovalnice, pris
tojni odločitve niso spremenili. V Gorenji vasi 
bodo postavili sodobnejši bankomat, ki bo poleg 
dviga gotovine omogočal tudi polog gotovine 
za fizične in pravne osebe ter plačilo položnic z 
nižjo provizijo. Več na strani 5. 

Svetnico Polono Biček je zanimalo, kako 
bi lahko otrokom iz občine zagotovili enake 
možnosti izbire učenja glasbil v Glasbeni šoli 

S 3. seje občinskega sveta

Potrdili proračun 2019 
in podražitev vrtca ter smeti
Na februarski seji občinskega sveta so svetniki potrdili proračun občine za leto 
2019, sprejeli dvig cen zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov ter cen progra-
mov vrtca. Poleg tega so sprejeli še preoblikovanje pravilnika o sofinanciranju 
športa in potrdili novo občinsko mejo z Idrijo.

Škofja Loka, Marija Prosen pa je izpostavila 
nuj nost ureditve pločnika na cesti do Lajš.  Ro
man Kokalj je poleg vprašanja, zakaj je voda 
tako pogosto oporečna, izpostavil tudi vprašanje 
o ureditvi kopališča na Trebiji, Janez Hrovat 
pa je županu predlagal pripravo dolgoročne 
strategije razvoja občine. 

Nov odlok o financiranju športa 
V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem občine, 
ki večinoma določa načrt pridobivanja zemljišč. 
V 30dnevno javno obravnavo so dali tudi odlok 
o postopku sofinanciranja letnega programa 
športa, saj novi Zakon o športu določa, da mora
jo občine za ureditev financiranja športa sprejeti 
ta odlok. Novi odlok bo nadomestil dosedanji 
pravilnik, ne bo pa spreminjal dosedanjega 
načina sofinanciranja športa. Občinski svetniki 
so potrdili tudi razširitev Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, ki mu bo tako dodan 
predstavnik upravljavca občinskih cest. Pod 
zadnjo točko dnevnega reda pa so spremenili 
občinsko mejo z Občino Idrija tako, da poteka 
po parcelnih mejah lastnikov zemljišč.  

Tina Dolenc

Spoštovane bralke, 
spoštovani bralci! 

Mesec je naokrog, pred vami pa marčevska 
številka Podblegaških novic. 

Kakorkoli obrnemo, čas (pre)hitro mine. 
Vsakdo šteje čas po svoje. Od enega do drugega 
dneva, od vikenda do vikenda, od meseca do 
meseca, od (starega) do (novega) leta … ali pa 
od enega letnega časa do drugega. Kakorkoli že 
nam je kateri od letnih časov všeč in spet drugi 
ne, verjamem, da jih ni veliko, ki jim ne bi bila 
všeč pomlad, ki se letos prebuja, no, roko na 
srce, že skozi vso drugo polovico zime.  

Razlogi, ki govorijo v prid pomladi: daljši 
in toplejši dnevi, več sonca, več ptičjega petja, 
več življenja povsod: v potokih in rekah, na 
travnikih in zelenicah, vrtovih in njivah, v 
krošnjah dreves …      

Razlogov proti pravzaprav ni veliko, 
najpogostejša sta morda spomladanska utru
jenost in semtertja otožnost, ki jo prinese prva 
otoplitev z nenadno spremembo razpoloženja. 
Še eden takih, ki se ga spomnim, pa je 
čiščenje. 

Ponavadi gospodinje ob prvih spomladan
skih žarkih zmoti zapacanost okenskih stekel, 
prah po stanovanjih se nenadoma ob igrivosti 
sonca vzdiguje še bolj intenzivno, okrog hiše se 
pokaže pozimsko opustošenje, ki kliče po treb
ljenju, urejanju, pripravljanju na novo življenje 
in novo letino.   

Deloma smo se čiščenja lotili tudi v tej 
številki, ki sicer še prinaša zimske teme, obe
nem pa že odpira vrata spremembam v našem 
okolju. Bodo vse prijetne?   

Nehote se ob tem sprašujemo, koliko in 
kako pomembno je čiščenje okolja, v katerem 
živimo, da nam lahko prinese in zagotovi 
pogoje za nove načrte, nove projekte, nenazad
nje optimalne pogoje bivanja za vse?   

Kar dva članka sta tokrat namenjena temi 
komunalnih odpadkov: prvi govori o povišanju 
cen s 1. marcem zaradi višjih stroškov materiala 
in storitev, v drugem na str. 6 pa pišemo o sicer 
redkih klavniških odpadkih, ki so najpogostejši 
prav v tem obdobju. Ti se poleg vseh ostalih 
znajdejo, verjeli ali ne, tudi na ekoloških otokih, 
na kar so nas opozorili bralci. 

Pa je res pomembno samo tisto, kar (p)
očistimo (na) zunaj?

Kaj pa čiščenje v nas samih – kolikokrat 
si dopustimo očistiti stare vzorce in navade? 
Lahko v polno skodelico še nalivamo tekočino? 
Lahko, a ne, da se ne bi vsebina skodelice pre
livala čez rob … 

Če se vam že kaj preliva čez rob v tej 
po mladi, naj bo to le dobra volja, prežeta z 
optimizmom in hlastanjem za novimi uporab
nimi informacijami in novim znanjem. Tudi s 
pomočjo še ene številke Podblegaških.  

Vse ostalo pa naj … počaka na spomladan
sko čiščenje.    

Prijetno pomlad 2019 vam želim in prijetno 
branje.

Urednica Damjana Peternelj 

Med svetniškimi pobudami je bila tudi pobuda za ureditev pločnika do Lajš.
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Sprejeti proračun je glede na prvi predlog 
proračuna višji zaradi predvidenih nekaterih 
višjih prihodkov ter nekaterih novih prihodkov, 
ki ob prvem predlogu proračuna še niso bili 
znani, medtem ko je bilo stanje sredstev na 
računu ob koncu leta 2018 nižje od prvotno 
predvidenega in je znašalo le 281.852,70 evra.

Predvideni so predvsem višji transferni 
prihodki, skupno za 658.157 evrov, in sicer so 
v proračun vključeni še prihodki Ministrstva 
za okolje in prostor v višini 616.522 evrov 
(za cesto Poljane–Javorje) ter Ministrstva za 
kulturo za obnovitvena dela Visoške domačije 
v višini 42.225 evrov.

Povečani so predvideni kapitalski pri
hodki, skupno za 132.545 evrov, skladno z 
letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem.

Za 179.438 evrov pa so povečani tudi 
predvideni nedavčni in davčni prihodki, in sicer 
predvsem prihodki od fakturiranja režijskega 
obrata (+ 44.000 evrov), prihodki od komu
nalnih prispevkov (+ 40.000 evrov), NUSZ (+ 
30.000 evrov) in davek na dobiček od iger na 
srečo (+ 23.300 evrov – glede na že realizirano 

Proračun 2019

Na razpolago 10,6 milijona evrov
Občinski svetniki so na 3. redni seji 14. februarja sprejeli proračun za leto 
2019. Ta je od prvega predloga proračuna višji za 582 tisoč evrov in znaša 
10.631.518,18 evra.

v januarju 2019). Glede na realizacijo v letu 
2018 pa so nekoliko povišani tudi prihodki 
iz naslova davka na promet nepremičnin, na 
dediščine in darila, davka na premoženje ter 
turistične takse. 

Več sredstev za cesto Poljane–Javorje 
Na odhodkovni strani so bile z drugim 

pred lo gom proračuna odprte nekatere nove 
postavke, in sicer za izgradnjo terase vrtca So
vodenj ter za ureditev kanalizacije in vodovoda 
v okviru komunalnega opremljanja novih parcel 
v soseski Dobenska Amerika.

Proračunske postavke, katerih vrednosti so 
se glede na prvi predlog proračuna povečale v 
večji meri, pa so predvsem: za sanacijo lokalne 
ceste Poljane–Javorje, kjer povečujemo sred
stva za 566.000 evrov; za dnevno varstvo in 
vzgojo (vrtci) v občini v višini 55.000 evrov; za 
namen nakupov in menjav zemljišč na lokalnih 
cestah in javnih poteh v višini 49.000 evrov 
ter za sofinanciranje ureditve regionalne ceste 
Trebija–Sovodenj, kjer v letu 2019 namenjamo 
46.000 evrov.

Največji delež v proračunu zajema področje 
izobraževanja (predšolska vzgoja in osnovno 
šolstvo), ki obsega 31 % odhodkov celotnega 
proračuna, od tega največ za namen plačila pro
grama vrtca ter šolskih prevozov, ter področje 
prometa in prometne infrastrukture, ki obsega 
23,5 % odhodkov celotnega proračuna.

Za investicije štiri milijone evrov in pol 
Skupno je v letu 2019 za tekoče odhodke 

in transfere namenjenih 5,7 milijona evrov 
oziroma 54 % celotnega proračuna, za inves
ticijske odhodke in transfere pa 4,5 milijona 
evrov oziroma 43 %. Preostale 3 % odhodkov 
celotnega proračuna pa zajemajo odplačila 
dolga občine in pripadajočih obresti ter dano 
posojilo RASu, ki vodi kreditno shemo za 

Cena storitev obdelave komunalnih odpadkov 
(oblikuje se v evrih na kilogram odpadkov) je po 
elaboratu za obdobje 2019–2021 za 23,4 odstotka 
višja od obstoječe cene predvsem zaradi višjih 
stroškov materiala in storitev (glavnino stroškov 
predstavljajo stroški oddaje produktov obdelave, 
predvsem lahke frakcije), medtem ko je cena 
odlaganja ostankov predelave nižja od obstoječe 

Komunalni odpadki

Cene storitev obdelave in odlaganja s 1. marcem za dobrega pol evra višje
V podjetju Snaga, ki je pristojni izvajalec javne službe obdelave in odla-
ganja komunalnih odpadkov za 58 občin v Sloveniji, so pripravili Elaborat 
o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za prihodnja tri leta. Občinski 
svet je elaborat potrdil.

razvoj obrti in podjetništva.
Med investicijskimi odhodki največji delež 

zajema sanacija ceste Poljane–Javorje (875.000 
evrov), kjer gre za obsežen projekt sanacije 
lokalne ceste s štirimi plazovi ter približno 800 
metri pripadajoče ceste v zgornjem delu proti 
Javorjam in približno 600 metrov dolg odsek 
ceste v spodnjem delu od odcepa proti Delnicam 
v smeri Javorij. 

Pri investicijah v ceste je predvideno tudi 
314.000 evrov za cestni program po krajevnih 
skupnostih, dodatnih 75.000 evrov namenjamo 
za ureditev krajših cestnih odsekov, 186.700 
evrov je namenjenih za preplastitve cest, 94.000 
evrov je zagotovljenih za nadaljevanje sanacije 
cest po poplavah ter dodatnih 45.000 evrov za 
sanacijo plazov in usadov na javnih cestah.

650.000 evrov za poplačilo športne 
dvorane v Gorenji vasi 

Od drugih investicij največ sredstev na
menjamo za poplačilo izgradnje nove športne 
dvorane Gorenja vas (648.000 evrov), poleg tega 
pa so večje investicije tudi: energetska sanacija 
šole Sovodenj, za kar namenjamo 491.000 evrov; 
za obnovo dvorca Visoko namenjamo 349.000 
evrov; za ukrepe za povečanje poplavne varnosti 
Poljanske Sore na območju Poljan 308.600 ev
rov; za drugo fazo izgradnje javne kanalizacije na 
Dobravšcah in v Gorenji vasi, na odseku Tabor, 
pa namenjamo 105.000 evrov.

V letu 2019 je predvideno odplačilo dolga 
v vrednosti 236.653 evrov. Gre za odplačilo 
glavnic obstoječih treh kreditov, in sicer: za 
energetsko obnovo kulturnega doma Gorenja 
vas (29.756,44 evra), za investicije v kanali
zacijo in oskrbo s pitno vodo v porečju Sore 
(103.448,28 evra) ter za izgradnjo športne 
dvorane in zunanjo ureditev pri šoli v Gorenji 
vasi (103.448,28 evra).

Zadolženost občine ob koncu leta 2018 je 
znašala 220 evrov na prebivalca, kar Občino 
Gorenja vas  Poljane še vedno uvršča med 
manj zadolžene občine v Sloveniji.  

Jana Peternel

cene za 17,7 odstotka. Višji dvig cen obdelave po 
pojasnilu Snage, d. o. o., blažijo višje načrtovane 
količine odpadkov in nižji stroški infrastruk
ture. Za Snago, d. o. o., storitev uporabnikom 
zaračunava Občina Gorenja vas  Poljane. 

Zaradi sprememb cen obdelave in odlaganja 
komunalnih odpadkov, ki so, kot je navedeno 
zgoraj, oblikovane v evrih na kilogram odpad

ka, in povečanja količine zbranih komunalnih 
odpadkov, ki jih je pred odlaganjem skladno s 
predpisi potrebno obdelati (ostanek komunalnih 
odpadkov in kosovni odpadki), se bodo cene 
storitev obdelave in odlaganja komunalnih 
odpadkov, ki so določene na prostornino 
zabojnika/vreče, nekoliko povečale. Za 120
litrski zabojnik na območju z enkrat mesečnim 
odvozom ostanka komunalnih odpadkov in 
embalaže bo to povečanje znašalo skupaj 0,51 
evra/mesec. Novi cenik predvidoma stopi v vel
javo s 1. marcem 2019, ko bodo cene potrjene 
tudi s strani Sveta RCERA. Cenik bo po 
uveljavitvi cen objavljen in javno dostopen na 
spletni strani Občine Gorenja vas  Poljane.

Kristina Knific

Za sanacijo lokalne ceste Poljane–Javorje letos 
občina namenja precejšen del proračunskih 
sredstev.
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Občina Gorenja vas  Poljane je Gorenj
ski banki sicer že v drugi polovici februarja 
poslala dopis, s katerim je poudarila pomen 
banke v občini in prosila za ponovno proučitev 
odločitve o zaprtju poslovalnice. V njem so 
posebej poudarili: »Živimo na podeželju in 
vsakemu pot do Škofje Loke ni del vsakdanje 

Poslovalnice ni več, bankomat posodobili

Zaprtje poslovalnice  
Gorenjske banke v Gorenji vasi
Prvega marca je Gorenjska banka zaprla poslovalnico v Gorenji vasi, kar je 
med komitenti povzročilo kar nekaj nejevolje.

rutine … Velika večina živi v hribovitem svetu 
in jim obisk Gorenje vasi omogoča, da opravijo 
najnujnejše storitve, kot so obisk zdravnika, 
banke, trgovine, pošte … Veliko občanov je 
starejših in jim je digitalizacija tuja.« Dodali 
so še: »Poljanska dolina z Gorenjo vasjo je 
zgodovinsko vezana na Gorenjsko banko, tako 
prebivalstvo kot tudi gospodarstvo, ki izplačuje 
plače svojim delavcem na račune pri vaši banki 
… Informacija o zaprtju vaše poslovalnice je 
izzvala precej negativno konotacijo med veliko 
večino lojalnih strank, ki zaprtje poslovalnice 
vidijo kot enostransko spremembo v partner
skem odnosu.« 

Odgovor iz Gorenjske banke, ki je prispel 
na občino konec februarja, je bil neugoden. 
Zapisali so, da razumejo nejevoljo občanov, 
da pa odločitev ni bila sprejeta brez razmis
leka. Izpostavili so dejstvo, da digitalizacija in 
uvajanje sodobnih bančnih poti, ko je večina 
storitev prek elektronskih poti na voljo ves čas, 
že nekaj časa postavlja pod vprašaj upravičenost 
posameznih poslovalnic. Racionalizacija terja, 

Najbližje poslovalnice  
Gorenjske banke 

Nam najbližje poslovalnice so sedaj v Žireh, 
kjer je odpiralni čas od ponedeljka do petka 
med 8.00 in 11.30 ter popoldan med 14. in 

17. uro, in v Škofji Loki. Poslovalnico imajo na 
Kapucinskem trgu, kjer je med tednom odprto 

vsak dan med 8. in 18. uro, ob sobotah pa med 
8. in 12. uro, ter na Grencu, kjer je odpiralni čas 
od ponedeljka do petka dopoldan med 8.30 in 

12. uro ter popoldan med 13.30 in 17. uro.
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Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV) bo s 1. aprilom 2019 
uvedel dajatev za odjavljeno vozilo, ki se bo plačevala za osebna vozila, 
tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in 
trikolesne mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega 
leta od odjave vozila in nato vsako leto na dan odjave vozila. Dajatev za 
odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave. Če se vozilo v tem 
času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi. Dajatve 
se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila. To dajatev bodo 
morali plačati tisti, ki so po 1. aprilu 2018 odjavili vozilo in bodo lastniki 
takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega 
vozila v tem času prenesel lastništvo, bo novi lastnik postal zavezanec za 
plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. 

Dajatve tudi ne bodo dolžni plačali lastniki odjavljenih vozil, ki bodo 
vozilo ponovno registrirali pred potekom enoletnega obdobja od odjave 
ali bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

– potrdilo o uničenju vozila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja (potrdilo o uničenju vozila, izdano v eni od držav članic Ev
ropske skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);

– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno 
vozilo ukradeno;

– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz 

carinskega območja EU.
Lastnike, katerih vozila so bila odjavljena po 1. aprilu 2018, 

pozivamo, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in 
da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo njegov status, sicer bodo 
prejeli plačilni nalog za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo.

Obenem tudi pozivamo imetnike vozniških dovoljenj v obliki kar
tic, da preverijo njihovo veljavnost. Kartica velja 10 let, ne glede na 
veljavnost kategorij, vpisanih v vozniško dovoljenje, in jo je potrebno 
po preteku veljavnosti zamenjati.

mag. Bojan Miklavčič, načelnik Upravne enote Škofja Loka

Obvestilo lastnikom odjavljenih vozil – s  
1. aprilom 2019 dajatve za odjavljeno vozilo

da manj obremenjene poslovalnice združijo in 
s tem optimizirajo stroške. 

Zatrdili so še, da ob vsaki spremembi na 
področju delovanja poslovalnic poskrbijo, da 
večino manj kompleksnih finančnih storitev 
lahko uporabniki uporabljajo tudi v prihodnje. 

V Gorenji vasi so tako posodobili bankomat, 
ki poleg dviga gotovine omogoča tudi plačilo 
položnic z nizko provizijo. Kmalu bo na banko
matu možen tudi polog gotovine tako za fizične 
kot za pravne osebe. 

Na bančnih karticah so pred kratkim povišali 
limite za dvige gotovine na bankomatih in 
nakupe na POS terminalih. 

Račune lahko komitenti spremenijo v 
bančni paket, znotraj katerega imajo možnost 
sodelovanja z osebnim bančnikom na daljavo. 
Komitentom priporočajo še, da izkoristijo vse 
možnosti, ki jih omogoča sodobno poslovanje 
prek spletne banke – LINK.     

P. N. 

Zaradi racionalizacije poslovanja je Gorenj-
ska banka s 1. marcem zaprla poslovalnico v 
Gorenji vasi.
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Lekarna v začetku aprila  
že v novih prostorih 

Iz Gorenjskih lekarn so sporočili, da so 7. marca prejeli uporabno do-
voljenje za lekarno v Gorenji vasi. To bodo iz prvega nadstropja preselili 
v pritličje, kjer je podjetje VG5 pričelo z deli konec lanskega oktobra. Po 
gradbeni fazi lekarno sedaj še opremljajo, bo pa po novem dostopna tudi 
gibalno oviranim in mamicam z vozički.

S selitvijo bodo pričeli v zadnjem tednu marca, s 1. aprilom pa naj bi 
lekarna že pričela delovati v novih prostorih.                                     P. N.

Lekarna v Gorenji vasi bo v začetku aprila predvidoma že preseljena 
v nove prostore.
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Na Veterinarsko higienski službi (VHS), ki 
deluje v okviru Nacionalnega veterinarskega 
inštituta, lahko imetnik živali na domu zakolje 
(za lastno domačo porabo) le prašiče, ovce, 
koze, gojeno divjad, kunce in domačo perut
nino. Kot so dodali, mora biti ob tem zagotov
ljeno, da so živali pred zakolom omamljene 
v skladu s pravili, ki jih predpisuje področna 
zakonodaja. Prav tako mora imetnik zagotoviti, 
da so ostanki od klanja, ki jih strokovno imenu
jemo živalski stranski proizvodi, ki niso namen
jeni prehrani ljudi (ŽSP), pravilno odstranjeni. 
Na podlagi njihovega potencialnega tveganja, 
ki ga predstavljajo za krmno in posledično tudi 
za prehransko verigo, so odpadki razvrščeni v 
tri kategorije, pri čemer tveganje narašča od 3 
proti 1. Za vsako kategorijo ŽSP so predpisana 
pravila in možnosti njihove odstranitve. Kate
gorizacijo ostankov od klanja po besedah VHS 
rejci večinoma dobro poznajo, najti pa jo je 
mogoče tudi na spletni strani Uprave RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(UVHVVR).

Za prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 je v 
Slovenji pristojen izvajalec gospodarske javne 
službe ravnanja z ŽSP kategorije 1 in 2, družba 
Koto skupaj s podizvajalcem. Podizvajalec 
za tekoče koncesijsko obdobje je Nacionalni 
veterinarski inštitut s svojo VHS.

Kje je možno oddati odpadke?
Ostanke od klanja je možno oddati na za 

to posebej določenih zbirnih mestih, lahko 
pa jih prevzamejo tudi na domu. Cena odd
anega kilograma ostanka od klanja na zbirnem 
mestu znaša 0,1924 evra + DDV; torej, če bo 
posameznik na zbirnem mestu oddal npr. 20 
kg ostankov, bo za to plačal slabih pet evrov. 
Možen pa je tudi prevzem ostankov od klanja na 
domu, kjer zaračunajo še prevzem v višini 6,36 
evra + DDV. Cene so enotne za celotno državo 
in so določene s sklepom Vlade RS, pri čemer 
država vsak prevzem na kmetiji subvencionira 

Klavniški odpadki

Z ustrezno odstranitvijo zmanjšamo 
možnost širjenja bolezni
V uredništvo smo prejeli sliko z ekološkega otoka pri Topličarju, kamor je nekdo 
v zabojnik za zbiranje embalaže odložil klavniške odpadke po zakolu na domu. 
Tako ravnanje je po mnenju vseh pristojnih na občini in v Veterinarsko higienski 
službi nedopustno in neodgovorno.

s 3,5 evra, saj je polni prevzem na domu 9,86 
evra. Naslovi in urniki zbirnih mest ter kon
taktne številke so objavljeni na spletni strani 
podjetja Koto in na spletni strani Veterinarske 
fakultete, https://www.vf.unilj.si/podrocje/
veterinarskohigienskasluzba.

Na VHS so še opozorili, da je tak sistem 
namenjen izključno oddaji ŽSP, ki nastanejo 
pri klanju za lastno porabo na kmetijah, ne pa 
tudi za ŽSP, ki nastanejo pri izvajanju dopol
nilne dejavnosti na kmetiji. Za oddajo ŽSP iz 
dopolnilne dejavnosti se je potrebno obrniti 
neposredno na Koto, saj za te primere veljajo 
drugačna pravila oddaje.

Tveganje širjenja bolezni 
Tovrstni način zbiranja ostankov od klanja 

je v veljavi od aprila 2017 in se je po besedah 
pristojnih na VHS kar dobro prijel med uporab
niki. »Zbiranje je precej sezonsko in vezano 
na zimsko obdobje kolin in na dneve pred 
večjimi prazniki. V letu 2018 smo na območju 
Gorenjske opravili 160 prevzemov ostankov 
na domu, v več kot 200 primerih pa so jih im
etniki oddali na zbirnem mestu v Naklem,« so 
pojasnili in dodali, da se kljub temu še vedno 
srečujejo z nedovoljenim odlaganjem ostankov 
od klanja v prosto naravo. »Vse takšne primere 
dosledno javljamo Veterinarski inšpekciji, ki 

Živalski stranski proizvodi (ŽSP)
Živalski stranski proizvodi (ŽSP) so snovi 
živalskega izvora, ki niso namenjene prehrani 
ljudi. V kolikor niso pravilno in varno uporabljeni 
ali odstranjeni, lahko predstavljajo tveganje 
za zdravje ljudi in živali. Pravila za uporabo in 
odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov 
so predpisana v zakonodaji Evropske unije in 
slovenski nacionalni zakonodaji. 
 
ŽSP so med drugim tudi:
• trupla poginulih živali (rejnih in hišnih) in njihovi 
deli;
• proizvodi živalskega izvora, ki bodo dani na trg za 
namen uporabe v prehrani živali, kot so posamična 
krmila živalskega izvora, npr. ribja moka;
• organska gnojila in izboljševalci prsti – npr. gnoj, 
guano, predelana organska gnojila na osnovi 
živalskih beljakovin;
• ŽSP za proizvodnjo tehničnih proizvodov – 
npr. kože za usnjarsko industrijo, volna, kri za 
proizvodnjo diagnostičnih preparatov.

Pomen Veterinarsko 
higienske službe 

Veterinarsko higienska služba odvaža poginjene 
živali v zbiralnico kadavrov in poskrbi za njihovo 
neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika 
preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na 
ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstrani 
vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna 
z vidika varovanja okolja, saj z odstranjevanjem 
poginjenih živali preprečuje onesnaževanje voda, 
tal in krme.

18. februarja zjutraj sta župan Milan Čadež in ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja Izidor Selak z rezanjem 
traku na sredinskem krogu novo zgrajene Športne dvorane osnovnošolcem predala v uporabo vad-
beno površino velikosti 45 x 24 metrov, ki jo bo mogoče koristiti tudi po tretjinah. Športnim pedagogom 
sta zaželela varno in uspešno športno vadbo. Prav tako so isti dan učenci od 1. do 4. razreda začeli 
uporabljati vhod za nižje razrede na lokaciji, kot je bila že pred začetkom gradnje.

Šola dvorano za potrebe športne vzgoje koristi vsak dan do 16. ure, potem pa je ta na voljo za 
rekreativne in druge športne aktivnosti ter prireditve. Upravljavec je Zavod za turizem in kulturo 
Poljanska dolina. Uradno odprtje in slovesna predaja namenu celotnega kompleksa sta predvidena 
v maju.                                                                                                                     Občinska uprava

Učenci 4. a in 6. c so bili prvi, ki so telovadili v novi športni dvorani. Na sliki (z desne zgoraj) z 
ravnateljem Izidorjem Selakom, županom Milanom Čadežem, športnimi pedagogi Alenko Gartner 
Luznar, Jakom Trčkom, Igorjem Pečelinom, Mihaelo Oblak Vehar in hišnikom Andrejem Rezarjem. 
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Športno dvorano predali v uporabo

vedno poskusi izslediti kršitelja. Vsekakor 
takšna praksa predstavlja nevarnost za širjenje 
bolezni.«

V primeru, da na cesti leži povožena žival, 
pa lahko občani najdbo prijavijo na telefonsko 
številko 112, od koder se klic preusmeri na VHS 
regionalne enote Nacionalnega veterinarskega 
inštituta, ki naprej poskrbi za ustrezno odstrani
tev ostankov.

Tina Dolenc
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Jurij Krvina:
• spomni na obeležitev 150-letnice rojstva 

Ivana Regna, ki je bila 9. 12. 2018.
Odgovor je bil podan že na tekoči seji.

Roman Kokalj:
• seznani, da prejema sporočila glede 

»zdravju nevarne kemične industrije v 
Todražu«. Poda pripombo glede navedbe 
podjetje Gamima d.o.o. v zadnji številki 
Podblegaških novic, saj Občinskemu gasil-
skemu poveljstvu ni bila predstavljena 
navedena industrija, niti se niso posvetovali 
s poveljstvom o požarni varnosti objekta. 

Z 2. redne seje

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 2. seji občinskega sveta 20. decembra 
lani. Odgovori so uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih 
prejeli svetniki v gradivu 3. seje, ki je bila 14. februarja letos.

Ugotavlja še, da gasilska društva v občini 
niso primerno opremljena za posredovanje 
v primeru požara v tovrstni industriji.

Župan je povedal, da je naslednji dan, 21. 
12. 2018, organizirana predstavitev podjetja 
Gamima d.o.o. in njihove proizvodnje in 
priložnost, da se zastavi vprašanja direktorju. 
Elizabeta Rakovec je dodala, da je investitor 
izpeljal postopek spremembe namembnosti 
objekta, v katerem je bila občina vključena 
izključno kot dajalec pogojev za področje 
kanalizacije. Glede na zahtevnost področja je 
bil poleg gradbenika vključen tudi kemik vso 
ostalo skladnost dokumentacije z okoljsko 
zakonodajo, kateri mora investitor zadostiti, 

pa v postopku pridobivanja gradbenega in 
uporabnega dovoljenja preverja upravna 
enota.

Žan Mahnič:
• vpraša, kakšna je časovnica ureditve 

Fortunove brvi.
Po sprejemu proračuna 2019 je predvidena 

objava javnega naročila za izbiro izvajalca del, 
skladno z izidom javnega naročila pa pričetek 
gradnje.

Ciril Alič:
• spomni, da je Vlada RS leta 1998 spre-

jela noveliran program zapiranja RUŽV, zato 
predlaga, da se primerno obeleži 20-letnica, 
npr. z dogodkom ob dnevu rudarjev, 3. julija.

Pobuda se upošteva na način, da se k 
obeležitvi obletnice pristopi v sodelovanju z 
RŽV, d. o. o.

V skladu z zakonodajo je na javnih vodovodih 
Delnice–Podpreval, Fužine, Podvrh–Zapreval, 
Poljane, Stara Oselica–Slajka, Trebija–Gorenja 
vas–Todraž in Zarobar–Hlavče Njive–Brda 
vzpostavljen notranji nadzor po načelih HACCP 
sistema za vodovode. V sklopu notranjega nadzora 
se opravljajo redni odvzemi vzorcev za laboratori
jske analize in preiskave. Število vzorcev in obseg 
posameznih mikrobioloških preiskav in fizika
lnokemijskih analiz je določen v letnem planu 
odvzema vzorcev pitne vode za tekoče koledarsko 
leto. V primeru neskladnih vzorcev ali ugotovljenih 
morebitnih nepravilnosti na vodooskrbnih sistemih 
se obvesti pristojne na občini.

Rezultati notranjega nadzora
V preteklem letu je bilo odvzetih in labora

torijsko preiskanih 105 vzorcev pitne vode iz 
vodnih virov in omrežij javnih vodovodov v 
Občini Gorenja vas  Poljane. Od tega je bilo 
85 vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave 
in 20 vzorcev za fizikalnokemijske analize. 14 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave 
je bilo neskladnih s pravilnikom. Za fizikalno
kemijske analize je bilo odvzetih 20 vzorcev. 
Prav vsi so bili skladni s pravilnikom. 

Na treh vodovodih ustrezni vzorci 
pripravljene pitne vode 

Na vodooskrbnem sistemu Delnice–Pod
preval (110 prebivalcev, 6.300 m3 pitne vode) 

Pitna voda

Poročilo o ustreznosti pitne vode  
iz javnih vodovodov za leto 2018
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Kranj je po naročilu 
občine pripravil poročilo o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2018, s 
katerim občina kot upravljalec vodovoda enkrat letno obvesti uporabnike o 
skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

je bilo odvzetih in mikrobiološko preiskanih 
sedem vzorcev. Trije so bili neskladni s 
pravilnikom, saj so v njih našli bakterije Escher
ichia coli. Dva vzorca sta bil neustrezna pred 
UVdezinfekcijo in enkrat po UVdezinfekciji. 
Za fizikalnokemijske analize sta bila odvzeta 
dva vzorca, oba sta bila ustrezna.    

Na vodooskrbnem sistemu Fužine, ki os
krbuje 65 prebivalcev (distribuira 3.800 m3 pitne 
vode), so bili odvzeti in mikrobiološko preiskani 
štirje vzorci pitne vode – vsi so bili ustrezni. 
Za fizikalnokemijske analize je bil odvzet en 
vzorec, ki je bil skladen s pravilnikom.  

Na vodooskrbnem sistemu Podvrh–Zapreval, 
ki oskrbuje 135 prebivalcev in je v omrežje dis
tribuiralo 8.000 m3 pitne vode, je bilo odvzetih in 
mikrobiološko preiskanih 11 vzorcev pitne vode, 
od katerih so bili trije neustrezni. Vsi trije vzorci 
so bili odvzeti pred UVdezinfekcijo.

V vzorcih pitne vode so bile najdene koli
formne bakterije. Vsi trije vzorci so bili odvzeti 
pred UVdezinfekcijo. V vseh primerih so bili 
istočasno odvzeti tudi vzorci pitne vode po UV
dezinfekciji, ki so bili skladni s pravilnikom. Za 
foizikalnokemijske analize je bilo odvzetih šest 
vzorcev, vsi so bili ustrezni. 

Na vodooskrbnem sistemu Poljane (950 pre
bivalcev, 63.000 m3 pitne vode) je bilo odvzetih in 
mikrobiološko preiskanih 18 vzorcev pitne vode. V 
štirih so našli koliformne bakterije. Fizikalnokemi
jske analize (dva vzorca) niso pokazale odstopanj. 

Na vodooskrbnem sistemu Stara Oselica–
Slajka (43 prebivalcev, 3.200 m3  porabljene 
pitne vode) je bilo odvzetih šest vzorcev. Vseh 
šest je bilo skladnih s pravilnikom. En vzorec 
je bil odvzet za fizikalnokemijske analize in ni 
pokazal posebnosti. 

Na vodooskrbnem sistemu Trebija–Gorenja 
vas–Todraž, ki oskrbuje 2.270 prebivalcev ter 
v omrežje distribuira 124.000 m3 pitne vode, 
je bilo odvzetih in mikrobiološko preiskanih 
26 vzorcev pitne vode in vsi so bili skladni s 
Pravilnikom o pitni vodi. Šest vzorcev je bilo 
preiskanih s fizikalnokemijskimi analizami, 
vsi so ustrezali pravilniku. 

Na vodooskrbnem sistemu Zarobar–Hlavče 
Njive–Brda (313 prebivalcev, 19.500 m3 pitne 
vode) je bilo odvzetih in mikrobiološko preiskanih 
13 vzorcev pitne vode, od katerega so bili štirje 
neustrezni. V vzorcih pitne vode so bile  trikrat 
najdene koliformne bakterije in enkrat bakterije 
Escherichia coli (manj kot 4). Dva vzorca, odvzeta 
za fizikalnokemijske analize, sta bila ustrezna. 

Državni monitoring: en neustrezen vzorec 
Za potrebe državnega monitoringa je bilo 

odvzetih ter mikrobiološko in kemijsko pre
iskanih 18 vzorcev pitne vode. Od 16 vzorcev 
za mikrobiološke preiskave je bil en vzorec 
neustrezen. 17. oktobra so ga odvzeli na Dolen
jem Brdu (stanovanjski objekt Šubic, Dolenje 
Brdo 11),  v njem pa našli koliformne bakterije. 
Po ponovnem odvzemu 12. novembra je bil 
vzorec ustrezen. 

Za  fizikalnokemijske analize sta bila odvzeta 
dva vzorca, oba sta bila skladna s pravilnikom. 

Povzeto po poročilu NLZOH
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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 94.500 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) oz. 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 vsebuje osnovne podatke o upravičencu/
izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, vrsti, znesku javnega financiranja, predvidene 
stroške 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 pomoči de minimis 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 oz. z izvozom povezanim dejavnostim 
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.
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 in nasl.) 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 evrov (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov) 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 pomoči de minimis 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 pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja,
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo 8. odstavka 14. 

člena  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 druga 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 Evropske unije (v nadaljevanju 
EU),

- 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 EU, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom 

v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
- 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.

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

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 2019
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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 nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen 
traktorjev,

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka velikosti najmanj 45 m2, 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 Uredbe Komisije EU št. 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 –  prva stran zbirne vloge in geoprostorski obrazec,
- 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); 

2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (velja v primeru novogradnje 
(rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji; dokumentacijo predložijo 
na vpogled le na posebno zahtevo občine) ter dokazila o stroških njene izdelave 
(kopije računov in potrdil o plačilu računov);

3. presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
4. kopija oddane zbirne vloge (prva stran zbirne vloge in geoprostorski obrazec);
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;
7. fotografija naložbe pred investicijo in po njej (razen za nakup kmetijske 

mehanizacije).
Intenzivnost pomoči: 

- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 
Znesek pomoči:

- do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma največ 2.500 evrov 
na kmetijsko gospodarstvo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. 
Vsa dokumentacija (vključno z računi) se mora glasiti na nosilca MID-a.
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 potrebno (kopija lokacijske 
informacije,…);  

2. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (če obstaja; na posebno zahtevo 
občine na vpogled) ter dokazila o stroških njene izdelave (kopije računov in potrdil 
o plačilu računov);

3. kopija katastrskega načrta in mnenje k investiciji, 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;
6. fotografija stanja pred izvedenimi agromelioracijskimi deli in po njih.

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

Znesek pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma največ 2.500 evrov 

na kmetijsko gospodarstvo/pašno skupnost/agrarno skupnost (najvišji priznani 
stroški za nezahtevna agromelioracijska dela na kmetijskih zemljiščih znaša 4.200 
evrov/ha).

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. 
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Pomoč se dodeli za nakup nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:

- stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z 
zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode 
iz nerjaveče pločevine oziroma netoksičnih in nerjavečih materialov).

Upravičenci do pomoči:
- čebelarji s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov 

in register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na območju 
občine

Pogoji za pridobitev pomoči:
- upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan pred 

dnevom oddaje vloge,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.

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

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1C z obveznimi prilogami,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dokazilo o vpisu čebelnjaka v register čebelnjakov

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži čebelar.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:  60.000 evrov
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 4.000 evrov
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva: 1.000 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 predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji,

- stroški nakupa opreme in naprav za predelavo in trženje na kmetijah ter nekmetijske 
dejavnosti (tudi davčne blagajne).

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.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava, da bo 

registracija dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2019,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj pet 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.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:

1. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava, 
da bo registracija dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2019;

2. ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov 
potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja); to dokumentacijo 
pridobi Občina Gorenja vas – Poljane; 

3. projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (na posebno zahtevo občine na 
vpogled) ter dokazila o stroških njene izdelave (kopije računov in potrdil o plačilu 
računov);

4. dokazila o stroških naložbe (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se 
mora glasiti na ime upravičenca;

5. mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe;
6. fotografija izvedene naložbe.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov. 

Znesek pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 evrov na kmetijsko 

gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de 
minimis iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000 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, povezana z dopolnilnimi 
dejavnostmi in gozdarstvom,

- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi 
dejavnostmi in gozdarstvom,

- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano 
z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom.
Upravičenci do pomoči:

- nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev, 
ki imajo sedež v občini in 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 na kmetijskem gospodarstvu (velja za 
tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo) ali izjavo, da bo registracija dopolnilne 
dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 10. 2019 (izjavo predloži upravičenec);

2. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (velja za tiste, ki uveljavljajo pomoč s področja 
gozdarstva); 

3. program izobraževanja/usposabljanja (kjer obstaja), npr. vsebina tečaja, seminarja, 
predavanja,  sejma, vabilo ipd.;

4. 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 največ 100 evrov na kmetijsko 

gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de 
minimis iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 500 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 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 (čelada, hlače, jakna, čevlji, rokavice, vse po en 
par oz. en kos), razen motornih žag.

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

v občini in imajo v lasti gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:

- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- najmanjši znesek računa za zaščitno opremo mora biti 200 evrov,
- s pomočjo pridobljeni stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še pet let 

po zaključeni investiciji oz. po pridobitvi sredstev v petih letih ne sme kandidirati za 
sofinanciranje iste opreme.

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 največ 2.500 evrov na kmetijsko gospodarstvo 

oziroma najmanj 100 evrov na kmetijsko gospodarstvo
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de 
minimis iz sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 15.000 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 odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
Okvirna višina razpisanih sredstev: 2.000 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 kakovost 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.
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 6 z obveznimi prilogami:

1. dokazilo o registraciji društva/združenja (za društva, ki se prvič prijavljajo na razpis); 
2. načrt dela društva/združenja za leto 2019;
3. seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), na katerem so 

posebej označeni člani z območja občine Gorenja vas - Poljane; 
4. kopije vabil na občne zbore drugih društev/združenj (velja v primeru, da upravičenec 

uveljavlja pomoč za te stroške);
5. dokazila o stroških (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. drugih ustreznih 

dokazil); računi oz. 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 (en izvod), izdajanje društvenega glasila, potni stroški 
predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem 
društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …,

- stroški strokovnega dela oz. pomoči v društvu (plačilo tajnici …),
- stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora 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 s 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.
Upoštevajo se računi z datumi iz obdobja od 3. 3. 2018 do datuma oddaje vloge na 
javni razpis.
Znesek pomoči: 

- do 100 % upravičenih stroškov. 
Okvirna višina razpisanih sredstev: 8.000 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.

VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Upravičenci lahko vloge oddajo najpozneje 1. 4. 2019 
Rok za oddajo vlog za ukrep št. 6: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja je 30. 9. 2019.
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vloge, oddane po pošti, morajo biti 
oddane kot priporočena pošta najpozneje 1. 4. 2019 (datum poštnega žiga).
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu 
zahtevane podatke in priloge ter mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vzorca pogodbe prijavitelj k vlogi ne prilaga!
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani 
kuverte mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2019, ukrep št. 
________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o upravičencu: ime in priimek ter 
naslov (če gre za fizično osebo) oz. 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 ločeni kuverti.

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog bo 4. 4. 2019. 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, razpisane 
za posamezni ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež sofinanciranja 
oziroma pomoči sorazmerno znižal.
V kolikor za posamezni ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi največje 
dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo ta sredstva prerazporedila na 
druge ukrepe znotraj javnega razpisa.
Na podlagi predloga komisije bo direktorica občinske uprave izdala sklepe o dodelitvi 
sredstev, v katerih bodo opredeljeni namen, višina odobrenih sredstev in upravičeni 
stroški za posamezen ukrep oziroma bo skladno z odločitvami komisije izdala sklepe 
o zavrnitvi ali zavrženju.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa. 
Odločitev župana o pritožbi 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 PODUKREPE ŠT. 1.1, 1.2, 1.3
Upravičenec pred pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo 
naložbe, nabavo blago ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena. 
Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani po 
pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev ter do 15. 10. 2019. Računi, izdani pred 
pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev ter računi, izdani po 15. 10. 2019, se ne 
bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev in najkasneje 
do 15. 10. 2019. Do tega dne mora biti zaključena investicija oz. naložba.
Računi, ki bodo delno (akontacija) ali v celoti plačani pred pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi 
sredstev, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije (potrdila o plačilu 
računov morajo biti datirana z datumi po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev).
Za ukrepe de minimis se upoštevajo računi  ter potrdila o njihovem plačilu, ki so izdani 
po 3. 3. 2018 in do datuma oddaje vloge na javni razpis!
Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun, in sicer na podlagi zahtevka 
za izplačilo sredstev (velja za ukrep št. 1 ter podukrepe št. 1, 2 in 3) oz. 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 15. 10. 2019.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019.

IX. ČAS IN KRAJ, KJER LAHKO UPRAVIČENCI DVIGNEJO RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO 
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si, zainteresirani 
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.

Gorenja vas, 21. 2. 2019                                                            Milan ČADEŽ,
                                                                župan Občine Gorenja vas - Poljane



12

Kako so nastajale meje v naši občini in 
kateri so bili prvi koraki pri oblikovanju 
občinskih vodstev? 

Glede meje je bila naloga v Poljanski dolini 
težja kot na območjih z enoznačno izoblikovanimi 
gravitacijskimi središči. Izvedeni so bili celo 
referendumi, a se izidi pri določanju meja niso 
upoštevali. Predvsem pa so izrazito prevladali 
interesi Občine Škofja Loka. Velik del ozemlja v 
dolini Hotoveljščice je več let po ustanovitvi občin 
sodil pod Občino Škofja Loka. Zunaj občine je 
ostal tudi velik del šolskega okoliša Osnovne šole 
Poljane. Podobno se je zgodilo v Lučinah in na So
vodnju, kjer je del tradicionalnega gravitacijskega 
območja ostal v občinah Cerkno, Idrija in Žiri.

Ugotoviti je mogoče, da zaradi zakonskega 
načela nedeljivosti naselja med dve občini in 
tudi zaradi kratkih časovnih rokov, v katerih so 
občine nastajale, nekatere rešitve niso bile najbolj 
domišljene. Zakon o ustanovitvi občin, ki je določil 
tudi njihova območja, je bil sprejet oktobra 1994, že 
decembra istega leta pa so bile prve lokalne volitve, 
na katerih sta bila izvoljena občinskih svet in župan. 
Občinska uprava je nastajala šele kasneje. Sprva 
je del nalog za druge občine, denimo s področja 
urbanizma, opravljala kar nekdanja skupna občina, 
dokler to ni bilo z zakonom prepovedano. 

Kako je nastajala občinska uprava, kako 
ste si razdelili naloge?

V upravi sem začela delati sredi leta 1997 kot 
pripravnica. Takrat je bilo šest zaposlenih. Obliko
vani sta že bili računovodska in administrativna 
služba, v občinsko upravo sta se prezaposlila oba 
zaposlena iz Krajevne skupnosti Gorenja vas. Dela 
je bilo veliko, zato smo se morali vsi spoznati na 
vse. Naloge med občinami in upravnimi enotami, 
ki so od nekdanjih skupnih občin prevzele naloge 
države, pa so bile jasno razmejene. 

Kako pa so se z leti in razvojem spremin-
jale prioritete občine?

V prvih desetih letih je bilo veliko vlaganja 
v cestno infrastrukturo, saj smo želeli izboljšati 
pogoje v vseh, tudi hribovitejših območjih 

25 let Občine Gorenja vas - Poljane

Smo hitro razvijajoča se občina
V začetku oktobra bo minilo 25 let (od leta 1994), odkar je bil v Uradnem listu 
RS objavljen zakon o ustanovitvi 147 občin v Sloveniji, od tega 11 mestnih. 
Občina Gorenja vas - Poljane je kot ena od štirih nastala iz Občine Škofja Loka. 
V Podblegaških novicah bomo do konca leta preverjali, kako se je v tem času 
spremenila in napredovala naša občina. Najprej smo se pogovarjali z Elizabeto 
Rakovec, ki je v občinski upravi začela delati kmalu po ustanovitvi.

občine. Namen je bil preprečiti izseljevanje 
in praznjenje robnih območij ter zaraščanje 
kulturne krajine. S 153 km2 površine sodimo 
med večje slovenske občine, poseljeno je skoraj 
celotno območje. Prepredeno je s kar 380 kilo
metri javnih cest, katerih vzdrževanje je zaradi 
njihove dolžine poseben izziv. Za primer: v 
zadnjih šestih letih smo jih obnovili skoraj 60 
kilometrov, potrebe so še dvakrat večje.

Praktično celotno obdobje po ustanovitvi 
občine smo veliko vlagali v šolske objekte: leta 
1997 je bila dograjena osemletka v Poljanah, dve 
leti kasneje vrtec pri OŠ Gorenja vas, 2003 prizi
dek na Sovodnju s prostori vrtca, 2007 telovad
nica Poljane, 2010 vrtec Dobrava in Lučine, 2012 
vrtec Javorje in energetska sanacija PŠ Lučine, 
2014 energetska sanacija OŠ Gorenja vas, in 
kot največja investicija v zgodovini občine, 
letos še športna dvorana v Gorenji vasi. Letos 
začenjamo še energetsko sanacijo Podružnične 
šole Sovodenj, sledita gradnja prizidka vrtca v 
Poljanah in ureditev šole in vrtca v Javorjah.

Pred dvema letoma smo končali obsežen val 
obnov javnih vodovodov, načrtujemo še zadnje ob
nove ter vključitev kakovostnejših vodnih virov.

V zadnjih letih veliko energije usmerjamo 
v razvoj turizma, obnavljamo objekte in raz
vijamo produkte, ki bi turiste pri nas zadržali 
dlje. Tudi v turizmu kot donosni panogi prihod
nosti namreč vidimo priložnost za nova delovna 
mesta v domači občini, saj imamo za razvoj 
industrije omejene možnosti. Zato pa so toliko 
aktivnejša mala podjetja, registriranih je več 
kot 600, imamo najnižjo stopnjo brezposelnosti 
med slovenskimi občinami.

Za vse naštete projekte je moralo biti v 
proračunih kar nekaj denarja …

Še v letu 2005 smo realizirali dobrih pet mili
jonov proračuna, v zadnjih desetih letih se njegova 
višina giblje okrog deset milijonov, kar je odvisno 
od vsakokratnih investicij. Trudimo se zajeti kar 
najrazličnejše proračunske vire in menim, da sta 
za uspeh občine dosti bolj pomembni učinkovitost 
in inovativnost pri zbiranju prihodkov kot pa real
izacija projektov. Teh imamo vedno pripravljenih 
na zalogo, ekipa sodelavcev jih zna tudi učinkovito 
izvesti, večja težava je, kadar jih ni mogoče dovolj 
hitro uvrstiti v finančni plan realizacije. 

Več kot polovico prihodkov pa moramo 
prednostno nameniti fiksnim stroškom, ki nam 
jih nenehno nalaga zakonodaja ali pa izhajajo 
iz razvojnih usmeritev občine. Tako denimo 
1,3 milijona namenimo za doplačila vrtcev, saj 
želimo biti mladim družinam prijazna občina, 
za razvejan sistem šolskih prevozov do vseh 
hribovskih vasi namenimo 0,4 milijona evrov. 
V proračunu za leto 2019 fiksni stroški skupno 
dosegajo 6 milijonov, ob ustanovitvi občine je 
bila ta obveznost pol manjša.

Je velike spremembe in večje možnosti za 
sofinanciranje projektov prinesel vstop v EU? 

Ker je projektov za realizacijo vedno več, kot 
je na voljo virov financiranja, pri izvedbi dobijo 
prednost tisti, za katere je mogoče pridobiti do
datna nepovratna sredstva. Pred vstopom v EU 
so jih pogosto dodeljevala naša ministrstva, po 
vstopu so ti razpisi povsem usahnili. Usmerili smo 
se na kandidiranje za evropska sredstva, vložili 
res veliko zahtevnih vlog, podprtih s projekti. Ne 
glede na vedno prekratke roke nismo zamudili no
bene priložnosti, ob konicah delali tudi ob koncih 
tedna in ponoči, zavedajoč se, da ko vlak odpelje, 
ga ni več – in rezultatov pri razvoju občine smo 
veseli tudi sami. V tekoči perspektivi EU so sicer 
sredstva zaradi nekaterih ne najbolj posrečenih 
slovenskih omejitev težko dostopna, vendar so 
naše oči že uprte v naslednje programsko obdobje 
2021–27, ko si obetamo novih lepih priložnosti.

Občina je v 25 letih dobro napredovala. 
Na kaj ste vi kot direktorica uprave najbolj 
ponosni?

Glede na zunanje kazalnike lahko z vso 
gotovostjo zatrdim, da se je naša občina od 
ustanovitve razvijala nadpovprečno hitro. Trudili 
smo se izvajati uravnotežen razvoj na vseh tistih 
področjih, ki jih je lokalna skupnost prepoznala 
kot prioritetne. Vlagali smo tako v infrastruk
turo, generalno obnovili vse osrednje vodovode, 
zgradili vso kanalizacijo, med prvimi na podeželju 
uvedli ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat, 
že v letu 2007 uspešno kandidirali za sredstva za 
izgradnjo širokopasovnega optičnega omrežja kot 
informacijske avtoceste v naše hribe. Nič manj 
pomembne niso pridobitve na področju družbenih 
dejavnosti, gradnje šol in vrtcev, kjer smo več kot 
podvojili število mest in odprli vrtce v vseh lokal
nih središčih. Posebej znani smo po prodornosti 
pri razvoju primarnega zdravstva: ob ustanovitvi 
občine smo imeli štiri ambulante in patronažo, še 
pred koncem letošnjega leta jih bo deset. Fizio
terapijo, pediatrijo, dispanzer za žene in razvojno 
ambulanto smo uvedli na novo, program splošne 
medicine iz zobozdravstva pa smo podvojili, na 
osnovi česar je v Gorenji vasi nastal sodoben 
zdravstveni center z vizijo nadaljnje širitve.

Če se ozrete nazaj: kaj se vam v prehojenih 
25 letih občine zdi najbolj neverjetno?

Zanimiv je podatek, da smo ena redkih 
gorenjskih občin s stalno rastjo prebivalstva: ob 
ustanovitvi s 6.700 občani, danes s 7.600. Resda 
se ponašamo z visokim naravnim prirastom in 
nizko povprečno starostjo občanov, vendar ob tem 
menim, da smo na izzive, povezane s tem, znali 
pravočasno odgovoriti z razvojem prej omenjenih 
storitev za najmlajše, pomembna mozaična člena 
pa sta tudi učinkovito procesiranje prostorskih 
načrtov za zagotavljanje zazidljivih zemljišč ter 
razvoj prometne infrastrukture, ki skrajšuje po
tovalne čase do bližnjih zaposlitvenih središč.

Če sklenem, smo iz občine z omejenimi raz
vojnimi možnostmi, kamor so nas uvrščali ob 
ustanovitvi, prešli v eno najhitreje razvijajočih se 
gorenjskih občin z visoko kakovostjo bivanja, kar 
nam vse pogosteje priznavajo tudi slovenski mediji, 
zato je prav, da se tega zavedamo tudi sami. 

Pogovarjala se je Milka Bizovičar.
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Naslov so ji dali Skupaj na poti ter preko 
glasbenih, govornih točk in veznega besedila 
potrjevali tak pomen znotraj družine, v razredu, 
kolektivu, narodu in na vseh človekovih poteh. 
Posebej oblikovani cvetlični aranžma je naka
zoval pot, ki so jo nastopajoči polnili s črkami 
gesla preko cele prireditve. 

Posebno mesto in pomen so na časovni poti 

Osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku

Skupaj na poti
Kako zelo prava je bila pred leti odločitev, da osrednja občinska proslava ob 
kulturnem prazniku gostuje v različnih krajevnih skupnostih v okolici Gorenje 
vasi, vsako leto znova dokazujejo organizatorji posameznih dogodkov. Idejno 
in izvedbeno slikovita je bila tudi letošnja prireditev na Trebiji.

izpred dvesto let dobile 
tri ženske, ki so pred
stavile osebo v treh 
življenjskih obdobjih, 
najprej kot zaročenko 
leta 1800, potem kot 
mamico dvajset let kas
neje in nazadnje kot 
vdovo iz sredine 19. 
stoletja. Moderator je v 
napovedi podkrepil vé
denje, da bomo »skozi 
brana pisma s icer 
izmišljenega dekleta s 
Trebije poleg izražanja 
l jubezni  do  moža 
slišali tudi hvalospeve 

domači zemlji, domovini, slovenskemu jeziku 
in pa posamezna dejstva iz naših krajev, ki so 
se zgodila v času Prešernovega življenja«. Vse 
tri predstavnice so s svojo pojavnostjo, delom 
in predmeti še podkrepile svoj stan. Zaročenka 
je brala, mamica šivala, vdova prebirala fižol. 
Po prebranem pismu je prva na stol položila 
poročno obleko, druga punčko iz cunj, tretja 
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Zbrane je v uvodu nagovoril predsednik 
KUDa Goran Šušnjar. Program so oblikovale 
štiri strokovne predavateljice s področja varo
vanja kulturne dediščine. Damjana Pediček 
Terseglav, konservatorska svetnica na Za
vodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS), je zbrani publiki predstavila, kaj 
vse pojmujemo pod izrazom kulturna dediščina 
ter kako se pravilno lotevati obnove objektov 
kulturne dediščine. Poudarila je predvsem vidik 
zasebne profane dediščine in izčrpno predstavi
la uradne postopke ter kako lahko lastnikom 
Zavod za varstvo kulturne dediščine pomaga 
pri ohranjanju njihovih objektov v izvorni 
obliki. Prisotne je spodbudila k sodelovanju in 
ustvarjalnemu dialogu. 

Pomembno je osveščati  
o pomenu dediščine 

Problematiko fresk in secco poslikav je 
predstavila Jerneja Kos, konservatorka in 
restavratorka iz podjetja Kos, d. o. o. Opo
zorila je na pozornost pri obnovah poslikanih 
površin, saj nepravilno izvedeni posegi lahko 
povzročijo nepopravljivo škodo ali pa drago 

moški klobuk in sprehajalno palico ter vsaka 
svoj predmet nežno pobožala. Glasba na 
violončelu jim je ob branju dajala ritem umir
jenosti in čutnosti v izpovedih.

Osrednja gostja Berta Golob 
Osrednja gostja večera je bila večkrat nag

rajena pisateljica, pesnica in prevajalka Berta 
Golob, mojstrica besed za male in velike bralce, 
ki z zapisanimi mislimi še vedno bogati slov
ensko leposlovje. S pedagoškimi izkušnjami iz 
razreda in knjižnice še kako razume, podpira in 
spodbuja pristno kulturno udejstvovanje mladih 
tudi na podeželju.

Tako Berti Golob kot vsem nam, ki usmer
jamo mlade igralce, interprete, glasbenike, je 
bilo toplo pri srcu, ko smo na odru spremljali 
samozavestno mladež, ki sede za inštrument, 
igra in prepeva, sebi in poslušalcem v ponos. 
Tudi na Trebiji imajo tak obetaven podmladek, 
ki lahko čez čas dostojno nadaljuje pevsko 
tradicijo mešanega cerkvenega pevskega 
zbora Stara Oselica in se izkaže še na drugih 
področjih. Odrasli so jim sedaj zgled, učitelji 
in opora v glasbeni rasti. Moto prireditve, 
Skupaj na poti, je še posebej veljal za družino 
Benedičič, ki je idejo pretvorila v vezno bese
dilo, ga interpretirala in dogajanje med drugim 
še glasbeno obarvala. 

Milka Burnik

V Poljanah predavanje o varstvu kulturne dediščine

Kulturna dediščina je temelj narodne istovetnosti
KUD Dr. Ivan Tavčar iz Poljan je v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina 23. 
februarja dopoldne v dvorani Šubičeve hiše v Poljanah organiziral predavanje 
z naslovom Ravnanje s premično in nepremično dediščino.

restavriranje, ki bi se mu dalo z ustreznim 
varovanjem in boljšo ohranitvijo poslikav med 
posegi izogniti.

Nasvete, izzive in rešitve za lastnike kul
turnih spomenikov s poudarkom na cerkveni 
opremi je podala Tadeja Kajzar Trajkovski, 
konservatorka in restavratorka iz Društva za 
ohranjanje kulturne dediščine Marmorinke. V 
cerkvah se običajno hranijo največje umetniške 
stvaritve, zato ravnanje 
z njimi zahteva posebno 
previdnost in znanje.  

Kako se zaščiti pred
mete in s tem ohrani 
spomine in kako v do
brem stanju ohranimo 
predmete, ki jih zbiramo, 
je razložila mag. Maja 
Ivanišin, konservatorka 
in restavratorka iz Zavoda 
Trismegistus.

Že med, še bolj pa 
po predavanju se je raz
vila živahna diskusija o 
različnih vidikih problem
atike kulturne dediščine, 

predvsem o premajhni finančni podpori države in 
ponekod lokalnih skupnosti pri njenem ohranjan
ju, ki je sicer v javnem interesu, kot je definirano 
tudi v zakonodaji s tega področja. Izraženo je bilo 
tudi mnenje, da bi bilo potrebno več storiti za 
ozaveščanje ljudi o pomenu kulturne dediščine, 
ki je močan temelj narodne istovetnosti. Pobud
nica dogodka Jerneja Kos je povedala, da je 
prav s tem namenom s kolegicami oblikovala 
izvedeno predavanje, da bi se na nevsiljiv način 
širila zavest in znanje o dragoceni dediščini, ki 
jo je ustvaril slovenski človek. 

Jure Ferlan

Prireditev ob letošnjem kulturnem prazniku na Trebiji Skupaj na poti so 
pomagali pripraviti tudi mladi glasbeniki in pevci.

Jerneja Kos (levo) in Tadeja Kajzar Trajkovski na predavanju za 
lastnike kulturne dediščine v Šubičevi hiši. 
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Slovenski kulturni praznik 
na Sovodnju

Vsako leto obeležimo ta dan s prireditvijo v 
dvorani s kulturnimi skupinami vseh generacij.

Snovalci kulture nekoč so nam dali snov, mo-
tiv in moč za ustvarjanje danes. Sovodenjčani 
smo lahko zgled za aktivnosti na gledališkem, 
pevskem in plesnem področju. »Komú najpred 
veselo zdravljico, bratje, č’mo zapet?« se je 
pred 175 leti vprašal pesnik France Prešeren, 
čigar poetsko veličino dojemamo šele po nje-
govi smrti. Prijateljstvo, razumevanje, strpnost, 
narodoljubje in sožitje vseh narodov, dobrota 
ljudi in medsebojno spoštovanje, vse to je moto 
tudi današnje družbe in edino vodilo za obstoj 
človeštva. Zaradi pesniške zapuščine Prešerna 
je po drugi svetovni vojni vzniknil tudi slovenski 
kulturni praznik. Mešani cerkveni pevski zbor 
Nova Oselica je na teh tradicionalnih priredit-
vah največkrat zapel Zdravljico. Skozi letošnji 
program smo se srečevali z različnimi oblikami 
kulturnega ustvarjanja, za kar so poskrbeli 
učenci podružnične šole, pevci, plesalci folk-
lorne skupine, recitatorka društva upokojencev 
in igralci KUD-a. Slednji so v črno odet oder z 
glasom in igro vnesli svetle barve, nas podučili o 
bontonu, opomnili na (ne)kulturno obnašanje v 
različnih življenjskih situacijah in hkrati zabavali 
lepo število gledalcev.

Milka Burnik

Cankarjevo leto, posvečeno spominu na 100. 
obletnico smrti največjega slovenskega pisatelja 
se je izteklo; v nas pa še odmevajo proslave, 
filmi, knjižne interpretacije in nenazadnje 
besede pisatelja samega. Letošnja prireditev 
je poskušala strniti te različne dogodke, av
torje, medije v enkratno in pristno doživetje 
pisateljeve osebnosti in dela.

Kulturni praznik v Poljanah

Odmevi Cankarjevega leta
Na predvečer Kulturnega praznika je  Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane 
organiziralo prireditev pod naslovom Odmevi Cankarjevega leta. 

Ustvarjalci Združenja umetnikov Škofja 
Loka so s svojimi umetninami, posvečenimi 
slovenskemu pisatelju, že na vhodu v dvorano 
in na samem odru ustvarili enkratno vzdušje, 
podobe iz sanj, v katerih se je prepletalo Can
karjevo življenje in motivi njegovih del. 

Člani literarne sekcije Kulturnega društva 
so v nadaljevanju interpretirali nekaj odlomkov 
iz Cankarjevih del. Tako smo lahko prisluhnili 
stavkom iz Bele krizanteme, dialogu iz Hlapcev, 
krajšemu odlomku iz povesti Na klancu. Uvodni 
del je zaključilo besedilo našega rojaka Aleša 
Ušeničnika, napisano ob pisateljevi smrti: tudi 
ob tej priliki Ušeničnik pokaže nestrinjanje 
z idejnimi usmeritvami Cankarja, vendar mu 
prizna, »da je povedal tudi toliko lepega in zlasti 
v Podobah iz sanj toliko čisto lepega, kakor more 
povedati to in tako le bogonadarjen umetnik«.

Cankarja orisal velik poznavalec  
ddr. Igor Grdina 

Osrednji dogodek večera je bil nastop znane
ga zgodovinarja in slavista ddr. Igorja Grdine. 
Čeprav smo njegovo predavanje napovedali kot 
predstavitev njegove knjige Ivan Cankar: por
tret genija, je avtor manj govoril o knjigi sami 
in je predvsem spregovoril o Cankarju. Tako 
je izpostavil njegovo izjemno delavnost, ko je 
v relativno kratkem življenju ustvaril več kot 
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trideset knjig. Opozoril je na krivična mnenja 
sodobnikov, ki so izpostavljali njegovo pose
danje po kavarnah, so pa spregledali njegovo 
trdno delo in prizadevanje.

Ddr. Grdina je omenil, da so za pravilno ra
zumevanje Cankarjevih del potrebne življenjske 
izkušnje, ker edino človek, ki je v življenju 
doživel kakšno težko situacijo, lahko dojame 
čustva in misli Cankarjevih likov. Zato se mladi 
težko odločajo za Cankarja, ker teh izkušenj 
nimajo in se težko poistovetijo z zapisanim.

Tisto, kar je še posebej pomembno, je, da je 
Cankar kljub temu, da piše o težkih dogodkih in 
situacijah, ki se zaključujejo tragično, pozitivno 
usmerjena osebnost, optimist.

Kljub temu, da se marsikdo z njim ni strin
jal, so z različnih strani želeli slišati njegovo 
mnenje, ker je bilo svobodno oblikovano in ne 
ozko omejeno.

Poleg svežih pogledov na Cankarja in 
njegovo življenje je v predavanju ddr. Grdine 
vredno izpostaviti njegovo pristnost v izražanju, 
enostavnost in jasnost misli in držo skromnosti, 
čeprav je bilo ob takem predavanju vsem pris
otnim jasno, kakšen strokovnjak stoji na odru 
kulturnega doma. 

Cel večer se je tako iztekel v poglobljeno 
premišljevanje o umetniškem ustvarjanju, o vz
trajnosti kljub nerazumevanju in delnem naspro
tovanju ter o ohranjanju lastne samobitnosti. 

Lekcija, podana v pravem trenutku in na 
izreden način!

Goran Šušnjar

Vabilo na delavnico 

GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM JAVNO NASTOPAM
Razvojna agencija Sora, d. o .o., vas v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na delavnico 

z naslovom GOVORIM Z ŽAROM IN Z VESELJEM JAVNO NASTOPAM, ki bo potekala v sredo, 17. 4. 
2019, od 17.00 do 19.15, v veliki sejni sobi Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

IZ VSEBINE DELAVNICE: 
• Osredotočenost na pravilno dihanje
• Trema je prijazna teta
• Pogled, požirek, pozitivna misel
• Vzljubi svoj glas
• Izražanje govornika

• Načrtovanje in priprava dobrega govora
• Nastop pred mikrofonom in kamero
• Izjava za medije po telefonu – v eter ali posnetek
• Vaje, vaje, vaje, vaje

Namen delavnice je slušatelje naučiti veščin govorništva, pravilnega dihanja, obvladovanja treme, 
priprave dobrega govora, rokovanja z mikrofonom in kamero ter načina nastopa, da z njim pustimo 
pečat. Delavnica s poudarkom  na praktičnem delu bo slušateljem omogočila, da pridobijo tehnično 

znanje in veščine, potrebne za odličen nastop v praktični obliki v poslovnem svetu.

Delavnico bo vodila Saša Pivk Avsec.
DELAVNICA JE NAMENJENA: mikro, malim in srednjim podjetjem ter potencialnim podjetnikom.

Delavnica je za udeležence brezplačna.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prijave so obvezne. Vašo prijavo pričakujemo do petka, 12. aprila 2019, 

na tel. št. 04/50-60-220 (Jana Šifrar) ali e-mail naslovu jana.sifrar@ra-sora.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,  

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

O Cankarju je na odru kulturnega doma v 
Poljanah na predvečer kulturnega praznika 
spregovoril njegov velik poznavalec ddr. Igor 
Grdina.
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1. Naziv in sedež naročnika 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, DŠ: SI 
63943026
2. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja 
Predmet razpisa je sofinanciranje  programov na področjih ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane. 
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, 
folklora, plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko-zgodovinsko 
področje, ročna dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno 
področje ter programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:

- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov, 
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi 

kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini, 
- kulturne prireditve in akcije,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, 

ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, 
- pomembnejše obletnice delovanja,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. 

Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso 
zajeta v vrednosti kulturnih programov. 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 

- imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane, 
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo 

pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa, 
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 

načrtovanih aktivnosti na področju kulture, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane), 
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter  temeljnim aktom društva,
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila 

o doseženih uspehih na občinskih, območnih, regijskih in državnih tekmovanjih,
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture 

lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le 
na enem javnem razpisu Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.

4. Vsebina prijave 
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, 
ki so navedena v razpisnem obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora 
za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. 
Programi društva, ki so predmet prijave, se lahko nanašajo na obdobje od 1. 
10. 2018 do 30. 9. 2019.
Upoštevajo se le prijave, ki so oddane na obrazcih razpisne dokumentacije 
za leto 2019, objavljenih na spletni strani občine sočasno s tem razpisom za 
sofinanciranje kulturnih programov v letu 2019.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka. 
5. Uporaba kriterijev 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija 
za kulturo Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz 
podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem 
priloženem materialu. Merila, pogoji in kriteriji za sofinanciranje programov 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane so navedeni v 
razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa, in v prilogi 1  Pravilnika 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/2019) in Pravilnika o sofinanciranju programov 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja  

Javni razpis za izbor kulturnih programov
na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane 

(v nadaljevanju: razpis) 

o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
6. Višina razpisanih sredstev 
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 je 28.500 evrov.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
8. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 15. aprila 2019.
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

- besedilo javnega razpisa, 
- razpisno dokumentacijo 2019 za izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih Občina Gorenja vas - Poljane sofinancira 
iz proračuna občine v letu 2019,

- Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16). 

Razpisno dokumentacijo javnega razpisa za leto 2019 lahko predlagatelji v 
razpisnem roku dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni 
strani: http://www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave. 
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti 
na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, 
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 15. 4. 2019 oziroma 
najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Drugače vročene 
prijave se ne upoštevajo.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2019«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja). 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 
11. Izločitev vlog po odpiranju
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Prav tako bodo izločene tudi vloge, ki 
ne bodo oddane skladno z 10. točko tega razpisa. 
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti vlagatelja, ki mora vlogo v 
5-ih dneh dopolniti, drugače se izloči iz postopka kot nepopolna. 
12. Dodatne informacije 
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane pri 
Marjeti Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
13. Obveščanje o izidu razpisa 
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni najpozneje v 30-ih dneh od 
datuma, ko se zaključi razpisni rok. 
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov 
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, skladno s katero se drugi del subvencije 
upravičenemu izvajalcu nakaže le pod pogojem, da društvo na predpisanih obrazcih 
za poročanje v letu 2019 in pravočasno, to je v roku do 14. 10. 2019, poroča o izvedbi 
prijavljenih programov, sicer se šteje, da prijavljeni programi niso izvedeni. 
Rok za realizacijo aktivnosti je 30. 9. 2019.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.

Milan Čadež, 
župan Občine Gorenja vas - Poljane

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Amaterskim igralcem gre vsa pohvala za 
igro na odru. Vidi se, da se dobro poznajo, da 
so odrsko in dramaturško odzivni v vsakršni 
situaciji, ki se pojavi med liki, da se zavedajo 
pomena vnašanja čustev, razločnega in glasnega 
govorjenja, ki ga je slišati po vsej dvorani. 

20 let pogrešan
Znanstvenofantastično komedijo 20 let 

pogrešan so močno zaznamovali tudi posebni 
zvočni in svetlobni efekti, geste ter izbor barve 
kostumov. Črna, ki že po tradiciji pritiče roparjem, 
in srebrnosiva sta se izmenjevali na Zemlji in 
na Eksoplanetu. Med posameznimi dramskimi 
slikami smo bili tudi gledalci v dvorani pogosto 
deležni črne teme. Ideja, da je bivanje na drugem 
planetu zelo drugačno od zemeljskega, da so 
ženske in moški fizično ločeni, da so liki tu in tam 
opremljeni s čisto običajnimi lastnostmi in zato 
ranljivi, da je treba v vsem ubogati boga Gunclja, 
vzdrži le nekaj časa. Razplet in razkritje dvajset let 
pogrešanega Gunclja lepo zaokrožita predstavo in 
gledalca napeljeta na novo znanstvenofantastično 
razmišljanje (ali pa tudi ne). Kakšna bi bila pri

KUD Sovodenj – Neč bat teater

Dve premieri na sovodenjskem odru 
Nihče se ne čudi več, ko mladi domači gledališčniki po novem letu vabijo na dve 
premieri in ponovitve. Vedno znova najdejo aktualne teme in ideje za avtorske 
stvaritve od prve besede do aplavza po nastopu.

hodnost takega planeta? Kako hitro bi bil naseljen 
z Zemljani, če bi tja odneslo vse, ki se jim zaradi 
pohlepa kaj prime za prste? Bi znali živeti samo 
v črnosrebrnih odtenkih? 

Veselica
V komedijo so vpletli številne zaplete in šale, 

ki se lahko pojavijo na dan organizacije veselice, 
pa čeprav v pristojnosti Podeželske Iniciative za 
Čebulo, Korenje in Ananas. Če vsak ne izpelje 
svoje zadolžitve resno in odgovorno, kot mu je 
bilo naloženo, lahko trpijo organizatorji, okoliški 
prebivalci, obiskovalci veselice in povabljeni 
visoki gostje. Predčasen prihod ministrice za 
infrastrukturo je vnesel obilo težav, ker je niso pre
poznali, celo zamenjali za plesalko ob drogu, ker 
je poleg uradne naloge, govora ob odprtju krožišča 
v vasi, iskala in tudi našla svojega sina. 

Številni komični zapleti so pri gledalcih iz
vab ljali smeh. Marsikoga pa so ob predstavi spre
letavale drugačne misli. Besedilo bi se dalo pove
dati tudi brez kletvic in vulgarnih izrazov, sploh 
iz najmlajših ust. Je taka mašila, poveličevanje 
rabe in učinka drog, prekomerno verbalno dretje, 

fizično nasilje nad drugojezičnim likom in upo
rabo orožja res potrebno vnašati v sicer odlično 
zasnovano in odigrano predstavo? Družba je res 
okužena z vsem tem in po mojem mnenju bi se 
morali kjer koli in kadar koli truditi za izboljšanje 
takega stanja in ga ne predstavljati kot primer 
zabavne prakse. Še posebej ne pred očmi mladih 
gledalcev v prvih vrstah v dvorani.

Milka Burnik

Sovražnica mož je zgodba o pravkar poročenem 
paru, Jani in Bogomirju, ki v domačem okolju 
uživata medene tedne. Njuno idilo zmoti obisk 
Janine bogate tete Vorelije, zagrizene nasprot
nice moških. Jana teti prikrije resnico o po
roki, saj se ne želi odpovedati svoji dediščini 
– obljubljenemu denarju. Bogomir skuša pod 
različnimi krinkami ostati v bližini svoje žene, 

Premiera Turističnega društva (TD) Gorenja vas

Sovražnica mož v izboru za Kranjski abonma 2020
15. februarja je dramska sekcija TD Gorenja vas v Kulturnem domu Poljane 
premierno uprizorila komedijo Sovražnica mož. Gre za prvo predstavo pred 
letom ustanovljene sekcije, ki pa, sodeč po odzivu publike, ne bo zadnja. 
Komedijo v treh dejanjih je režirala Lea Gabrovec, ki si je skoraj deset let 
prizadevala obuditi dramsko sekcijo v Gorenji vasi.

zaradi katerih pride do različnih 
komičnih situacij. »Rdeča nit 
igre je močno prisotna tudi v 
vsakdanjem življenju, in sicer 
strah, kaj bodo na naše odločitve 
rekli drugi,« na kratko predstavi 
igro Lea Gabrovec, sicer pred
sednica TD Gorenja vas.

Ženske odigrale  
moške vloge

Sodelujoči pri predstavi so s 
svojim talentom in osebnim ig
ralskim pristopom pomembno 
prispevali k uspešni izvedbi 
premiere. Največ različnih 

vlog/krink odigra Urban Trček, ki je tudi edini 
moški igralec. Predstavi se v vlogi Bogomirja, 
Borisa in Jelenine tete. Vlogo novopečene žene 
igra Meta Potočnik. Kuharico Jeleno upodobi 
Maja Bašelj. Glavno vlogo teto Vorelijo igra 
Laura Žavbi, katere posebnost je tudi uporaba 
idrijskega narečja. Kot Boris Kos nastopa Karin 
Žavbi, kot sluga Ivan Urška Peternelj in kot 

Zvonimir Zajček Nika Kržišnik. Prišepetovalka 
je Eva Šturm.

V izboru za Kranjski abonma
Priprave na predstavo so skrite pred javnost

jo potekale skoraj leto dni. Niti v sanjah si 
niso predstavljali odziva, ki so ga doživeli na 
premieri. »Nisem bila prepričana o naši igralski 
poti … Nato pa nas je pričakala polna dvorana, 
po kateri se je vso predstavo razlegal glasen 
smeh. Bila sem ganjena ob reakciji igralcev 
na odziv publike,« je povedala Gabrovčeva. 
»Najbolj sem bila presenečena nad klicem iz 
Prešernovega gledališča Kranj, da nas pridejo 
pogledat na ponovitev in da smo v izboru za 
Kranjski abonma 2020!«

Po končani premieri so prejeli veliko vprašanj, 
zakaj so premiero izpeljali v Poljanah in ne v 
Gorenji vasi. »Odgovor je sila preprost: društveni 
prostori so neogrevani, dvorane v Gorenji vasi 
pa si po ponujeni ceni žal ne moremo privoščiti, 
vsaj ne za vaje trikrat tedensko.« Režiserka je 
ponosna na ekipo in ne nazadnje tudi nase, da 
jim je uspelo obuditi dramsko sekcijo. 

Zelo močna je želja po ohranitvi in na
daljevanju dramske sekcije, tako bodo že v 
septembru pričeli s pripravami na novo dramsko 
igro. Ob tej priložnosti vabijo vse, ki so željni 
umetniškega ustvarjanja na odrskih deskah, da 
se jim oglasijo do začetka septembra. 

Lidija Razložnik
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Zanimanje za ogled prve predstave TD Gorenja vas je veliko.

Iz predstave 20 let pogrešan 
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Zavod Poljanska dolina je svoje aktivnosti 
usmeril predvsem na Šubičevo hišo in Rup
nikovo linijo. Z namenom oživitve trenutnih 
vsebin in prilagoditve programov mlajšim 
skupinam smo zasnovali nujno potrebno 
nadgradnjo pedagoških programov. Preko iz
vedenega posveta z vodniki in sodelujočimi v 
programih Šubičeve hiše smo pridobili koristne 
podatke, ki so nam bili v pomoč pri obliko
vanju novih programov. Pri snovanju idej so 
nam velikodušno priskočili na pomoč: Maruša 
Košir, Boris Oblak, Karla B. Rihtaršič, Tanja 
Oblak, Jerneja Stanonik, Marko Ušeničnik 
in Neža Pavšič. Idej je bilo veliko, zato smo 
nove pedagoške programe oblikovali z velikim 
zagonom. V kratkem bodo tudi predstavljeni na 
naših spletnih straneh. 

Nadgradili pedagoške programe 
V primeru nadgradnje pedagoških programov 

za Rupnikovo linijo smo  z vodniki najprej iz
peljali druženje, kjer smo dobili glavne namige, 
v katero smer razvijati programe tudi za mlajšo 
ciljno publiko. Naša želja je namreč, da ponudbo 
Rupnikove linije predstavimo šolam in jim ponu
dimo možnost obiska največje podzemne utrdbe 
iz časa med obema svetovnima vojnama. Obliko
vali smo lepo število novih programov, ki pa jih 
moramo pred začetkom umestitve v ponudbo 
še preizkusiti. Pri nekaterih bo potrebno prip
raviti tudi različne rekvizite, ki bodo popestrili 
ponudbo in omogočili izvedbo novih aktivnosti 
za mlajše ciljne skupine.

Impresije Škofjeloškega

Prva faza projekta že zaključena
Loški muzej Škofja Loka, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Muzej Železniki, 
Šubičeva hiša v Poljanah in Muzej Žiri so izpeljali prvi del projekta Impresije 
Škofjeloškega, kjer so se posvetili nadgradnji njihovih programov, pripravi novih 
gradiv za obiskovalce, skupni promociji in se izobrazili tudi v smeri učinkovite 
spletne promocije.

Dogajanje pri partner
skih muzejih je bilo ravno 
tako pisano. V Žireh so 
se lotili priprave avdio 
vodičev v tujih jezikih 
ter zbirko dopolnili s 
številnimi unikatnimi 
izdelki klekljanih čipk.

V Muzeju Železniki so 
izdelali različne tematske 
zloženke za njihove 
pedagoške programe, prip
ravili pa so tudi katalog 
Prelepa je Selška dolina, ki 
bodo služili za predstavitev 
širše ponudbe.

Foto zgodbe – pričevalke mojstrskih 
znanj prednikov 

V rokodelskem centru DUO v Škofji Loki so 
se posvetili pripravi strokovnih vsebin na temo 
tradicionalnih rokodelskih veščin in mojstrskih 
znanj, ki so bila ali so še danes prisotna na 
škofjeloškem območju. Izvedenih je bilo dvaj
set foto zgodb, skozi katere se predstavljajo 
veščine klekljanja, izdelave medenega peciva, 
oblikovanja stekla, lesostrugarstva in obdelave 
lesa, usnjarstva, pletarstva, različnih obdelav 

Aktivnosti sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 2014–2020.

volne (pletenja, kvačkanja, tkanja, polstenja, 
barvanja volne z rastlinami), gline, kovaštva, 
izdelave krpank, rezbarstva.

Muzej Škofja Loka je pripravil nov pedagoški 
program za zbirko na Dvorcu Visoko in prenovljeno 
knjižico vseh pedagoških programov za Loški muzej. 
Poleg tega so se ukvarjali še z muzejsko zbirko čipk 
v Žireh in s svojim znanjem veliko prispevali k 
pripravi kakovostne zbirke v Muzeju Žiri.

Prvo fazo projekta ocenjujemo kot uspešno, 
tečejo pa tudi že aktivnosti druge faze.

Lucija Kavčič

Prvi muzikal v poljanskem narečju

Mamma mia!
Ena sama »lubiezn« je bila v zraku, ko se je v avli OŠ Ivana Tavčarja zgodila težko 
pričakovana premiera Mamme mie, prvega muzikala v poljanskem narečju.

Potrebna je bila samo 
dobra ideja učenke Lučke 
Peternelj in učiteljica Neža 
Erznožnik jo je nemudoma 
»zagrabila« in sprejela vlogo 
mentorice.  Z Lučko Peter
nelj, Kristino Ferlan in Hano 
Oblak so napisale besedilo 
in spesnile pesmi na vsem 
dobro znane melodije sk
upine Abba. Oblikovala se je 
18članska igralska zasedba, 
sestavljena iz aktualnih in 
nekdanjih učencev OŠ Ivana 
Tavčarja, in vaje so se lahko 
pričele. Nad pravilno upo
rabo narečja je bdel Martin 
Oblak, za scenografijo so 
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poskrbele Neža Erznožnik, Lučka Peternelj in 
Neža Lučin, za zvočno podlago Matjaž Slabe, 
s svojo idejno in finančno podporo pa so k 
uspešni izvedbi predstave ogromno prispevali 
ravnatelj Izidor Selak, pomočnica Jana Rojc 
ter KUD Trata.

Igralci Kristina Ferlan, Hana Oblak, Lučka 
Peternelj, Neža Lučin, Aljaž Štucin, Luka 
Benedičič, Tim Stržinar, Anej Čadež, Kris
tina Kavčič, Hana Likar, Miha Šturm, Lara 
Peternelj, Eva Benedičič, Zala Eržen, Lucija 
Peternelj, Blaž Stržinar, Matevž Juhant in Cene 
Potočnik so 22. februarja gledalcem pričarali 
čaroben večer. Večno privlačna tematika mla
dosti in ljubezni je prožila solze tudi najbolj 
klenim moškim v občinstvu.  

Poljanska dolina je dobila poklon od mlade 
generacije, kot ga še ni bilo, talent in marljivost 
celotne ekipe sta bila zato poplačana s stoječimi 
ovacijami.

Martin Oblak 
Aktualni in nekdanji učenci OŠ Ivana Tavčarja so navdušili s prvim 
muzikalom v poljanskem narečju.

Avtorica fotografije je Katja Jemec, ilustracijo pa je narisala Ana 
Bassin.
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Na koncertu v škofjeloškem Sokolskem 
domu se je zbralo približno 70 poslušalcev, ki 
so z veseljem prisluhnili sodobni klasični glasbi, 
jo pozorno poslušali in bili nad izvedbo nadvse 
navdušeni. Sedem skladb je izvajalo petnajst 
glasbenikov na različnih glasbilih in vokalisti 
v različnih zasedbah. »Moj prvi koncert ob 
izidu moje avtorske zgoščenke s komornimi 
skladbami sem pripravil z namenom, da svojim 
sorodnikom, prijateljem in znancem pokažem, 
kakšno glasbo ustvarjam. Vsi izvajalci so moji 
prijatelji in znanci, ki so skladbe že snemali ali 
jih izvedli v živo. Presenečeni so bili nad razno
likostjo skladb in zasedb in so se za koncert 
izredno potrudili in odlično izvedli program,« 
je pojasnil Pavel Dolenc in izpostavil: »Med 

Poljanski ustvarjalci

Izdaja avtorske zgoščenke in koncert Pavla Dolenca
Pavel Dolenc iz Četene Ravni je nekaterim Poljancem poznan kot nekdanji 
profesor glasbenega pouka na Gimnaziji Škofja Loka in pevovodja Tratarskega 
zbora, drugim pa kot dolgoletni član in kitarist skupine Strmina (Express) ter 
umetniški vodja Javorskih pevcev. Manj poznan pa nam je njegov ustvarjalen 
opus klasične glasbe. Del tega je poslušalcem predstavil na nedavnem koncertu 
ob izdaji prve avtorske zgoščenke z naslovom Rapsodične muze.

nastopajoči so bili denimo violinist Matej Haas, 
ki je 1. violinist v salzburški filharmoniji, Irena 
Rovtar in Jože Kotar, priznana solista v orkestru 
RTV Slovenija, ter Matjaž Stopinšek, priznani 
evropski tenorist.«

Komponiranje mu je v veselje
S komponiranjem je Pavel pričel proti koncu 

študija glasbene pedagogike, ko so morali 
pripraviti nekaj krajših skladb in študijskih vaj. 
»Spoznal sem, da mi to ‘leži’, pa tudi profesor 
kompozicije, pokojni Marijan Gabrijelčič, me 
je k temu spodbujal.« Po uspešno zaključenem 
študiju glasbene pedagogike se je kasneje 
vpisal še na študij kompozicije, ki ga je leta 
2008 zaključil z odliko. Njegov slog je zmes 
več slogov. »Osnova je pozna romantika s 
primesjo ekspresionizma, minimalizma, jazza, 
popa in modernih elementov (atonalnost, bi
tonalnost, aleatorika, efekti). Kot pravi, njegovo 
ustvarjanje nima izrazite rdeče niti. Ustvarja 
največ za komorne skupine v okviru Društva 
slovenskih skladateljev (DSS), ki jim omogoči 
izvedbo vsaj enega dela na leto.

Skladbe izvajajo tako akademski glas-
beniki kot ljudski pevci

Veseli ga, da je bila skladba Španska uver
tura leta 2017 na tekmovanju pihalnih orkestrov 
izbrana za obvezno skladbo. Skladbo Vokaliza 
za godalni orkester pa je ob 10letnici Kristalne
ga abonmaja izvedel Komorni godalni orkester 
Slovenske filharmonije. »Pišem avtorske pesmi 
in priredbe za zbore (APZ Tone Tomšič, MePZ 
Mysterium, MoPZ Alpina, Javorski pevci, razni 
okteti ...) ter tudi lažje skladbe za otroške in 
mladinske zbore. Zelo uspešna sta pesem Žitni 
klas za mladinski zbor, ki jo pojejo zbori po 
vsej Sloveniji, ter muzikal Spremeniva svet za 

predmetno stopnjo osnovne šole,« je še pojasnil 
Dolenc, ki trenutno poučuje glasbeno umetnost 
na OŠ Preska.

Vsaka skladba ima sporočilo
Rad ustvarja vse zvrsti. »Odvisno od 

naročila in navdiha oziroma časa, želje… Rad 
namreč spoznavam različne zasedbe, sloge in 
se v njih preizkušam.« Njegovi vzorniki so 
skladatelji 20. stoletja, kot so Prokofjev, R. 
Strauss, Holst, Honegger, A. Part. Od domačih 
pa ga najbolj pritegne ustvarjanje Uroša Kreka 
in Janija Goloba, a kot poudarja, si želi imeti 
svoj slog. Najbolj priljubljene skladbe nima, v 
vsako je vložil veliko truda in znanja. Ima pa 
skoraj vsaka skladba sporočilo, kar poslušalcem 
olajša poslušanje in razumevanje. »V Sloveniji 
je malo ali skoraj nič tekmovanj, v tujino pa je 
težko prodreti. Zame je največja nagrada, če mi 
glasbeniki, ki izvedejo mojo skladbo, povedo, 
da jim je všeč in bi jo radi še kdaj izvajali.«

Želi si posneti diplomsko skladbo z 
orkestrom RTV Slovenija

»Pri srcu sta mi tako klasična kot kot tudi 
zabavna zvrst glasbe – to raje izvajam, saj je bolj 
sproščujoča in manj zahtevna. Klasično glasbo 
pa raje ustvarjam in se dokazujem v umetniških 
krogih ter tako razvijam samega sebe in izražam 
svoj notranji svet.« Trenutno piše dve zborovski 
skladbi, eno za OPZ in drugo za MPZ za zbo
rovski BUM festival, ki bo v Mariboru junija 
2020. »Pišem tudi Rapsodijo za simfonični 
orkester, ki jo bom priredil iz moje Rapsodije 
za violino in klavir, ki je bila zelo uspešna. Rad 
bi posnel diplomsko skladbo – kantato ‘Sedem 
nenavadnih dni’ s Simfoničnim orkestrom RTV 
Slovenija. Narediti moram še nekaj priredb za 
MoPZ Alpina Žiri in kakšno skladbo za Strmino 
Express.«

Lidija Razložnik

Zgoščenka z naslovom Rapsodične muze, na 
kateri je osem skladb, je na voljo na sedežu 
DSS, v trgovini Muzikalije v Ljubljani ter pri 
avtorju osebno (pavel.dolenc@gmail.com).

Meje nas povezujejo smo poimenovali 19. strokovni posvet Društva učiteljev 
podružničnih šol Slovenije. Zgodil se bo v letu, ko mineva 197 let od začetka 
šolanja otrok v teh krajih in ko stara šolska stavba praznuje 80 let.

Pred desetletjem smo že razmišljali, da bi 80-letnico popestrili z dogodkom, 
ki se vsako leto odvija na drugem koncu Slovenije. Vseskozi sem tudi upala, da 
se bomo tedaj gostitelji lahko predstavili z nekoliko polepšano, predvsem pa z 
energetsko sanirano šolo. Dogodek in obletnica bosta 12. in 13. aprila, sanacija 
je napovedana za njima. V pripravo programa in spremljevalne aktivnosti smo 
močno vpeti vsi učenci in učiteljice na Podružnični šoli Sovodenj. Z drugih 
podružnic dobivamo tematske likovne in literarne prispevke. Učiteljice z vseh 
koncev so napisale strokovne prispevke, ki jih bodo tudi predstavile. Izdali 
bomo bilten in zbornik strokovnih člankov. Dotaknili se bomo mej na področju 
učenja, jezika, igre, šol, občin, nekdanjih držav, druženja med generacijami. 
Z gosti bomo odšli na pohod ob nekdanji rapalski meji.

Milka Burnik

Strokovni posvet in obletnica na PŠ Sovodenj

Šolska stavba na Sovodnju čaka na energetsko sanacijo ob 80-letnici. 
Gostili bodo tudi posvet Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije.
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Pavel Dolenc je pred kratkim izdal zgoščenko 
klasične glasbe Rapsodične muze.
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Ali je to vaša prva igra, ki ste jo napisali? 
Kifeljci so druga večja dramska predstava. 

Pred leti smo igrali prestavo Baldrijan, ki 
govori o treh moških, ki se ne znajdejo v vsak
danjiku in se zaradi tega srečajo v pribežališču 
– psihiatrični bolnišnici. Ob tem imam še nekaj 
krajših dramskih del: za zadnji kulturni praznik 
zgodbo o Valentinu Vodniku, v preteklem letu o 
pokojnem alpinistu Pavletu Kozjeku v otroško
odrasli izvedbi, še prej Žaga – o propadlem 
lokalnem lesnem obratu in še nekaj drugih.

Kaj je bil motiv za pripravo te igre? Kaj 
ste želeli z igro sporočiti občinstvu?

Kifeljci je predstava o demenci in 
preizkušnjah, ki jih prinese v družino obolel
ega. Glede na poznavanje bolezni in osebne 
izkušnje gledalca je pogled na zgodbo in ver
jetno tudi sporočilo dotičnemu precej različno. 
Nismo želeli moralizirati po načelu – edina 
prava pot je naša. Tudi druge so prave, če so 
sprejete s tehtnim, nesebičnim razmislekom o 
stanju in zmožnostih. Ne verjamem v univer
zalne rešitve za vse, zato tudi ni univerzalnega 
sporočila. Mogoče je bil edini namen predstave 
spodbuditi razmišljanje, in to še preden smo 
postavljeni pred veliko odločitvijo; levo ali 
desno, in to takoj.

Ali smo ljudje premalo seznanjeni s tem, 
kaj doživljajo dementne osebe in njihovi 
svojci? Ali ne razumemo tistih, ki se s to 
boleznijo in njenimi posledicami soočajo?

Znanja, predvsem pa modrosti ni nikoli 
preveč. Kako priti do tega, pa je druga zgodba. 
Ene je naučilo predhodno življenje, drugi si 

Kifeljci, avtorska predstava dr. Janeza Koprivca

O demenci nekoliko drugače
Minuli mesec smo si lahko ogledali gledališko predstavo Kifeljci, ki jo je napisal, 
režiral in v njej tudi igra zdravnik Janez Koprivec. Predstava govori o demenci, 
vse bolj pogosti bolezni, ki poleg obolelega močno prizadene tudi svojce. Kot je 
pojasnil Janez Koprivec, je sporočilo igre verjetno različno glede na izkušnje 
gledalca, edini namen predstave pa je bil spodbuditi razmišljanje o bolezni, in to 
še preden smo postavljeni pred veliko odločitvijo; levo ali desno, in to takoj.

poiščejo strokovno pomoč, tretji pobarajo 
izkušene znance, četrti jalovo računajo, da jim 
bo vse težave rešil zdravstveni sistem, nekateri 
pa brez velikega znanja, z občutkom, predvsem 
pa z ogromno predanostjo zmorejo poskrbeti za 
bližnje do te mere, da jim kot zdravnik lahko 
izrečem le globoko zahvalo in spoštovanje ter 
se vprašam, ali bi sam to zmogel.

Težko je razumeti očeta, mamo, ki sta ti dala 
življenje, dolga leta skrbela zate, potem pa se z 
njima ne moreš več razumno pogovarjati. Še več, 
te obdolžita kraje osebnih reči, nasilja in podobno. 
Težkih trenutkov ni malo. V igri je ta vidik zaradi 
lažje gledljivosti nekoliko bolj komičen, pa zato 
nič manj resničen. Naša življenja so zelo resna, 
občasno malo manj, zato je predstava toliko resna 
oz. komična, kot si gledalec dopusti.

Je težko dobiti igralce? Ali so ljudje 
pripravljeni za sodelovanje pri takih pro-
jektih?

Dramska skupina Neptun deluje brez večjih 
premorov že skoraj dve desetletji. Njeno najbolj 
aktivno jedro predstavljata moja soigralca 
Andrej Malovrh in Danijel Dolinar. Benjamin 
Malovrh v vlogi poštarja  in njegov brat Anton 
Martin, ki skrbi za luč in zvoke, sta mlajša 
generacija Pograjcev in nama kažeta, kako lepo 
se staramo. Sonja Gruden iz Šmarja pa je zelo 
izkušena igralka iz drugih amaterskih gledališč 
in je z nami prvič. Odlično smo se ujeli. Pravkar 
smo odigrali sedemindvajseto predstavo in na 
odru še vedno uživamo. Je pa ob tem potrebno 
povedati, da ne gre za dobesedno ponavljanje 
besedila in je še vedno prostor za spremembe, 

Predstavo Kifeljci si lahko ogledate še 6. aprila 
v Horjulu in 12. aprila v Mariboru. Zainteresirani 

pa lahko sledite objavam Dramske skupine 
Neptun na njihovi Facebook strani, kjer 
objavljajo termine naslednjih predstav. 
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Prireditev  
ob kulturnem dnevu

Februar je mesec kulture. Veliko dejavnosti 
in dogodkov je posvečenih tej temi in našemu 
največjemu slovenskemu pesniku dr. Francetu 
Prešernu. 

V Vrtcu Agata smo v sredo, 6. februarja 
2019, obeležili prireditev ob kulturnem dnevu. 
Na prireditvi so nastopale vse skupine vrtca. 
Posamezna skupina otrok se je tako pred-
stavila s pesmijo ali deklamacijo, v uvodnem 
delu pa s himno. Na koncu smo vsi skupaj 
zapeli nekaj otroških pesmi.  Bilo je prijetno 
dopoldne z zaključno mislijo: »V naših srcih naj 
še naprej odmevajo lepa beseda, lepa pesem, 
prijateljstvo in ponos, da smo Slovenci«.  

Vzgojiteljica Barbara Primožič

ki se odvijajo med predstavo. Ene bolj, druge 
manj opazne, nekatere le za nas same.

Koliko časa je nastajala igra?
Snovanje in pisanje besedila dobrega pol 

leta, vaje sedem mesecev.
Bi lahko rekli, da pisanje iger, režiranje 

in igranje za vas predstavlja nekakšen ventil 
za sproščanje stresa?

Moja služba ni služba od pol sedmih do pol 
dveh, kot je to včasih videti, in potem sprostitev. 
To tudi pisanje ni vedno. Če zapišem dialog in 
mi tudi potem, ko ga preberem in popravim 
dvajsetič, še vedno ni všeč, bi težko govoril o 
sprostitvi. Verjetno si lahko predstavljate, da je 
tudi več kot štirideset vaj pred prvim nastopom 
težko vedno le sprostitev. Imamo odličnega 
mentorja igre Andreja Vajevca, ki nam na vajah 
nikakor ne dopusti, da smo med igro še v službi, 
doma, v nakupovanju in še kje, kamor bi nas 
še vodile naše misli. Je pa vsekakor vse to v 
primerjavi s službo drugačen kanal. Mogoče 
sem zaradi igre kdaj nekoliko boljši zdravnik 
in obratno. Le mogoče.

Verjetno je izvor veliko bolezni v stresu 
in nezadostnem sproščanju. Kaj priporočate 
ljudem v povezavi s stresom?

Da se vprašamo, ali vse tisto, za kar delamo 
osem ur in več na dan leta in leta, res rabimo, ali 
je to le nenasitna hrana našega pohlepa.

Boste igro še ponovili? Kje jo imajo zain-
teresirani še možnost videti?

Igramo povsod, kamor nas povabijo in 
uspejo privabiti nekaj deset zainteresiranih  
gledalcev. Zmoremo na zelo majhnih kvadratih, 
še lažje, kot na velikih odrih. Res pa je, da je 
naša predstava resna komedija in se po prilju
bljenosti in zainteresiranosti težko kosa z zelo 
popularnimi t. i. stand up teatri. 

Tina Dolenc

Prizor iz predstave Kifeljci
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Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026

1. Naziv in sedež naročnika 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje članstva in turističnih dejavnosti društev na območju 
Občine Gorenja vas - Poljane:

• redno delovanje in jubileji,
• izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
• izdajanje promocijskega materiala,
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, 
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
• izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
• oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.

3. Upravičenci in pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Društva lahko prijavijo članstvo, prireditve, programe in akcije, za katere niso prejela sredstev iz drugih 
virov Občine Gorenja vas - Poljane.
4. Merila za pridobitev sredstev:
    Jubileji
Jubilej društva:
- za vsako 10. obletnico delovanja 200 evrov
Jubilej prireditve:
- za 10 let 50 evrov
- za 20 let in vsako nadaljnjo 10. obletnico 100 evrov
Do jubilejnih nagrad so upravičene tiste prireditve, ki jih društvo izvaja vsako leto brez vmesnih 
prekinitev. 
1. Število članov v društvu: 
- do petdeset članov 25 točk
- nad petdeset članov 50 točk
- delovanje turističnega podmladka v okviru društva 25 točk
2. Aktivnosti v razpisanem letu
2.1. Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: 
2.1.1. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji (društvo 
navede število predvidenih predstavitev, vendar največ 10, v poročilu pa navede kraj predstavitve)
 25 točk/predstavitev
2.1.2. predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih 
prireditvah v tujini 70 točk/predstavitev
2.2. Izdajanje promocijskega materiala (ne vključuje promocije prireditev):
2.2.1. zgibanka, koledar, ostala promocijska darila 30 točk
2.2.2. razglednice, znamke ... 30 točk
2.2.3. zemljevidi 30 točk
2.2.4. ažurirana spletna stran, objave na FB 20 točk
2.3. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: 
2.3.1. organizacija in izvedba raznih tekmovanj (največ 3) 100 točk/tekmovanje 
2.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize 100 točk/okroglo mizo
2.3.3. organizacija in izvedba predavanj 30 točk/predavanje
2.4. Urejanje turistične infrastrukture in signalizacije, urejanje in olepševanje okolja ter akcije 
na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti:
2.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 100 točk/leto
2.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih, pohodnih ter drugih poti in razgledišč 50 točk/leto
2.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z urejanjem javnih površin 
(društvo lahko prijavi do 2 akciji) 25 točk/akcijo
2.4.4. postavitev/obnova turistične obvestilne signalizacije:
2.4.4.1. turistične oznake, smerokazi (izdelava vsaj 5 oznak) 25 točk/leto
2.4.4.2. zemljevid kraja 50 točk/zemljevid
2.4.5. akcije ali projekti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje domačih 
obrti 100 točk/leto
2.5. Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena 
(veselice ne spadajo pod turistične prireditve):
2.5.1. poldnevna prireditev, pohod 50 točk/prireditev
2.5.2. poldnevna prireditev etnološkega značaja 100 točk/prireditev
2.5.3. celodnevna prireditev:
2.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve 250 točk/prireditev/dan
2.5.3.2. ostale prireditve 100 točk/prireditev/dan

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 19/2013), Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 12/2017) in Odloka o 

proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 (Uradni list RS, št. 11/2019) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019

2.5.4. v okviru prireditve sodeluje več društev 25 točk/prireditev
2.5.5. sodelovanje društva pri drugih prireditvah v občini 20 točk/prireditev
2.5.6. sodelovanje društva pri drugih prireditvah izven občine 10 točk/prireditev
2.6. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka:
2.6.1. organizacija delavnic za otroke in mladino 25 točk/delavnico
2.7. Izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma:
2.7.1. organiziranje raznih delavnic, predavanj                                      25 točk/delavnico, predavanje
2.7.2. izobraževanje članov društva (ne v lastni organizaciji) 15 točk/izobraževanje
2.8. Oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe:
2.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, spominkov ...) 100 točk/program 
2.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe (programov) 25 točk/leto 
5. Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, je 13.000 
evrov na proračunski postavki 755 – Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila v obliki dveh dotacij; 
prva (40 %) v roku 30 dni po podpisu pogodbe med Občino Gorenja vas - Poljane in društvom, druga pa 
po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.
7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:

• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas -  Poljane,
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na 

območju Občine Gorenja vas -  Poljane,
• prijavni obrazec,
• vzorec pogodbe.

Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na voljo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska 
c. 87, Gorenja vas, ali na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane, pod rubriko Razpisi in objave.
Informacije v zvezi z objavljenim javnim razpisom dobite na Občini Gorenja vas - Poljane pri Marjeti 
Šifrar, telefon 04/51-83-120 ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
8. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:

• izpolnjen prijavni obrazec z navedbo aktivnosti društva v obdobju od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019, 
ki morajo biti vsebinsko in finančno opredeljene,

• program dela za tekoče leto, potrjen s strani občnega zbora (zapisnik občnega zbora),
• seznam članov društva, iz katerega je razviden tudi turistični podmladek.

Potrdilo o vpisu društva v register društev in obvestilo o identifikaciji lahko občina pridobi iz uradnih 
evidenc, zato ju ni potrebno prilagati prijavnemu obrazcu. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
9. Rok in način oddaje prijave
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 23. aprila 2019.
Prijava mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 
87, 4224 Gorenja vas, najkasneje 23. aprila 2019 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka.
Prijava 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.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na prednji strani označen z napisom 
»NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis TURIZEM 2019«.
Na hrbtni strani ovitka morajo biti navedeni podatki o prijavitelju (društvu).
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
10. Postopek obravnavanja prijav
Odpiranje prijav bo 26. 4. 2019. Odpiranje prijav ne bo javno.
Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis s področja malega gospodarstva 
in turizma (v nadaljevanju: komisija), bo odprla pravočasno prispele prijave in ugotovila, ali izpolnjujejo 
razpisne pogoje. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali prijave, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.
Če komisija ugotovi, da je prijava nepopolna, obvesti prijavitelja, ki mora prijavo v 5-ih dneh dopolniti, 
drugače bo izločena kot nepopolna. 
Vse popolne in upravičene prijave bo komisija ocenila na podlagi meril iz 4. točke tega javnega razpisa 
ter pripravila predlog o razdelitvi sredstev. 
Društva bodo o izidu javnega razpisa obveščena najkasneje v 30-ih dneh od dneva odpiranja prijav. 
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do sredstev se uredijo s pogodbo. 
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
11. Ostale določbe
Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati finančno in vsebinsko poročilo.
Rok za realizacijo aktivnosti je 31. 10. 2019, rok za oddajo poročil je 15. 11. 2019.

Milan Čadež, 
župan Občine Gorenja vas - Poljane
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V prvi slovenski floorball ligi za ženske, ki 
se igra na velikem igrišču, se je celotna zasedba 
ženske ekipe Polanske bande tokrat merila le z eno 
nasprotno ekipo, in sicer z Olimpijo iz Ljubljane. 
Prvenstvo, ki je potekalo po sistemu štirih zmag, so 

ŠD Poljane: zlata sezona ženskega floorballa

Dekleta Polanske bande državne in pokalne prvakinje!
Tudi v sezoni 2018/19 so dekleta iz floorball kluba Polanska banda nastopila v obeh 
tekmovanjih ženskega floorballa in prav v obeh posegla po najvišjih mestih.

z zmago na prvi tekmi bolje začele Ljubljančanke, 
vendar se je Poljankam v nadaljevanju sezone 
uspelo zbrati in zmagati na vseh štirih nadaljnjih 
tekmah ter se tako veseliti prvega naslova državnih 
prvakinj v 1. slovenski floorball ligi.

Skoraj 18letna Rebeka Oblak, ki smuča že od 
svojega 4. leta, je članica slovenske Creprezen
tance v alpskem smučanju, prihodnjo sezono pa bo 

Nov uspeh smučarke Rebeke Oblak

Srebro na Olimpijskem festivalu evropske mladine
Sredi februarja je Sarajevo po 35 letih ponovno gostilo olimpijski ogenj, ki so 
ga tokrat prižgali v okviru Olimpijskega festivala evropske mladine. Mladi od 
15. do 18. leta so tekmovali v osmih disciplinah, za slovensko reprezentanco pa 
je srebro v veleslalomu osvojila Gorenjevaščanka Rebeka Oblak.

napredovala v Breprezen
tanco. Že na tekmovanje 
je odšla s ciljem, da osvoji 
dober rezultat, po možnosti 
medaljo, saj je letos v dobri 
kondiciji in je bila to njena 
letošnja najpomembnejša 
tekma. »Veleslalom je moja 
močnejša disciplina in sem 
vedela, da če kje, potem 
imam tukaj možnosti, da 
stopim na stopničke. Vse 
je šlo tako, kot je treba. 
Po prvem teku sem bila 
5., nato pa sem z dobro 
vožnjo prišla do 2. mesta 
in zdaj imam srebrno med
aljo,« je ponosno povedala 
Rebeka, sicer dijakinja 3. 
letnika Gimnazije Franceta 
Prešerna. Ko so imeli čas, so 
si v Sarajevu z zanimanjem 
ogledali tudi tekme v drugih 
disciplinah ter tako občutili 

olimpijsko vzdušje. Vsekakor pa sta ji bila naj
bolj všeč veličasten mimohod reprezentanc, ki 
je potekal tako kot na pravih olimpijskih igrah, 

Dekleta pa so nastopila tudi v pokalnem 
tekmovanju, kjer se je ekipa zaradi igranja 
na malem igrišču in posledično manjšem do
voljenem številu igralk ponovno razdelila na 
dva dela, prvo in drugo ekipo. Druga ekipa 
se je v polfinalu dvakrat pomerila z ekipo iz 
Borovnice, žal obakrat neuspešno, v tekmi za 
tretje mesto pa jim je nasproti stala Olimpija. 
Kljub stopnjevanju prikazane igre iz tekme 
v tekmo so se morale na koncu zadovoljiti s 
četrtim mestom. Dekleta iz prve ekipe pa so po 
porazu na prvi polfinalni tekmi proti Olimpiji 
za uvrstitev v finale nujno potrebovale zmago z 
vsaj tremi goli prednosti, kar jim je na drugem 
srečanju tudi uspelo. V finalnem obračunu so 
nato suvereno z visoko zmago opravile še z 
Borovničankami in tako ubranile lanskoletni 
naslov zmagovalk Pokala Slovenije v ženskem 
floorballu.

Ekipa se je lahko veselila tudi dveh 
posamičnih nagrad, in sicer nagrade za najboljšo 
vratarko lige, ki jo je prejela Tina Čemažar, in 
nagrade za najboljšo strelko, ki je odšla v 
roke kapetanki Nastji Kavčič. Poljanke so 
tako dokazale, da je tudi ženski floorball v 
Poljanski dolini več kot odlično zastopan, in 
se zasluženo veselile naslovov državnih in 
pokalnih prvakinj.

Katja Štucin

Poljanske floorbalistke so se letos veselile naslovov državnih in pokalnih prvakinj!

in prižig ognja. Poleg Rebeke je na festivalu za 
Slovenijo srebrno medaljo osvojil še Lovro Planko 
v biatlonu.

Prostega časa takorekoč ni
Smučanje je naporen šport, ki zahteva veliko 

odrekanja. Pogosto je na poti, sicer pa krmari 
med suhimi treningi, treningi na snegu, pripra
vami v Avstriji, Italiji, Švici in celo Argentini, 
nato so tu še tekmovanja. Med sezono je redko 
kakšen dan prosta. Tega sem hitro izkoristila za 
pogovor z njo, saj je že naslednji dan odpotovala 
na Slovaško na tekme FIS European Cup. Tako 
tudi za šolo ni veliko časa, a ima srečo, da na šoli 
omogočajo študij na daljavo, da lahko tudi prek 
Skypa opravlja šolske obveznosti. Večino dela, 
povezanega s šolo, pa jo čaka čez poletje. 

Raje smuča kot snema oglase
Del obveznosti je povezan tudi s sponzorji. 

Tako so na primer pozimi za sponzorja snemali 
oglase in na vprašanje, kaj je lažje – smučati ali 
sodelovati v oglasih – Rebeka v trenutku izstreli, da 
smučati. »Lažje je tekmovati, ker vem, da to delam 
dobro in sem manj obremenjena kot pri snemanju 
oglasov. Je pa zagotovo zanimiva izkušnja.« Cilji 
za prihodnje leto so že postavljeni, in sicer si želi 
dobro nastopati na FIS  tekmah Europa Cupa, 
medtem ko so njene sanje osvojitev medalje na 
zimskih olimpijskih igrah. Vsekakor navijamo, da 
se ji želja nekoč uresniči. 

Tina Dolenc

Rebeka Oblak je v veleslalomu na Olimpijskem festivalu evropske 
mladine osvojila srebrno medaljo.
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Topli pomladni dnevi vabijo pohodnike, 
kolesarje in naključne obiskovalce na tako 
lahko dostopne točke, kot je planinska koča na 
Ermanovcu oz. pod Štorom. Za povprečnega 
pohodnika je to dnevni rekreativni doživljaj, 
ki ga lahko nadgradi z obiskom nove terase 
ob koči. Do petdeset ljudi lahko sprejme in 
jih ob jasnem vremenu nagradi s pogledom 
preko sovodenjskih gričev do Masor in vse do 
Trnovskega gozda. Oskrbnika Sonja in Franci 
se potrudita s prijazno postrežbo in ob posebnih 
dnevih tudi s kakšnim presenečenjem, na primer 

Terasa – nova pridobitev koče na Ermanovcu

Še lepši pogled čez hribe in doline
Ko jutranja zarja v nov dan zažari, pobočja Ermanovca spet pozlati, je pred 
sedmimi leti v pesmi zapisal Trio Šubic. 

Doslej so na slovesnost vsako leto vabili več kot 
600 krvodajalcev iz vseh štirih občin, a ker se jih je 
malo odzivalo na povabilo, so sprejeli odločitev, da 
podelitev izpeljejo na vsaki dve leti. 

Kot je povedal Rudi Zadnik, predsednik 
RKS OZ Škofja Loka, v svojem nagovoru 
»Rdeči križ na Škofjeloškem zelo uspešno 
deluje že več kot 90 let po zaslugi več kot 
200 prostovoljcev, ki poklanjajo svoj prosti 
čas humanitarnemu delu. Prostovoljci letno 
opravijo preko 15.000 prostovoljnih ur.« Ena od 
posebnih in zelo pomembnih nalog so gotovo 
tudi krvodajalske akcije, ki jih organizirajo v 
Gorenji vasi, Poljanah, Škofji Loki, Železnikih 
in Žireh. »Krvodajalstvo je ena od temeljnih 
in humanih človeških vrlin kot spoštovanje, 
sočutje, ki povezujejo in ohranjajo prostovoljno 
neplačano krvodajalstvo. S tem, ko pomagamo 
drugemu, lahko pomagamo tudi sebi, saj nikoli 
ne vemo, kdaj bomo kri sami potrebovali.« Zah
valil se je vsem, ki pomagajo pri organizaciji 
krvodajalskih akcij, in vsem, ki kri darujejo, saj 
so s tem nekomu pomagali ob težki bolezni ali 
pa mu rešili življenje. 

Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka

Podelili priznanja in plakete krvodajalcem
V Sokolskem domu v Škofji Loki je RKS Območno združenje  (RKS OZ) Škofja 
Loka 14. februarja podelilo priznanja in plakete krvodajalcem s Škofjeloškega, 
ki najpogosteje darujejo kri.

Med letos skoraj 600 povabljenimi (116 iz 
naše občine) se je podelitve udeležilo 86 krvoda
jalcev jubilantov (iz naše občine 23), ki so kri 
darovali 10 ali večkrat. Za 50 in večkrat so poleg 
priznanja krvodajalci prejeli tudi plaketo.  

Največkrat (90krat) je kri daroval Roman 
Klemenčič iz Škofje Loke, po rodu Poljanec, 
ki kri daruje od svojega 18. leta že celih 47 let: 
»To je zadovoljstvo, da rešujem življenja. V 
zahvalo so mi ostali živi sestra, mama in žena 
ob drugem rojstvu sina. Po tem dogodku je bila 
to še dodatna spodbuda, da darujem kri.« 

Krvodajalstvo na Škofjeloškem  
v državnem vrhu 

Letos v Sloveniji obeležujemo že 66 let pros
tovoljnega, anonimnega in neplačanega krvoda
jalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije.

Prostovoljni in neplačani krvodajalci zagotavl
jajo zadostno količino varne in kakovostne krvi za 
potrebe zdravljenja pri nas. V 66 letih je več kot 
5,5 milijona krvodajalcev s svojo krvjo omogočilo 
zdravljenje bolnikom ali jim celo rešilo življenje. 

Krvodajalci jubilanti iz naše občine 
10-krat: Primož Debenec, Irena Filipič, Gašper 
Frlan, Olga Kržišnik 
20-krat: Mateja Čadež, Nejc Filipič, Ingrid Horvat, 
Uroš Jesenko, Martina Kavčič Oblak, Vladimira Kos
30-krat: Silva Oblak, Srečko Prosen, Bernard Slabe 
40-krat: Simon Bogataj, Janez Bohinc, Milanka 
Oblak, Andrej Rezar, Janez Filipič 
50-krat: Albin Bizovičar, Kristina Čadež, Ivan 
Filipič, Alfred Prosen 
60-krat: Matjaž Franko, Slavko Primožič   
70-krat: Franc Dolenec, Mihael Frlan, Janez 
Jelovčan, Franc Oblak 
80-krat: Ivan Alič
90-krat: Roman Klemenčič iz Škofje Loke, sicer 
po rodu iz Poljanske doline   

Letošnji krvodajalci jubilanti
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V Sloveniji na leto poteka približno 1.100 
krvodajalskih akcij, od tega jih je tretjina teren
skih. Na njih se na državni ravni zbere od 42 do 
45.000 litrov krvi. Vsak mesec kri daruje več 
kot 8.000 Slovencev. Na državni ravni nekaj več 
kot 5 odstotkov prebivalcev, na Škofjeloškem je 
ta številka skoraj dvakrat večja (9,9 odstotka) 
in nas umešča v sam vrh ne le na Gorenjskem, 
ampak tudi na državni ravni. 

Na Škofjeloškem je bilo lani 20 odvzemnih 
dni, v povprečju je kri daroval po 201 krvoda
jalec na dan, udeležba je izstopala na zadnji 
akciji konec leta v Škofji Loki, ko je kri v enem 
dnevu darovalo kar 305 krvodajalcev. Odzivnost 
je velika tudi v  Poljanah, Žireh in Železnikih, 
dodatno se krvodajalke in krvodajalci odzivajo 
tudi na pozive iz Ljubljane in kri oddajajo na Za
vodu RS za transfuzijsko medicino. Med 24.423 
prebivalci na Škofjeloškem, ki lahko darujejo 
kri, se je lani akcij udeležilo 4.025 prebivalcev 
v starosti 18–65 let, in sicer iz občine Gorenja 
vas  Poljane 925 krvodajalcev, iz Škofje Loke 
1.307, iz Žirov 767 in iz Železnikov 1.026. 

Damjana Peternelj

domačimi krofi na pustno soboto in nedeljo, 
cvetom za dan žena ali nedeljskim kosilom. 

V marcu bo s Sovodnja potekal pohod 
v spomin na pokojna planinca Tarzana in 
Hribarja, 1.  maja se bodo pred kočo družili 
upokojenci, 1. junija bo za družine z mlajšimi 
otroki prireditev Škrat na Ermanovcu, 25. av
gusta se bodo srečali citrarji in harmonikarji, 
jeseni pa bo še razstava gob. Do konca aprila 
bo koča odprta ob koncih tedna in praznikih, 
poleti pa od srede do nedelje.

Milka Burnik Nova terasa pri koči na Ermanovcu
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V konkurenci 50ih igralcev iz vse Slovenije 
je s 7,5 osvojenimi točkami prvič zmagal FIDE 
mojster Piotr Timagin pred Evaldom Uletom ter 
Sergeyem Trussevichem. V kategoriji seniorjev 
je slavil Leon  Mazi, pri mladincih pa Simon 
Trussevich. Na turnirju je igralo tudi rekordno 
število  domačih igralcev iz območja Upravne 
enote Škofja Loka (kar 23), med katerimi je 
bil najboljši Vojko Reven iz Gorenje vasi, ki 
je v skupnem točkovanju zasedel 17. mesto z 
doseženimi petimi točkami od devetih možnih, 
kar je v tako močni konkurenci odličen rezultat. 
Turnir v Škofji Loki je štel tudi za prvenstvo 
Občine Škofja Loka ter za pokale Športno 
rekreacijskih iger Škofja Loka. Škofjeloško 
prvenstvo je v močni konkurenci loških igralcev 
zmagal petnajstletni Samo Bobnar iz Škofje 
Loke. V ekipnem tekmovanju za pokale ŠRI pa 
je zmagala ekipa A.V. Ramsgrove iz Ljubljane 
z igralcema Sašem Jančigajem ter Marjanom 
Črepanom.  

6. ciklus za Pokal Poljanske doline Minervo 2019

Rekordna udeležba že na prvem turnirju
V športni dvorani na Trati je 2. marca 2019 v organizaciji Športne zveze Škofja 
Loka in Športnega društva Poljane potekal prvi turnir od osmih ciklusa za Pokal 
Poljanske doline Minervo 2019.

Letošnji ciklus bo podobno kot lanski 
potekal po celotnem območju Poljanske do
line, v Železnikih in Idriji. Edina sprememba 
je prestavitev lanskoletnega turnirja v Cerknu, 
ki bo zaradi neudeležbe domačih igralcev 
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prestavljen v Tolmin in bo organiziran v okviru 
tamkajšnjega šahovskega kluba pod vodstvom 
velemojstra Jureta Škoberneta.

Naslednji turnir bo 13. aprila, tokrat prvič na 
Hotavljah, in bo štel tudi za prvenstvo Občine 
Gorenja vas  Poljane, zato vabljeni tudi vsi 
ljubitelji šaha iz osrednjega dela Poljanske 
doline.

Matjaž Mazzini

Vojko Reven (desno) in Goran Šušnjar na prvem turnirju na Trati

Obrežna vegetacija je vrstno pestra in 
vabljiva za številne živali v vodotokih in na 
kopnem. Senči potoke in nudi vodnim živalim 
skrivališče. Živali na kopnem v obrežnem pasu 
najdejo pribežališče sredi urbane ali intenzivne 
kmetijske krajine, prostor za gnezdenje in vzgo
jo mladičev, hrano, vzletišče … Pas drevnine in 
grmovnic močno pripomore k umirjanju vetrov 
na kmetijskih površinah, ohranjanju rečnih 
brežin in čiščenju voda v potokih. Potok brez 
obrečne vegetacije je le kanal, v katerem voda 
dobi veliko hitrost in uničevalno moč.

Najbolj primeren način za poseganje v 
obrečno vegetacijo je zmeren način. Goloseki 
so prepovedani, zato poskrbimo, da odstranimo 
samo tisto, kar je odveč oziroma kar bi lahko ob 
povišanih vodah povzročilo težave. Želeno je 
redčenje zarasti, ne odstranjevanje. Ohranjamo 
drevesa, ki niso nevarna ali ne visijo, lahko jim 
odstranimo nizko segajoče problematične veje. 
Zelo dobro je, če lahko ohranimo mrtva in trhla 
drevesa na vrhu brežin, saj v njih svoje gnezdo 
najdejo male sove, ki pridno plenijo škodljivce 
z njiv in travnikov. Kjer je želja ali potreba, da 
se odstrani vsa vegetacija, poskrbimo, da je tak 
pas čim krajši ter da na nasprotni brežini ostane 
čim več drevja in grmovnic. Prednostno naj se 
odstranjuje tujerodne (robinija, veliki pajesen) 
ter ohranja domorodne vrste (jelše, vrbe, topole, 
hraste, gabre). Panjev naj se ne odstranjuje, saj 
varujejo brežino pred erozijo. Po Zakonu o div

Odstranjevanje vegetacije ob vodotokih

Potok brez obrečne vegetacije je le kanal
V spomladanskem času bode v oči odstranjevanje vegetacije ob vodotokih. Zakon 
o vodah nalaga, da so lastniki dolžni odstranjevati odvečno zarast na zemljiščih, 
ki mejijo na vodotoke 2. reda. Ostaja pa vprašanje, kako in kdaj.

jadi in lovstvu je odstranjevanje zarasti prepove
dano v času gnezdenja ptic, torej med 1. marcem 
in 1. avgustom. Pred odstranjevanjem vegetacije 
v zavarovanih območjih, območjih Natura 2000 
ali območjih naravnih vrednot je potrebno pri
dobiti dovoljenje za poseg v naravo.

Japonski dresnik lahko poraste brežine ob 
reki, kjer smo odstranili drevesno ali grmovno 
zarast. Ta rastlina je tujerodna in se invazivno 
razrašča na vse ogolele površine v okolici. 

Njegove koreninice ne varujejo rečnega brega 
pred erozijo! Če boste dresnik odstranjevali, 
storite to pred cvetenjem, poskrbite, da nje
gova debelca ne bodo padla v potok, njegove 
ostanke pa obravnavajte kot posebni odpadek. 
Lahko ga zažgete ali odpeljete na deponijo, če 
ta odpadek vzamejo.

Ob koncu ne pozabimo, da tudi (trajno 
ali začasno) odlaganje hlodovine in sečnih 
ostankov v in ob vodotokih ni dovoljeno, saj 
ob morebitnih poplavah lahko povzroči gos
podarsko škodo, hkrati pa onemogoča gibanje 
živalim v vodi.

Urška Galien, Zavod RS za varstvo narave

Selektivno redčenje obvodnih drevnin ohranja stabilnost brežine in ekosistem.
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Družijo se ob pripravi dobrot iz krušne peči

Vrsto let ob podpori občin na Škofjeloškem 
in s koriščenjem drugih finančnih virov potekajo 
aktivnosti za razvoj in promocijo blagovnih 
znamk, dobro leto pa teče tudi projekt Marejne, v 
okviru katerega smo razvili novo celostno podo
bo znamk z novim logotipom, novo ponudbo 
turističnih spominkov in jo predstavili na novih 
prodajnih mestih – v marejnah, promocijsko
prodajnih omarah na sedmih lokacijah izbranih 
gostiln na širšem Škofjeloškem. 

Tradicija, domačnost, kakovost 
O pomenu blagovnih znamk in sodelovanju 

pri prodaji v marejnah smo strnili mnenja treh 
ponudnikov z območja občine ter Gostilne Na 
Vidmu, ki je marejno postavila v svoj gostinski 
objekt. Irena Bogataj s Kmetije Lojz, ki je v 
marejne vključila svežo ter sušeno zelenjavo 
v soli, pravi, da blagovno znamko vidi kot 
tradicijo in domačnost oz. vse, kar je kako
vostno brez dodatkov, tako kot je bilo včasih in 
kot so včasih delali naši dedki in babice. »Pri 
marejnah pa bomo našim turistom pokazali, 

Blagovni znamki Babica in Dedek

Nova podoba in nova ponudba
Blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških 
hribov, po novem Babica in Dedek, naravni izdelki iz škofjeloških hribov sta med 
potrošniki prepoznavni kot znamki, ki povezujeta proizvajalce na Škofjeloškem, 
ki znotraj svojih dejavnosti po tradicionalnih postopkih ter ob uporabi kakovost-
nih lokalnih in drugih izbranih surovin izdelujejo najrazličnejše izdelke višje 
kakovosti, ki jo tudi redno preverjamo.

kaj je značilno za naš del Slovenije in s čim se 
ukvarjamo oz. s čim se preživljamo. Želimo, 
da spoznajo, da se nekaj lahko naredi, ne glede 
na to, kje živiš. Da za preživetje ni nujno, da 
imaš samo ravnino in velike površine. Čeprav 
vložiš več truda, je pa narejeno s srcem in to 
lahko okusijo z našimi izdelki v marejnah,« še 
poudari Bogatajeva. 

Nežka Demšar s kmetije Pr’ Dimšari v ponud
bo marejn prispeva mešane piškote: »Blagovna 
znamka je nekaj posebnega, ker veš, da boš pod to 
znamko dobil res kakovostne izdelke in ponosna 
sem, da ustvarjam pod to znamko. Marejne, ki 
so postavljene v gostilnah, so priložnost, da gost 
ne le nekaj dobrega poje in popije, ampak kupi 
tudi še kak spominek ali priboljšek za domov, ki 
poudarja značilnosti našega območja.«

Petri Potočnik s kmetije Pr’ Šupc vključitev 
v blagovno znamko pomeni predvsem večjo 
prepoznavnost njihove kmetije ter nadzor nad 
kakovostjo izdelka. Dodaja pa še, da so se za 
vključitev v marejne odločili predvsem zato, 
da predstavijo svoje testenine na novih tržnih 

mestih in da približajo utrip lokalnega okolja 
gostom, ki obiščejo naše kraje.

Sodelujejo tudi gostilne 
Gostilna Na Vidmu želi sodelovati z 

lokalnimi ponudniki in s ponudbo kvalitetnih 
izdelkov v marejni prispevati tudi k turistični 
prepoznavnosti Poljanske doline. 

V naslednjih mesecih pripravljamo spletno 
stran, kjer bodo predstavljeni vsi ponudniki 
blagovnih znamk in turistične točke s to po
nudbo, izšla bosta nova promocijska brošura 
in letak, posamezni gostinci bodo pripravili 
tudi degustacijske dogodke z izdelki blagovne 
znamke, ki jih tržijo. 

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

Projekt Vzpostavitev promocijsko-prodajnih 
omar (marejn) s kakovostnimi izdelki s 
Škofjeloškega kot turističnimi spominki 

na turistično zanimivih točkah – Marejne 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 

Republika Slovenija v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, 

določen za izvajanje Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2014‒2020, je Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za 
vsebino aktivnosti je odgovorna Razvojna 

agencija Sora.

Valentinovo na Jarčjem Brdu
Vsako leto je na god svetega Valentina na Jarčjem Brdu v njemu 

posvečeni cerkvi romarski shod. Ta dan je za okoliške prebivalce, ki še kaj 
dajo na tradicijo, poseben praznik. Tako je bilo tudi letos, ko je somaševanje 
dekanijskih duhovnikov vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. V 
mašnem nagovoru je poudaril več globokih misli o medsebojnih odnosih. 
Ob ljudskem poimenovanju svetega Valentina kot prvega pomladnega 
svetnika je spregovoril o odnosu človeka do narave, ki naj ne bo le sred-
stvo za doseganje sebičnih ciljev, pač pa spoštovanja vreden vir življenja.  
Posebej je bil presenečen nad polno cerkvijo, kljub temu da je bila maša 
v dopoldanskem času med tednom. Pri darovanju na koncu maše je vsak 
dobil medeni srček. Maši je sledilo druženje pred cerkvijo ob kuhanem 
vinu, čaju in pecivu, ki so ga pripravili domačini. Kot je povedal javorski 
župnik Ciril Istenič, v čigar župnijo spada Valentinova cerkev, je romarski 
shod ne samo verski, temveč tudi kulturni in družabni dogodek.

Jure Ferlan
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Na god svetega Valentina na Jarčjem Brdu v njemu posvečeni cerkvi 
vsako leto pripravijo romarski shod.

Društvo podeželskih žena Blegoš, ki ga zelo uspešno vodi Jožica 
Demšar – Bukovčeva Joži iz Bukovega Vrha, poleg številnih strokovnih 
kmetijskih izobraževanj organizira nekajkrat na leto tudi tečaje za pripravo 
domačih in drugih jedi. 

Včasih je bilo kuhanje v krušni peči kar običajen način priprave hrane. 
Stare mame so to dobro obvladale, danes pa se gospodinje za to odločijo 
bolj poredko. Za tak način mora biti najprej na razpolago krušna peč. 

Po predhodni prijavi se udeleženke in udeleženci zberejo v družinski hiši v 
Brebovnici ali v drugih krajih in pod strokovnim vodstvom se delo prične.

Poleg standardnih jedi, kot so koline, jedi na žlico in druge dobrote, 
pa se lotijo tudi priprave jedi, ki nekoč niso bile na jedilnikih starih mam. 
Na enem od zadnjih srečanj so se lotili priprave morskih sadežev na 
različne načine. 

Vedno so na razpolago pisna navodila, kako se lotiti priprave. Ob tem 
si gospodinje izmenjajo svoje bogate izkušnje.  Na koncu pa se včasih tudi 
zapoje z željo, da bi kuhanje doma čim bolje uspelo. Druženje kot tako pa 
ima tudi poseben pomen.                                                    Jože Dolenec

Kmečke žene se skozi vse leto družijo – zadnje čase uživajo v pripravi 
jedi, ki jih pripravljajo v krušni peči.
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»Zelo se veselim toplic, ker vem, da ko se 
bom vrnila domov, bo moje koleno že blizu 
stanja, ko ne bodo več potrebne omejitve. Zdaj 
še ne morem normalno delati počepov, ker 
sprednja križna vez, ki sem si jo poškodovala, 
še ni popolnoma zaraščena,« je povedala Ema. 
Bergle je postavila v kot sedem tednov po ope
raciji, ki jo je imela v začetku januarja. 

Rehabilitacija poškodbe sicer teče po načrtu, 
koleno se nadpovprečno dobro celi. Kot pravi, jo 
je že pred petimi leti, ko je imela poškodovano 
drugo koleno, prepričala takrat sicer še neuvel
javljena terapija s hiperbarično komoro, tako da 
so se zdaj odločili za enako proceduro: »Telo v 
uri in pol dobi veliko več kisika, kar spodbudi 
celjenje poškodbe in regeneracijo. To sicer ne 
pomeni, da se bom hitreje vrnila v klasični ritem 
in na skakalnico, ampak da bo poškodba veliko 

Smučarski skoki

Ob rehabilitaciji še priprave na maturo
Ema Klinec po decembrski poškodbi, zaradi katere je morala že takrat končati 
sezono svetovnega pokala, uspešno okreva. Marca jo čaka 14-dnevna rehabili-
tacija v toplicah, po skakalnici se bo spet lahko spustila avgusta.

bolj kakovostno sanirana.« Avgusta bo stopila na 
skakalne smuči, »prej je treba vse narediti na tleh, 
tako da se na skakalnici lahko osredotočiš samo 
na tehniko. Koleno mora biti takrat 100odsotno 
pripravljeno,« je povedala Ema. 

Poleg okrevanja veliko časa nameni učenju. 
Lani je končala srednjo šolo, zdaj se pripravlja 
na gimnazijsko maturo. Prijavila se je na ma
turitetni tečaj in ob podpori profesorjev, ki ji 
postavljajo učne načrte, bo ob koncu šolskega 
leta poleg obveznih predmetov opravljala 
maturo še iz biologije in psihologije. »Oba 
predmeta sta z mojega področja in me zelo 
zanimata. Biologija mi je všeč, je težka in je 
treba poznati veliko podrobnosti, psihologijo pa 
bi kot športnica morala imeti v malem prstu,« 
je odločitev pojasnila Ema Klinec.

Milka Bizovičar
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Najprej so tečaji potekali v okviru projekta 
LUS, kjer je bila Občina Gorenja vas  Poljane 
partnerica, od septembra 2018 dalje pa tečaje 
financira občina. Tečaji potekajo v mali dvorani 
Sokolskega doma, v sejni sobi Rudnika urana 
Žirovski vrh v zapiranju in v OŠ Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi. Največ je interesa za tečaje tujih 
jezikov (angleščina, italijanščina, španščina) in 
tečaje za osebnostno rast in prosti čas (retorika 
in komunikacija, kvačakanje, šivanje itd).

S februarjem smo poleg tečajev, ki jih 
financira občina, pričeli tudi z izvedbo do
godkov, ki bodo financirani v okviru projekta 
Center medgeneracijskega učenja (CMU), ki 

Ljudska univerza  Škofja Loka – lokalno učno središče Gorenja vas

Prva brezplačna izobraževanja v okviru 
projekta Center medgeneracijskega učenja
Ljudska univerza Škofja Loka od oktobra 2017 dalje organizira v Gorenji vasi 
različna izobraževanja s področja vseživljenjskega učenja.

je v fazi potrjevanja in go 
bosta financirali Evropska 
unija iz Evropskega region
alnega sklada in Republika 
Slovenija. 

V okviru CMUja je eden 
izmed partnerjev OŠ Ivana 
Tavčarja Gorenja vas. Skupaj 
z njimi in na pobudo občanov 
organiziramo izobraževalne 
dogodke s poudarkom na 
medgeneracijski izmenjavi 
znanj in medgeneracijskem 
druženju. 

Tako sta v februarju že pričeli 
s tečaji mojstrici kvačkanja 
in šivanja, Jana Šuligoj in 
Meta Markelj, ki svoje bogato 

praktično znanje predajata mlajšim in starejšim 
udeleženkam tečaja kvačkanja oz. šivanja. 

V drugem tednu marca pa pričenjamo še z 
dvema izobraževalnima oblikama: Stopimo v 
svet računalnikov ter Komunikacija in retorika, 
v primeru zadostnega števila prijavljenih tudi z 
delavnicami Nege in oskrbe starejših. 

Računalniški tečaj bo potekal v osnovni 
šoli, udeleženci bodo predvsem starejši, ki še 
niso vešči uporabe računalnikov. Znanje bosta 
poleg učiteljice posredovala tudi dva učenca 
OŠ Ivana Tavčarja. 

Začenjamo tudi z delavnico Komunikacija 
in retorika. Zanimanja je zelo veliko, če bo le 

mogoče, bo prvi sledila še druga skupina. 
Delavnice Nege in oskrbe starejših bodo 

vodile strokovne delavke Centra slepih 
in starejših. Na treh zaporednih tedenskih 
srečanjih bodo udeleženci spoznali nego bol
nih in starejših ob uporabi  bolniške postelje, 
invalidskega vozička in drugih pripomočkov za 
nego in oskrbo. Na tretjem srečanju bo govor 
predvsem o staranju in starosti ter o prepozna
vanju in zdravljenju demence. 

Sprejemamo prijave tudi za:
• SOCIALNI OSKRBOVALEC NA 

DOMU, pričetek v marcu v Škofji Loki, za 
brezposelne do starosti 29 let je program 
brezplačen.

• BOLNIČAR – NEGOVALEC – poklic
no izobraževanje, program bo potekal v 
primeru zadostnega števila prijavljenih od 
oktobra dalje v Gorenji vasi.   

Vse občane vabimo, da tudi v primeru, da še 
niste naši udeleženci, pošljete svoj kontakt, da 
vas bomo obveščali o naših programih. Seveda 
pa lahko predlagate tudi svoje teme. 

Prijave sprejemamo preko naše spletne 
strani, po epošti (gita.mihovec@guest.arnes.
si) ali po telefonu (04/5061320), kjer dobite 
tudi dodatne informacije. Prosimo, da ob prijavi 
navedete ime in priimek, domači in elektronski 
naslov in telefonsko številko. Jaka Šubic

Delavnica kvačkanja je vedno dobro obiskana.
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Ema na terapiji s hiperbarično komoro

Nekaj mest je še prostih za štiriurno delavnico s 
področja gospodinjstva z naslovom Omara kot iz 

škatlice, ki jo bo vodila Branka Petrač.
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Ravnatelj je v družbi župana ob skromni slove
snosti ponosno prerezal trak (glavna otvo rit vena 
slovesnost bo v maju). Nad telovadnico smo tako 
navdušeni, da kljub zelo lepemu vremenu kar ne 
najdemo motivacije, da bi telovadbo izvajali na 
zunanjih površinah.  Čakanje se je obrestovalo, 
telovadnica je ne samo lepa, ampak tudi funkcio
nalna in dobro premišljena gleda na razpoložljivo 
površino. Nadejamo se, da bodo naši prihodnji 
članki polni opisov zmag in vseh drugih dogod
kov, ki se bodo odvijali v naši telovadnici.

Ni pa bila samo telovadnica polna dogajanja, 
naj vam na kratko predstavimo vse, kar se je 
pomembnega dogajalo na šoli in izven nje.

Športni uspehi
V soboto, 2. februarja 2019, je v Škofji Loki 

potekalo področno tekmovanje v streljanju z 
zračno puško. Nastopilo je tudi sedem učencev 
naše šole. Učenec Nace Bogataj je domov prine
sel bronasto kolajno, starejši dečki pa so dosegli 
ekipno prvo mesto.

Lepega sončnega 6. februarja se je sedem 
učencev odpeljalo proti Škofji Loki na področno 
prvenstvo v badmintonu. Pet učencev je bilo na 
trnih, saj bi njihova dobra uvrstitev prinesla 
napredovanje na državno prvenstvo. Dvoboji 
so bili zelo napeti in trem se je uspelo uvrstiti. 
Med dvanajstimi starejšimi dečki je Anže Jereb 
dosegel 2. mesto, Filip Peternel pa 3. mesto. Da
vid Ušeničnik je osvojil 6. mesto. Med desetimi 
starejšimi deklicami je Nika Stržinar dosegla 3. 
mesto, Bina Čadež pa 4. mesto.

Mlajše kategorije sta zastopala Urban Buh in 
Neža Stržinar. Rezultatov še ni, vendar se nista 
uspela uvrstiti med prve tri.

Tekmovanja se je udeležilo več gorenjskih 
šol in edino naša šola nima pogojev za trening. 
Glede na vse to so dosegli odlične rezultate.

V četrtek, 7. 2. 2019, je v Žireh potekal 
kvalifikacijski turnir v košarki za mlajše dečke. 
Naša šola je v konkurenci treh šol zasedla 2. 
mesto in si s tem zagotovila nastop na finalnem 
turnirju. Ta je že potekal v novi telovadnici, in to 
že na dan otvoritve, 18. februarja. Nastopile so 
tri šole, učenci naše šole pa so osvojili 2. mesto. 
Prvo mesto so si priigrali učenci iz OŠ Poljane, 

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Spet imamo telovadnico!
18. februar je datum, ki bo ostal zapisan v zgodovino: po dveletnem hrepenenju  
smo učenci in učitelji končno začeli uporabljati čudovito novo telovadnico in 
zunanje igrišče.

tretji pa so bili učenci iz OŠ Cvetka Golarja. 
Tudi v smučarskih skokih naši učenci dose

gajo zadovoljive rezultate. Očitno otroci še 
vedno skačejo na domačih malih skakalnicah 
(ki jih naredijo sami), če je dosti snega, kot smo 
to počeli mi odrasli.

Tekmovanja v Sebenjah se je 12. 2. udeležilo 
sedem učencev naše šole, in sicer od letnika 
2011 do 2009 (od 2. do 4. razreda). Med dekleti 
je Sara Tomažin (l. 2009) dosegla 7. mesto, 
Klara Tomažin (l. 2010) 13. mesto, Sabina 
Filipič (l. 2011) pa 6. mesto. Med dečki je Nace 
Božnar (l. 2010) dosegel 6. mesto, Vid Peterlin 

(l. 2010) 9. mesto, Tomaž Troha (l. 2009) 14. 
mesto in Vid Škrlec (l. 2009) 27. mesto.

Planinski tabor na Jelencih
V petek, 18. januarja 2019, smo se ob 17. uri 

odpravili iz Leskovice proti Jelencem. Pot je bila 
sicer zasnežena, a lepo shojena, tako da večjih 
težav na poti nismo imeli. V uri in pol smo prispeli 
na Jelence, se podkrepili, pogreli in si pripravili 
ležišča. Večer smo si popestrili z družabnimi ig
rami – karte, človek ne jezi se, šah ...

Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili 
mimo koče na Blegošu na vrh Blegoša. Pot 
je bila zaradi snega bolj zahtevna, a smo vsi 
srečno in varno prispeli na vrh. Nato smo se 
spustili nazaj do koče, kjer smo se ogreli s 
čajem. Mentorici sta za udeležence pripra
vili presenečenje, saj so nas obiskali gorski 
reševalci iz Škofje Loke. Štefan Zadravec, Ivan 
Čufar in Urban Polajnar so nam pokazali, kako 
preverimo, ali je nevarnost plazov velika, kako 
ponesrečenca iščemo z žolno, kako sondiramo 
in kako ponesrečenca odkopljemo. Ker so ime
li s sabo tudi mlado psičko, ki se uči iskanja 
ponesrečencev, smo se ji z veseljem skrivali, 
da nas je iskala in tudi uspešno našla.

Po učni uri, kjer smo se zunaj dodobra nam
razili, smo si v koči privoščili še en čaj in kosilo 
ter se nato mimo Jelencev vrnili v Leskovico, 
kjer so nas ob 15. uri  že čakali starši.

Zbral in uredil novinarski krožek  
OŠ Ivana Tavčarja

18. februar – prvi telovadni dan v novi telovadnici

Ustno zdravje pomeni zdravje zob, obzobnih 
tkiv in drugih struktur v ustni votlini. Ustno zdravje 
ne pomeni samo zdravih zob, ampak predstavlja 
pomemben del splošnega zdravja in vpliva na 
kakovost človekovega življenja. 

Skrb za ustno zdravje se začne s prvim zobkom. 
Vzpostavitev dobrih navad v otroštvu predstavlja 
prvi korak k zdravim zobem za vse življenje.

Zobe ščetkamo dvakrat dnevno, in sicer zjutraj 
ter zvečer pred spanjem. Otroku pomagamo z 
umivanjem zob, dokler nima dovolj razvitih ročnih 
spretnosti, da bi zobe primerno očistil sam. Prav 
tako moramo vedeti, da se otroci ne zavedajo 
posledic slabo umitih zob.

Pomembno je, da smo odrasli s svojimi navadami 
dober zgled otrokom pri skrbi za ustno zdravje.

Najpogostejši bolezni ustne votline sta karies 

20. marec – svetovni dan ustnega zdravja
in parodontalna bolezen. Obe bolezni sta zelo 
povezani s prisotnostjo zobnih oblog, ki so pos-
ledica pomanjkljive ustne higiene.

Nasveti za ohranjanje ustnega zdravja
• Zobe ščetkamo vsaj dvakrat dnevno, in sicer 

zjutraj ter zvečer pred spanjem.
• Uporabljamo mehko zobno ščetko.
• Uporabljamo zobno pasto, ki vsebuje fluoride.
• Priporočene količine zobne paste in koncen-

tracije fluoridov v zobni pasti: 
- otroci do 2. leta starosti: grahovo zrno zobne 

paste s 500 ppm fluoridov,
- otroci med 2. in 6. letom starosti: grahovo 

zrno zobne paste s 1000 ppm fluoridov,
- otroci, starejši od 6. let in odrasli: 1–2 centi-

metra zobne paste s 1450 ppm fluoridov.
• Zobne paste po ščetkanju ne splakujemo z 

vodo, ampak jo samo izpljunemo.
• Uporabljamo pripomočke za čiščenje medzob-

nih prostorov – zobno nitko in medzobne ščetke.
- Tudi pri otroku uporabljamo zobno nitko, če 

so mlečni zobje v tesnem stiku.
• Otroku začnemo umivati zobe takoj, ko 

izraste prvi mlečni zob.
• Otroku s ščetkanjem pomagamo do 10. 

leta starosti.
• Izogibamo se prigrizkom med obroki.
• Omejujemo sladkarije in sladke pijače.
• Za žejo pijemo predvsem vodo in nesladkan čaj.
• Redno obiskujemo zobozdravnika, tudi če 

nimamo posebnih težav z zobmi.
Manca Peternelj, dr. dent. med.
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Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite (CZ), Up-
rava RS za zaščito in reševanje podeli priznanja 
in nagrade CZ najzaslužnejšim posameznikom 
in društvom oziroma enotam za zasluge in 
prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, 
izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter 
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. 
Na Gorenjskem je bilo podeljenih 53 znakov, od 
tega 33 bronastih, osem srebrnih, osem zlatih 
in štiri plakete.

Med nagrajenci sta tudi Cene Črešnovar in 
David Vehar, občana naše občine.

Oba sta prejela bronasti znak CZ za aktivno in 
učinkovito posredovanje ob vremenski ujmi, ki je 
konec oktobra prizadela občino Tržič. V Jelendolu 

sta posredovala kot pripadnika enote za tehnično 
reševanje CZ Kranj. Za oba je bilo to prvo 
priznanje CZ. »Priznanje je bilo presenečenje in 
je nedvomno pohvala ter motivacija za naprej,« 
je po podelitvi v Zgornjih Gorjah povedal Cene 
Črešnovar in izpostavil: »Če ob nesrečah ne 
vidite nobenega predstavnika CZ, še ne pomeni, 
da nas ni, da CZ nič ne dela!« Prav tako je bilo 
priznanje presenečenje za Davida Veharja. »Rad 
pomagam ljudem, ne glede na to, za kašno 
nesrečo gre. Prav zato sem se pred šestimi leti 
pridružil gasilcem.« Cene je operativni gasilec 
že kar nekaj let, David pa je usposabljanje za 
operativnega gasilca opravil pred kratkim.

Lidija Razložnik

Vsi učenci naše šole so skupaj z učitelji del 
pouka preživeli v šoli, del pa v Kulturnem domu 
DPD Svoboda v Žireh. 

Gajin svet 
V Žiri so se najprej odpravili učenci od 4. do 9. 

razreda in si ogledali slovenski film Gajin svet. To 
je družinski in hkrati mladinski film, ki izpostavlja 
tipične težave današnjega časa: odraščanje, preo
bremenjenost staršev, ločitev, odtujenost, vpliv 
pretirane uporabe mobilnih telefonov, naivnost 
ob uporabi spletnih omrežij, dotakne pa se tudi s 
tem povezanih spletnih zlorab.

Po filmu sta sledili še dve uri pouka v šoli, 
ki sta bili namenjeni pogovoru o filmu in o vseh 
temah, ki so se otrok dotaknile.

Gašper in Petra na zimskih počitnicah
Mlajši učenci od 1. do 3. razreda so lahko 

uživali v sicer kar dolgem, a zabavnem sinhro
niziranem filmu Gašper in Petra na zimskih 
počitnicah, ki jih je posrkal v svet igre in pome
na pravega prijateljstva. Seveda so se na ogled 
filma pripravili že v šoli, kjer so se z učiteljicami 
pogovarjali o prijateljstvu in drugih temah.

Počastitev našega velikega poeta  
in praznika kulture

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom 
so se učenke in učenci 6. a razreda, pianist Da
vid, kitaristka Manca in naš mladinski pevski 
zbor poklonili Francetu Prešernu, njegovemu 
pomenu za Slovence ter kulturi nasploh.

Skozi preprost otroški pogovor so Brina, 
Eva, Nina in Timotej vsem prisotnim približali 
najpomembnejša dejstva iz Prešernovega 
življenja. Z dogajanjem se je lepo spojila 
glasba: klavirska skladba in pesmi naših pevk 
– O Vrba ter Dekle moje, pojdi z menoj. Nekaj 
posebnega pa je bila lutkovna predstava Od lepe 
Vide po Prešernovi priredbi ljudske pesmi. ki so 
jo v celoti ustvarili šestošolci – izdelali so lutke, 
grad, barko in morje, brali vloge in igrali.

Povezovalki programa, Lana in Ema, sta 
vsem položili na srce, naj se velikokrat spom
nimo Franceta Prešerna, njegove ustvarjalnosti 
in vsega, kar je zapustil in dal našemu narodu. 

Iz OŠ Poljane

Mesec kulture
Februar je bil mesec kulture. Že začeli smo ga v tem duhu, in sicer na delovno 
soboto, 2. februarja.

Telesna kultura na snegu
V februarju nismo skrbeli le za kulturo duha, 

ampak tudi za kulturo telesa. Šestošolci so za 
smučarsko kondicijo skrbeli kar pet dni, in sicer 
v smučarski šoli v naravi v Smučarskem centru 
Cerkno. Prvošolci so opravili zimski pohod, 
drugošolci so preizkušali sankališče na Starem 
vrhu, učenci 4. in 5. razreda so drsali v Kranju, 
devetošolci pa so lahko izbirali med drsanjem 
in smučanjem. Tudi planinci so bili aktivni in 
uživali v prelepi zimski dolini Tamar.

Zelo uspešni so bili naši mladi športniki na 

področnem prvenstvu Gorenjske v smučarskih 
skokih z alpskimi smučmi za osnovne šole v 
Sebenjah pri Tržiču. Osvojili so pet medalj in še 
več odličnih uvrstitev, deset pa se jih je uvrstilo 
na državno prvenstvo. To so Anamarija Jurčič, 
Maruša Šubic, Jerca Gantar, Žiga Šubic, Andraž 
Šubic, Krištof Štefe, Ožbej Dolenec, Nik Krpič, 
Krištof Pisk in Tadej Kisovec. 

Telesna kultura v dvorani
Naši mlajši košarkarji tudi letos igrajo zelo 

dobro. Najprej so v Žireh premagali OŠ Žiri in 
OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, nato pa v pone
deljek, 18. februarja, v Gorenji vasi osvojili prvi 
uradni turnir v novi telovadnici in se z zmagama 
proti domačinom in učencem OŠ Cvetka Go
larja uvrstili na področno tekmovanje.

Na področno tekmovanje v Kranju sta se 
poleg naše ekipe uvrstili še OŠ Simona Jenka 
in OŠ Jakoba Aljaža. Tekmovanje je potekalo 
na visokem nivoju in je bilo izredno izenačeno. 
Gorenjski prvaki so postali košarkarji OŠ Jako
ba Aljaža, naša ekipa pa je osvojila 3. mesto.

Za ekipo OŠ Poljane so nastopali: Elin Mrak, 
Lena Grebenc, David Omejc, Nejc Milinovič, 
Jaka Padežnik, Gašper Čadež, Tilen Mrak, 
Ožbej Krek, Dominik Pisk, Nejc Klemenčič in 
Jaka Kalamar.

Vsi nastopajoči si zaslužijo čestitke za 
požrtvovalno igro, v prihodnje pa jim želimo 
še kanček športne sreče za preboj na državno 
raven tekmovanja.

Bernarda Pintar

Lej, kaj vse piše o Prešernu!

Bronasti znak Civilne zaščite Črešnovarju in Veharju

Prejemnika bronastega znaka Civilne zaščite 
Cene Črešnovar … … in David Vehar
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Lani poleti sta študenta Jure Hafnar in Nina 
Gartner iz Škofje Loke skupaj s še štirimi 
prijatelji odšla v južnoameriško Bolivijo na tri
tedensko prostovoljno odpravo preko programa 
POTA, ki ga izvaja društvo Skupnost katoliške 
mladine SKAM. V glavnem mestu La Paz, ki je  
s 3.640 metri nadmorske višine najvišje ležeča 
prestolnica na svetu, so pomagali v bolnišnici 
za duševno zdravje San Juan de Dios, ki jo vodi 
katoliški red usmiljenih bratov. Njihovo delo sta 
bila animacija in pomoč bolnikom. Ker so bili 

Otvoritev slikarske razstave
POMLADNO PREBUJENJE

Maja Cerar

 

torek, 2. 4. 2019, ob 18. uri
razstavni prostor v knjižnici

Zaključek prireditev za otroke v Občini 
Gorenja vas - Poljane

MAČEK MURI
glasbeno-gledališka predstava

 

ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 17.30 uri
velika dvorana Sokolskega doma Gorenja vas

VSTOP PROST!

KRAJEVNA KNJIŽNICA 
GORENJA VAS
ponedeljek 11.00–17.00
torek in četrtek 13.00–19.00
04/510 71 00

gorenjavas@knjiznica-skofjaloka.si

KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
sreda 13.00–19.00 
petek 11.00–17.00
04/518 33 80
poljane@knjiznica-skofjaloka.si

izposojevalna enota SOVODENJ
petek 13.00–17.00
sovodenj@knjiznica-skofjaloka.si 
www.knjiznica-skofaloka.si

PRIREDITVE ZA OTROKE IN ODRASLE

Maček Muri, pravljica Kajetana Koviča, 
pripoveduje o črnem mačku, ki se spopada 
z veliko uganko, kako osvojiti srce prave 
mačje Parižanke, muce Mace. Dogaja se 
v Mačjem mestu in prisrčno prikazuje 
življenje mačjega sveta. To je zgodba iz 
našega vsakdana, zgodba o suhih, debe
lih, pridnih in razbojniških mačkonih. 
S pesmimi, ki se prepletajo v zgodbi, 
so odrasle številne generacije, tokrat pa 
bodo zaživele na odru Sokolskega doma 
Gorenja vas.

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA
(KRAJEVNA KNJIŽNICA GORENJA VAS,

POLJANE IN SOVODENJ)
vas vabi na

KRAJEVNA KNJIŽNICA GORENJA VAS
• ponedeljek, 18. 3., ob 17.10
Beremo z nasmehom s PSIČKO ITO  (OBVEZNE 
PREDHODNE PRIJAVE)   
Zala Špegu, Ambasadorji nasmeha
• četrtek, 21. 3., ob 19.00, mala dvorana 
Sokolskega doma
Četrtkov večer s knjižnico – potopisno predavanje
S TURNIMI SMUČMI PO ZEVSUVEM OTOKU
Damjan Slabe (v sodelovanju z VGC Gorenjske in 
Zavodom O)
• četrtek, 21. 3. in 11. 4., 17.00–19.00
Brezplačna delavnica za odrasle
AEROBIKA MOŽGANOV
Petra Čelik (VGC Gorenjske, Zavod O)
• ponedeljek, 25. 3., ob 17.00
Glasbeno-pravljična urica
SPOZNAJ GLASBILO IN PRISLUHNI PRAVLJICI
Glasbena šola Škofja Loka in Bernarda Buh
• sreda, 27. 3. in 10. 4., 15.00–17.00   
TEČAJ ANGLEŠČINE za začetnike,  za obnovitev 
in nadgradnjo
Jasna Kejžar Hartman (VGC Gorenjske, Zavod O)
• ponedeljek, 1. 4., ob 17.10
Beremo z nasmehom s PSIČKOM KNUTOM  
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)   
Zala Špegu, Ambasadorji nasmeha
• torek, 2. 4., ob 18.00   
Otvoritev slikarske razstave: POMLADANSKA 
BARVITOST
Maja Cerar
• ponedeljek, 8. 4., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
PISANI PIRHI
Saša Ambrožič

• ponedeljek, 15. 4., ob 17.30
velika dvorana Sokolskega doma Gorenja vas
ZAKLJUČEK prireditev za otroke knjižnic Gorenja 
vas, Poljane in Sovodenj
MAČEK MURI (glasbeno-gledališka predstava)
pod vodstvom Nadje Strajnar Zadnik
KRAJEVNA KNJIŽNICA POLJANE
• petek, 15. 3., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
POSEBNO DARILO
Saša Ambrožič
• petek, 5. 4., ob 17.00
Beremo z nasmehom s PSOM ALVINOM  
(OBVEZNE PREDHODNE PRIJAVE)   
Irma Golob, Ambasadorji nasmeha
• petek, 12. 4., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
PISANI PIRHI
Saša Ambrožič
• ponedeljek, 15. 4., ob 17.30 
ZAKLJUČEK prireditev za otroke v Gorenji vasi
IZPOSOJEVALNA ENOTA SOVODENJ
• petek, 15. 3., ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
POZDRAVLJENA POMLAD
Polona Homec
• petek, 5. 4., ob 17.00
Ura pravljic za otroke – od 4. leta dalje
MANČKARADA
Polona Homec
• petek, 12. 4.,  ob 17.00
Delavnica za spretne prstke
VELIKONOČNA DELAVNICA
Polona Homec
• ponedeljek, 15. 4., ob 17.30 
ZAKLJUČEK prireditev za otroke v Gorenji vasi

Utrinki Južne Amerike v Sokolskem domu
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že tako daleč od doma, so izkoristili čas še za 
večdnevno raziskovanje Bolivije in delno tudi 
sosednjega Peruja. Prevzela jih je lepota narave 
v Andih in tropskih predelih, izjemna sončna 
svetloba in bogata indijanskošpanska kultura. 
Jure in Nina sta z zanimivimi fotografijami in 
pripovedovanjem poskušala ta svet približati 
tudi publiki v mali dvorani Sokolskega doma v 
Gorenji vasi na četrtkovem večeru 21. februarja 
v organizaciji gorenjevaške knjižnice.

Jure Ferlan

Knjižnica Gorenja vas

Jure Hafnar in Nina Gartner sta doživeto predstavila potovanje po Boliviji in okolici.
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Tričlanska komisija – Izidor Jesenko, Denis 
Bozovičar in Iris Todorovič – je fotografije oce
nila po svojih strokovnih in estetskih merilih. 
Odprtje razstave z razglasitvijo nagrajencev je 
potekalo v okviru občnega zbora gorenjevaških 
planincev v februarju. Diplomo za peto mesto 
je za fotografijo Skozi meglo prejel Roman 
Zupanc. Fotografija z naslovom Nevihta bo 
je avtorju Milanu Mihaliču prinesla diplomo 
za četrto mesto. Priznanje za tretje mesto je 
za fotografijo Triglavski smuk prejel Marko 
Šubic. Drugouvrščena fotografija z naslovom 
Kot je delo avtorja Simona Primožiča. Najbolj 
pa se je razpisani temi približal Aleš Frelih, ki 

Fotografski natečaj PD Gorenja vas

Na natečaju rekordno število fotografij
Vremenski razgledi z vaših hribov je naslov nagradnega fotografskega natečaja 
PD Gorenja vas, ki se je zaključil 27. januarja. Na že osmem natečaju, ki so ga 
planinci prvič organizirali skupaj s Foto klubom Anton Ažbe iz Škofje Loke, je 
sodelovalo 36 fotografov iz Škofje Loke, Nove Gorice, Ljubljane, Iga, Ptuja, 
Orešja, Železnikov in Poljanske doline. Skupno so prispevali 302 fotografiji.

je v objektiv ujel Triglav. Strokovna komisija 
je podelila še posebno priznanje, ki ga je za 
fotografijo Naelektreno nebo prejel Matej 
Steger.

Iz leta v leto več sodelujočih
»Komisija  je posebno nagrado podelila, saj 

ni nihče od sodelujočih navedel, v katero kat
egorijo se prijavlja, razpisani sta bili namreč dve 
temi. Drugi, težji temi sta sledila le dva avtorja,« 
pojasnjuje vodja natečaja Darko Miklavčič. 
Tako nagrajenci kot drugi sodelujoči so prejeli 
praktične nagrade. »Vesel sem, da je tokratni 
natečaj presegel lanskoletnega tako po številu 

Na občnem zboru so najbolj zaslužnim podelili 
pohvale in priznanja PZS, in sicer pohvale za 
aktivno delo pri posameznih akcijah. Prejeli so 

jih: Niko Franko, Franc Debenec, Marija Prosen, 
Marija Tušek in Nežka Bozovičar. Prejemniki 
bronastih priznanj za pet let aktivnega dela 

so Zorka Jereb, Milan Savič, Darko Miklavčič, 
Marta Pintar, Roman Pagon, Darjo Čermelj, 

Marjan Madjar, Katja Zorko, Alenka Jelovčan, 
Matjaž Kumer, Stanka Brišar in Neža Erznožnik. 

Za več kot deset let aktivnega dela pa je bilo 
srebrno priznanje podeljeno Valentinu Bogataj. 

Naslov naslednjega nagradnega natečaja bo 
Vaš gorski selfie portret, za katerega bodo 

fotografije zbirali od začetka decembra 2019 do 
konca januarja 2020.
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kot tudi kakovosti poslanih del,« še pojasnjuje 
in poudarja, da se izvirna in kakovostna dela 
najdejo tudi med fotografijami, ki se niso 
uvrstile v finale.

Sodelovanje  
s Foto klubom Anton Ažbe

V pripravo in izvedbo natečaja je vloženega 
ogromno prostovoljnega dela. Natečaj iz leta 
v leto postavlja nove mejnike. »Enega izmed 
njih smo postavili sami, in sicer sodelovanje 
s Foto klubom Anton Ažbe, ki bo v prihod
nje prineslo dvig kakovosti fotografij in večje 
število sodelujočih.« Miklavčič obljublja, da se 
bodo potrudili pri izbiri zanimivih tem ter da 
bodo najboljši avtorji primerneje nagrajeni ter 
ustrezno predstavljeni. Najboljše fotografije so 
še na ogled v OŠ Ivana Tavčarja. Razstavljene 
bodo tudi v gostilni Blegoš v Javorjah, v koči 
na Blegošu in po novem v prostorih Foto kluba 
Anton Ažbe in OŠ Poljane.

Lidija Razložnik

Zmagovalna fotografija natečaja Vremenski razgledi z vaših hribov je fotografija Aleša Freliha 
z naslovom Triglav.

Pri mlajših cicibankah do 9 let je bila med 
devetimi tekmovalkami najhitrejša Angelika Strel 
pred Brino Drmota in Loti Poljanšek, medtem ko 
je med petimi mlajšimi dečki slavil Nace Božnar, 
drugi je bil Tadej Dolenc in tretji Leon Božnar. 
Starejše cicibanke (od 10 do 11 let) so se na progo 
podale tri: prvo mesto je zasedla Ema Kržišnik, 
druga je bila sestra Ajda Kržišnik, tretja pa Ajda 
Kržišnik z Dobravšc. Pri starejših dečkih je Nejc 
Dolenc prehitel Maksa Božnarja, pri mlajših 
deklicah (od 12 do 13 let) pa je bila Ema Ržek 
hitrejša od Mance Dolenc. V treh kategorijah ni bilo 
konkurence, tako da so Maruška Klemenčič, Žak 

Občinsko prvenstvo 2019 v veleslalomu

Najhitrejši Domen Poljanšek
Zadnjo februarsko nedeljo je na progi Grebljica na smučišču STC Stari Vrh 
Smučarski klub Poljane organiziral Občinsko prvenstvo Občine Gorenja vas - 
Poljane v veleslalomu. Na progo se je podalo 54 tekmovalcev, ki so tekmovali v 
18 kategorijah. Najhitrejši med vsemi je bil Domen Poljanšek s časom 30.91. 

Oblak in Žiga Podrekar vsi prejeli zlato medaljo. V 
kategoriji mladincev, starih od 16 do 20 let, je slavil 
Anže Podrekar, drugi je bil Žan Pustovrh in tretji 
Samo Oblak. Med mlajšimi člani do 30 let je prvo 
mesto osvojil Jaka Logar, drugo Milan Jelovčan 
in tretje Tadej Drlink. Med starejšimi članicami 
od 31 do 40 let je prvo mesto pripadlo Lei Hren, 
druga je bila Nives Kržišnik, med starejšimi člani 
pa je bil najhitrejši Domen Poljanšek, za njim je 
stal na stopničkah Luka Kržišnik, na tretje mesto 
pa se je povzpel Robi Oblak. S šestimi tekmovalci 
je bila zelo številčna kategorija mlajših gospodov 
(od 41 do 50 let), kjer je slavil Janez Oblak, drugi 

je bil Gorazd Podrekar in tretji Franc Klemenčič. 
Izmed starejših gospodov (od 51 do 60 let) je bil 
najhitrejši Roman Demšar, srebro je osvojil Igor 
Bogataj in tretje Janez Dolenc. Marija Klemenčič 
je bila najhitrejša starejša gospa, med veterani pa 
sta slavila Zoro Hren in Frenk Dolenc. Najmlajši 
tekmovalec je bil 5letni Adam Kokelj, najstarejši 
pa 70letni Zoro Hren.                                 T. D. 

Absolutni zmagovalec občinskega prvenstva v 
smučanju Domen Poljanšek
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Imeli so malo zemlje: toliko, da so lahko re
dili eno kravo in enega pujsa. Pod njihovo hišo 
je stala vaška sušilnica sadja, ki so ji rekli tudi 
‘pajštaba’. Upravljalo jo je sadjarskovrtnarsko 
društvo. Pri njih so takoj za kmetom Homcem 
imeli drugi največji sadovnjak na Dolenji 
Dobravi, saj je bil oče navdušen sadjar. Med 
številnimi spomini, ki so se Francu nabrali 
v devetih desetletjih življenja, so mu močan 
vtis pustila doživetja iz otroštva. Spominja se 
obiskovanja šole na Trati, obnovitvenih del 
strehe zvonika tratarske cerkve in odkritja ter 
restavriranja fresk v njej. Še danes se spomni, 
kako so otroci komaj čakali, da vidijo, kaj so 
restavratorji odkrili pod beležem. 

Naši 90-letniki: Franc Pustavrh

Najlepše je doma
16. februarja je 90. rojstni dan praznoval Franc Pustavrh z Dolenje Dobrave, 
kjer je najstarejši moški prebivalec. Rojen je bil v isti vasi v hiši pri Krušnku očetu 
Maksu, ki je služboval kot občinski sluga, in materi Pavli, ki je gospodinjila doma. 
Bil je drugi po vrsti od šestih otrok, vsi so bili fantje, od katerih so trije še živi.

Izučil se je za krojača 
V osnovno šolo je hodil štiri leta, kot je bilo 

takrat običajno, nato  je prišla druga svetovna 
vojna. Iz tega obdobja se spomni predvsem 
strahu, ki so ga prestali. Dobro se spomni 
tridnevnega partizanskega napada na Gorenjo 
vas tik pred božičem, ko so pogorele hiše pri 
Luku, v Koren,  v Maln (mlin ob Sori), pri Ho
movcu, pri Bognarju in še nekatere, ter močnih 
eksplozij ob bombardiranju Gorenje vasi in ve
likih kraterjev, ki so ob tem nastali na območju 
današnjega zdravstvenega doma. 

Leta 1946 je začel hoditi v triletno obrtno 
šolo, ki jo je prvi dve leti obiskoval na Trati v 
prostorih osnovne šole, zadnje leto pa v Idriji, 
kjer je bival v internatu, pouk pa je potekal v 
stavbi današnje gimnazije. Šola je izobraževala 
za različne poklice, Franc se je izučil za krojača. 
Obvezno prakso oz. vajeništvo je opravil pri 
krojaškem mojstru Dominiku Tavčarju na Do
lenji Dobravi. Po šolanju je tri leta služil obvezno 
vojaščino v jugoslovanski vojski. Tri mesece je 
prebil v Puli, preostali čas pa v Boki Kotorski 
v Črni gori. Na vojaščino ima lepe spomine, 
večino časa je v krojaški delavnici popravljal 
vojaške uniforme. Po koncu služenja vojaškega 
roka eno leto ni dobil zaposlitve, saj jo je bilo 
takrat težko dobiti. Po posredovanju znancev, 
družine Faganel iz Ljubljane, ki je pošiljala svoje 
otroke na okrevanje na Dolenjo Dobravo, je dobil 
zaposlitev v podjetju Novost Ljubljana, kjer so 
izdelovali konfekcijo za Namo. 

Iz Ljubljane ga je vleklo nazaj domov 
Zanj je bil prihod v Ljubljano velika spre

memba, saj se je prej le enkrat peljal skoznjo 

Že enajstič so Pr’ Dimšarji v Krnicah obeležili kul-
turni praznik Krničani in prebivalci okoliških vasi. 

Letos so prišli iz Leskovice, Robidnice, 
Kopačnice, Novakov, Javorij, Žetine, Debeni, z 
Laz, Martinj Vrha, Tičjega Brda in s Hotavelj, skupaj 
jih je bilo več kot 50. Srečanje so začeli s slovensko 
himno. So pa že lani ob 10-letnici za svojo vzeli 
skladbo Slovenija je domovina moja, ki je tudi letos 
niso izpustili. Program so oblikovali z recitacijami 
Prešernovih pesmi ter s pesmimi, spisanimi posebej 
za to priložnost, ki so nastale v okoliških krajih. Te so 
dopolnili še z glasbenimi vložki. Zanje so poskrbeli 
Jože Reven, ki je zaigral na harmoniko in zraven tudi 
zapel, ter poseben ansambel, sestavljen posebej 
za to priložnost. Domači fantje in njihovi prijatelji 
(Janez Buh, Aleš in Blaž Demšar, Klemen in Blaž 
Mezeg, Peter Slabe, Jaka Vodnik) so imitirali člane 
ansambla Fantje z vseh vetrov. Janez iz Novakov in 
Pavle s Tičjega Brda sta imitirala znane Slovence, 
politike in estradnike, Jaka Šturm in Žiga Vodnik pa 
sta zaigrala še na bariton.  

Da je obiskovalcev vsako leto več, ugotav-
lja tudi gospodar Pr’ Dimšarji Drago Demšar. 
Pravi, da ljudje že kakšen mesec prej sprašujejo, 
če večer bo. Vse nastaja spontano. Pri njih 
zagotovijo prostor, program in pogostitev pa 
dopolnijo z obiskovalci. Vesel 
je, da je tudi veliko mladih, 
ki bodo dogodek zagotovo 
ohranili v prihodnje. Strne, 
da jim je v Krnicah spet us-
pel čudovit kulturno-zabavni 
večer. »Zadovoljni smo z 
večerom, obiskom, s progra-
mom. Odlično je bilo. Vsem 
in vsakomur posebej, ki so 
prispevali k temu, da je večer 
uspel, lepa hvala. Radove-
den pa sem, kako lahko to, 
kar nam je uspelo letos, sploh 
še presežemo.« 

Ob hitrem življenjskem 

tempu se jim vsem zdi še toliko bolj pomembno, 
da se ustavijo in podružijo ob slovenski pesmi in 
besedi. Z mislimi pa so že pri naslednjem tovrst-
nem večeru, na katerega že zdaj z veseljem vabijo 
vse ljudi prešerne volje.                               P. N.

Na predvečer kulturnega praznika v Krnice!

Pisana druščina nastopajočih na prireditvi v čast kulturnemu 
prazniku v Krnicah. Najštevilčnejši so ‘Fantje z vseh vetrov’.
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in je ni poznal. Prva skrb pred nastopom službe 
je bila najti stanovanje. S pomočjo znancev z 
Dobravšc je dobil prostor v stanovanju njihove 
sorodnice. Spal je kar v kuhinji. Čez nekaj časa 
je dobil drugo, primernejše, a še vedno skromno 
stanovanje. V Ljubljani je preživel sedem let, 
potem pa se je vrnil v rodne kraje in se zaposlil 
v krojaštvu na Trebiji, ki se je čez čas priključilo 
podjetju Kroj iz Škofje Loke. Zadnjih 18 let 
pred upokojitvijo je delal v krojilnici pokrival v 
loškem Šeširju. Leta 1960 se je poročil z Vido, 
ki je bila doma iz Žirovskega Vrha. Rodili so 
se jima trije sinovi: Herman, Marko in Jure. 
V neposredni bližini Franceve rojstne hiše 
sta postavila na mestu manjše starejše hiše z 
domačim imenom v Vovšji novi dom. Franc 
je že 23 let vdovec, ima pa dva vnuka in dve 
vnukinji. Veliko mu pomeni obisk nedeljske 
maše. Dobrih 30 let je bil ključar župnijske 
cerkve na Trati. V tej vlogi je sodeloval pri 
gospodarskih zadevah, predvsem obnovah 
in vzdrževanju ter pri organizaciji cerkvenih 
prireditev, kot sta npr. velikonočna in telovska 
procesija, ko je bilo potrebno dobiti ljudi za 
sodelovanje. V veliko veselje mu je, da se s 
svojci dobro razumejo in se večkrat družijo. 
Še vedno kuha sam, zase in za najstarejšega 
sina, s katerim skupaj živita v lepo urejenem 
stanovanju, iz katerega ima lep razgled na 
polja proti Gorenji vasi. Franc pravi, da najraje 
od vsega pripravlja žgance, ni važno, iz katere 
moke; najbolj mu teknejo skupaj z mlekom. 
Njegov nasvet za dolgo življenje je preprost: 
jesti zdravo, veliko krompirja in zelja, in delati, 
a z delom ne pretiravati. In seveda tudi ne pre
tiravati s pijačo, sam namreč nikoli ni hodil za 
šank v gostilne. Ob vprašanju, kje v življenju 
se je najbolje počutil, je povedal, da je sicer 
bilo povsod, kjer ga je vodila življenjska pot, 
zanimivo, a vendar je doma, v Gorenji vasi in 
na Dobravi najlepše.

Jure Ferlan

90-letnik Franc Pustavrh z Dolenje Dobrave
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Kam marca in aprila 2019?
• 16. in 23. marec ter 13. april ob 10.15: Tečaj risanja in slikanja za 
otroke od 7 do 15 let v Šubičevi hiši in v Todražu.  Organizirajo: 
VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod Poljanska dolina, Šubičeva hiša. 
Prijave in dod. inf.: Apolonija Kandus, tel. št.: 040/477640, enaslov: 
apolonija@zavodo.org. 
• 17. marec ob 17. uri v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas: Potopisno 
predavanje Rožleta Revna z naslovom S kolesom do Kazahstana 
(10.000 kilometrov). Organizira Klub študentov Poljanske dolina.
• 19., 26. marec in vse torke v aprilu ob 17.30: Vinyasa/Hatha JOGA 
v Šubičevi hiši. Organizira Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: Neža 
Pavšič, tel. št.: 031/239283, enaslov: neza.pavsic@gmail.com. 
• 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4. od 9. do 11. ure: Tečaj uporabe 
računalnika v Šubičevi hiši. Vodil ga bo Domen Kokelj. Prijavite se 
lahko do 18. marca na tel. št.: 040/477640 ali na enaslovu: apolo
nija@zavodo.org. Organizirajo: VGC Škofja Loka, Zavod O, Zavod 
Poljanska dolina in Šubičeva hiša. 
• 28. marec: Izlet članov društva v Koper. Informacije in prijave pri 
društvenih poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za Poljansko 
dolino Gorenja vas. 
• 29. marec ob 17. uri: Predavanje dr. Ande Perdan Deževni gozd – 
pljuča Zemlje v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. Or
ganizira KORK Gorenja vas. Dod. inf.: Marija Knafelj, marijaknafelj@
gmail.com, tel. št. 041/928882.
• 31. marec ob 18. uri: Potopisno predavanje Potepanje po centralni 
Aziji v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Predavala bosta Žan in Eveli
na Kunc Lindav. Vstop je prost. Organizira PD Gorenja vas. Dod. inf.: 
www.pdgorenjavas.com.  
• 4. april od 16. do 17. ure: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in ho-
lesterola v prostorih bivše knjižnice na Blatih. Organizira KORK 
Gorenja vas. Dod. inf.: Marija Knafelj, marijaknafelj@gmail.com, tel. 
št. 041/928882. 
• 6. april ob 10. uri: Redno mesečno vodenje po utrdbi Rupnikove 
linije na Golem vrhu. Predhodne prijave niso potrebne. Zaželene so 
čelne svetilke ter primerna obleka in obutev. Cena vodenja je 5 evrov na 
osebo. Organizira Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, tel. 
št.: 031/720573, enaslov: lucija.kavcic@poljanskadolina.com.
• 13. april od 8. ure dalje: Odvoz odpadnega železa v Poljanah. Kosovno 
železo lahko pripeljete 12. in 13. aprila na odlagališče h gasilskemu domu. 
Če je kosov več, lahko pokličete na tel. št.: 041/369091 (Franci Podobnik) 
ali 031/240007 (Janez Jamnik) in pobrali ga bodo na vašem domu. Or
ganizira PGD Poljane. Dod. inf. Damjan Vidmajer, tel. št.: 040/607306, 
enaslov: damjan.vidmajer@gmail.com.   
• 13. april ob 9. uri: Meteoritov pohod v Javorjah. Organizator: TD Stari 
vrh. Dod. inf.: Janez Šturm, tel. št.: 040/190701, www.tdstarivrh.si. 
• 13. april ob 10. uri: Odprtje razstave Irme Kopač s kulturnim progra-
mom v Šubičevi hiši. Organizira Zavod Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija 
Kavčič, tel. št.: 031/720573, enaslov: lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 
• 13. april ob 10. in 11. uri: Žive slike (organizirano vodenje po 
zbirkah) v Šubičevi hiši. Ob 10.15 bo v večnamenskem prostoru 
otroška ustvarjalna delavnica risanja in slikanja. Prijave zbirajo na 
tel. št.: 040/477640. Organizirajo: Šubičeva hiša, Zavod O in Zavod 
Poljanska dolina. Dod. inf.: Lucija Kavčič, tel. št.: 031/720573, e
naslov: lucija.kavcic@poljanskadolina.com. 
• 13. april ob 20. uri: Ponovitev komedije Sovražnica mož v kul-
turnem domu Poljane. Organizira TD Gorenja vas. 
• 16. in 17. april: Izlet: Boromejski otoki (Italija). Informacije in pri
jave pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za 
Poljansko dolino Gorenja vas.
• 20. april ob 8. uri: Odprtje pohodne sezone v Gorenji vasi. Orga
nizirata: Zavod Poljanska dolina in Občina Gorenja vas  Poljane. Dod. 
inf.: Lucija Kavčič, 031/720 573, lucija.kavcic@poljanskadolina.com.

Poljanski salamarji ocenjevali krvavice 
Poljanski salamarji so v soboto, 2. februarja, že drugo leto zapored v 

gostilni Na Vidmu v Poljanah organizirali ocenjevanje krvavic. Dogodek 
pripravljajo z namenom dvigovanja kakovosti izdelovanja te tradicionalno 
zimske sezonske specialitete. Kot opaža Tomaž Žežko, vodja Poljanskih 
salamarjev, so razlike opazne že od hiše do hiše. Za krvavice v Poljanski 

dolini velja, da se v glavnem izdelujejo na gorenjski način, pri katerem se 
kot začimba uporablja meta, ki za marsikatero drugo področje v Sloveniji 
ni značilna. Na ocenjevanju so imeli devet primerkov krvavic različnih 
izdelovalcev. Udeleženci ocenjevanja so jih ocenjevali s poskušanjem 
vsake posebej. Prvo mesto je dosegla krvavica Tomaža Žežka iz Hotov-
lje, drugo najboljšo je pripravil Boštjan Čemažar iz Gorenjih Novakov, na 
tretjem pa sta si skupno mesto delili krvavici Jureta Jesenka z Gorenjega 
Brda in Cirila Gantarja iz Dol nad Idrijo. 

Salamarji že vabijo na Salamijado na Visokem, ki bo 27. aprila ob 15. 
uri. Letošnja novost bo ocenjevanje klobas.                          Jure Ferlan
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Praktikum, d. o. o., Gorenja vas zaposli:
1. MONTERJA VODOVODNIH, OGREVALNIH IN HLADILNIH 
NAPRAV
• Zaželena poklicna izobrazba kovinarske smeri ali izkušnje na podobnih delih.
• Delo se izvaja na terenu večinoma v oddaljenosti do 35 kilometrov od sedeža 
podjetja.
2. MONTERJA IN SERVISERJA REGULACIJ OGREVANJA IN 
HLAJENJA
• Zaželena poklicna ali srednja izobrazba elektro smeri ali smeri mehatronik.  
• Delo se izvaja na terenu večinoma v oddaljenosti do 35 kilometrov od sedeža 
podjetja
3. VOZNIKA INŠTRUKTORJA B KATEGORIJE
 • Srednja šola in izpit za voznika inštruktorja, možno šolanje za pridobitev tega 
naziva.

Prijave sprejemamo do 30. 3. 2019 na e-naslovu peter@praktikum.si.

Pustna rajanja po občini
Na pusto soboto, 2. februarja, so manjše pustno rajanje na Blatih za 

najmlajše pripravili člani TD Gorenja vas. Ob spremstvu starejših maškar 
je potekal še sprevod po Gorenji vasi. Pozno popoldne se je več kot 20 
maškar iz Leskovice in okoliških vasi zbralo tudi v prostorih Gostilne Metka 
v Studorju, kjer so zanje pripravili rajanje in tombolo. Večje oziroma starejše 
maškare so na pustno so-
boto na povabilo hotaveljskih 
turistov obiskale Zadružni 
dom na Hotavljah. Za otroke 
s Hotavelj in okoliških vasi 
pa je na pustno nedeljo, 3. 
marca, TD Slajka Hotav-
lje na otroškem igrišču na 
Hotavljah pripravil zanimiv 
program z animacijo. Fo
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ARHIPLUS, d.o.o.

NASLOV
Poljanska cesta 65B
4224 Gorenja vas

GSM

040 508 043

E POŠTA
info@arhiplus.si

SPLETNA STRAN
arhiplus.si

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE
Nudimo vam izdelavo projekta za:
- novogradnjo
- prenovo
- nadzidavo ali dozidavo
- legalizacijo 
- notranjo opremo

Na nas se lahko obrnete tudi,
če potrebujete nasvet v zvezi z 
gradnjo in upravnimi postopki.

Obiščete nas lahko v naši  pisarni,
stavba Mercatorja, v Gorenji vasi,
2. nadstropje, nad prostori pošte.

Jahanje poteka od ponedeljka 
do sobote po predhodnem dogovoru 

na 031 488 991.
Licencirana inštruktorica jahanja 

pri Konjeniški zvezi Slovenije. 
Tjaša Boštic Pintar

RANČ FIFI 
NA HOTAVLJAH

Facebook: RANČ FIFI

• ŠOLA JAHANJA                                                                     
• TERENSKO JAHANJE                                  
• DARILNI BONI                       
Email: tjasa.bostic@gmail.com

Kar nekaj fotografij 
je tokrat prispelo na naš 
naslov, objavljamo dve od 
njih. Prvo fotografijo še zim
skega sončnega zahoda na 
Blegošu je poslala družina 
Režen, drugo pa Helena 
Miklavčič. Vsem najlepša 
hvala! Še naš naslov, na 
katerega lahko pošljete lepe 
trenutke, ki jih boste ujeli 
v objektiv: podblegaske.
novice@gmail.com.

Foto meseca

Sončni zahod, ki ga je ujela družina Režen. Posnetek Helene Miklavčič.


