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PODBLEGAŠKE NOVICE (ISSN 1408 - 3086) – Glasilo občine Gorenja vas - Poljane. Naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Elektronska 
pošta: podblegaske.novice@gmail.com. Odgovorna urednica: Milka Bizovičar. Pomočnica urednice: Tina Dolenc. Članice uredniškega odbora: Milka Burnik, Tadeja Šubic in Lidija 
Razložnik. Oglasno trženje: Karla Kokelj (podblegaske@gmail.com). Lektorici: Ana Jurjevič in Polona Peternelj. Računalniški prelom in oblikovanje: 2Rdesign, Robert Resman s.p., 
Tisk: Tiskarna Artelj. Podblegaške novice so tiskane v 2250 izvodih in jih brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občini Gorenja vas - Poljane. Na voljo so tudi na spletnih straneh 
občine www.obcina-gvp.si. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja in preoblikovanja člankov. Izbrane poslane fotografije objavljamo tudi na spletnih straneh občine, razen če avtor 
tega pri pošiljanju za objavo v časopisu ne bo izrecno prepovedal. Podblegaške novice so v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, vpisane pod zaporedno številko 102.  
Foto na naslovnici: Leon Kavčič. Pogled na Blegoš in Triglav s Sivke.

• 5. januar: Sestanek 
z direktorico Knjižnice 
Škofja Loka Marijo 
Lebar, o možnosti vz-
postavitve knjižnice v 
Gorenji vasi na novi, 
boljši lokaciji.

• 7. januar: Tradicio-
nalno skupno kosilo z župniki in ravnatelje-
ma ter tokrat tudi z zdravniki.

 • 10. januar: Obisk župana Janeza Žaklja 
iz občine Žiri. Pogovor predvsem o skupnem 
sodelovanju.

• 12. januar: Srečanje z direktorjem 
Elektra Primorska Julijanom Fortunatom o 
zaključevanju elektrifikacije do Topličarja v 
dolini Kopačnice.

• 12. januar: Sestanek z vodstvom 
občinskega gasilskega poveljstva o tekočih 
temah in še poglobljenejšem sodelovanju.

• 13. januar: Na okrogli mizi na mestni 
občini Kranj o zaprtju porodnišnice. Stroka 
in politika sta enotni, da bi bilo zaprtje 
napačna odločitev.

 • 18. januar: Sestanek na Direkciji RS za 
ceste, pregled vseh projektov v naši občini. 
Febru arja bo sestanek s predstavniki DRSC 
pri nas. 

 • 19. januar: Udeležba na novinarski 
konferenci na Atletski zvezi Slovenije, ker 
bo naša občina junija gostila mednarodno 
tekmo za mlade v gorskem teku.

 • 20. januar: Prvi sestanek, spoznavna 
seja šesterice z loškega območja po lanskih 
lokalnih volitvah. Srečali so se naš župan 
Milan Čadež, Janez Žakelj iz Žirov, Mihael 
Prevc iz Železnikov in škofjeloški župan 
Miha Ješe, predsednik državnega sveta 
Blaž Kavčič ter klicatelj srečanja Milenko 
Ziherl, ki je poleg Čadeža drugi predstavnik 
v državnem zboru z našega območja. 

• 21. januar: Sestanek v podjetju Poly-
com glede uskladitve besedila kupoprodajne 
pogodbe za nakup zemljišč v Gospodarski coni 
Todraž ter načrta izvedbe njihove investicije.

 • 24. januar: Skupna večerja s predsedniki 
in poveljniki gasilskih društev v občini.

• 26. januar: V OŠ Poljane na odprtju regij
skega tekmovanja za Cankarjevo priznanje.

 • 28. januar: Sestanek na čistilni napravi 
Poljane, ki je v fazi poizkusnega obratovanja.

• 28. januar: Podpis pogodbe o sodelovanju v 
projektu REAAL, kjer švicarski finančni meha-
nizem prispeva 85 odstotkov sredstev investicije 
pri zamenjavi energenta v OŠ Poljane.

 • 29. januar: Na občnih zborih PGD 
Poljane in TD Slajka Hotavlje.

Izbor: M. B. 

Cilja projekta, ki ga vodi Regionalna raz-
vojna agencije Gorenjske (BSC Kranj), vanj pa 
je poleg občine Gorenja vas  Poljane vključenih 
še pet drugih gorenjskih občin, sta zmanjševanje 
gospodarskih in socialnih razlik v Evropski 
uniji ter spodbujanje uporabe obnovljivih virov 
energije in energetsko učinkovitih sistemov. 
Gre za največjega od osmih projektov, ki je 
bil v Sloveniji odobren znotraj 17,5 milijona 
evrov, kolikor je Švica namenila naši državi za 
okoljske in socialne projekte, vreden pa je 4,15 
milijona evrov. Pogodbo so podpisali ministrica 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Duša Trobec Bučan, švicarski veleposlanik 
Robert Reich, direktor BSC Kranj Bogo Filipič 
in župani sodelujočih občin. 

Prva faza projekta je stekla leta 2009, ko 
je bila podpisana pogodba o izvajanju part-
nerstva, tokratni podpis pa pomeni prehod v 
drugo, izvedbeno fazo. Javni objekt, izbran za 

Projekti

Poljanska šola 
bo energetsko učinkovitejša
V sklopu projekta Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru, ki se izvaja v sklopu 
švicarske finančne pomoči, je bila 28. januarja podpisana pogodba, s katero bo 
tudi osnovna šola Poljane dobila nov ogrevalni sistem in sončno elektrarno.

Tudi velika okna prispevajo k velikim toplotnim izgubam v šoli.

prenovo v naši občini, je poljanska osnovna 
šola, ki je tudi zaradi telovadnice z vidika 
energetskih izgub zelo potratna. Pripravljalna 
dela so med drugim vključevala energetsko 
analizo, tehnične študije izvedljivosti pod 
vodstvom švicarskih strokovnjakov ter 
izdelavo projekta za stavbo, v pripravi pa je še 
podrobnejši načrt glede kurjave in morebitnih 
drugih investicij. 

Občina Gorenja vas  Poljane bo za celoten 
projekt založila več kot 500.000 evrov, od tega pa 
bo dobila povrnjenih 85 odstotkov nepovratnih 
sredstev iz že omenjene švicarske blagajne. Dela 
na objektu se bodo izvajala letos poleti, osnovna 
šola pa bo s 1. septembrom 2011 bogatejša za 
sončno elektrarno in ogrevalni sistem na lesno 
biomaso. Točne številke glede prihranka pri 
ogrevanju še niso znane, najbolje pa se bo to 
pokazalo že v naslednji kurilni sezoni.

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

Naslednja številka Podblegaških novic bo izšla sredi 
marca. Vaše prispevke pričakujemo do 4. marca po 

elektronski pošti: podblegaske.novice@gmail.com ali 
na naslov: Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska 

cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko 
pošiljate tudi sezname prireditev, ki jih organizirate. 

Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem datumu, ne bo 
mogoče objaviti!

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
• najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali druge ustrezne smeri,
• najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
• znanje uradnega jezika,
• državljanstvo Republike Slovenije,
• ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
• zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se 
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede 
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri 
istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri 
čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane 
delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno 
izobrazbo (prejšnja) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma 
magisterijem znanosti (prejšnja). 

Izbrani kandidat mora najkasneje v letu dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti 
usposabljanje za imenovanje v naziv, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o 
javnih uslužbencih, razen v primeru, da ima to izobraževanje že opravljeno oziroma  
v primeru, da ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne 
uprave). V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega 
upravnega postopka, ga mora v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem 
postopku opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovno področje:
• pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
• vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
• opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Delo bo zajemalo področje izvajanja investicij – celovito spremljanje in vodenje 
investicij, sodelovanje pri pripravi investicijske dokumentacije za posamezne 
investicije, izvajanje javnih naročil za potrebe projektiranja in za potrebe gradenj, 
priprava vlog na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

Prijava mora vsebovati:
• izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni 
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede 
zahtevanih delovnih izkušenj. Iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne 
izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva 
najmanj visoka strokovna izobrazba.

• izjavo kandidata, da: 
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gorenja 
vas - Poljane pridobiti podatke, navedene v 3. točki, iz uradnih evidenc.
– v primeru, da kandidat nima končane ustrezne slovenske šole, mora prijavi 
priložiti posebno potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno 
opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem 
programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

V primeru, da bo kandidat namesto izjave iz druge in tretje alineje 3. točke prijavi 
priložil potrdilo Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni 
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma 
potrdilo krajevno pristojnega okrajnega sodišča, da zoper kandidata ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, potrdilo ne sme biti starejše od dveh mesecev, sicer se bo prijava 
štela za formalno nepopolno.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg 
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z 
možnostjo podaljšanja s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom, 
ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Izbrani kandidat bo delo opravljal 
v prostorih občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas.

Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za 
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih 
organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za 
javni natečaj za uradniško delovno mesto svetovalec za investicije«, na naslov: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, in sicer do 
14. marca 2011. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana 
na elektronski naslov: barbara.bogataj@obcina-gvp.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi 
javnega natečaja. 

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnem področju je mogoče 
dobiti pri Barbari Bogataj, tel. št.: 04/51-83-105.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Župan
Milan Čadež

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 
predloge in mnenja vsak torek in sredo, kot 
je navedeno v tabeli. Če bi z njim želeli go-
voriti na občini, se prej najavite pri tajnici, na 
telefonsko številko 04/51-831-00 in povejte, 
približno koliko časa boste potrebovali, da 
boste dobili termin in vam ne bo treba čakati. 
Lahko se zgodi, da kdaj zaradi neodložljivih 
obveznosti kljub napovedanim uradnim uram 
ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje 
in prosi za razumevanje. 

Milan Čadež ima tudi poslansko pisarno, 

Stik z županom
kjer je dosegljiv ob ponedeljkih ves dan po 
telefonu, od 13. do 15. ure pa tudi v pisarni.

M. B.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07–UPB3 in 65/08), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja  
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC (m/ž) za investicije
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Ustno izročilo pove, da so cesto Sovodenj–
Trebija gradili v drugi polovici 19. stoletja. 
Vzdrževanje je bilo še ob prehodu stoletja 
na skrbi prebivalcev dotične občine. Vsako 
gospodinjstvo je moralo na leto prispevati 
in vgraditi na cesto kubični meter gramoza. 

Fotoreportaža

Oda šestkilometrskemu odseku državne ceste Sovodenj–Trebija
Cesta, ki jo vsak dan uporablja del občanov naše občine in je hkrati pomembna 
prometna povezava zgornjega dela Primorske z osrednjo Slovenijo, je vsak dan 
v slabšem stanju. Slike povedo vse. 

Imeli so jo, skrbeli so zanjo, za cestno pov-
ezavo, ki jim je pomenila tudi okno v svet, v 
boljšo prihodnost.

In danes? Imamo jo, nujno jo potrebujemo, 
uporabljamo jo, toda iz meseca v mesec se 
ruši pred našimi očmi, ker je njen skrbnik, 

Ovinek pri Bucku že več let »krasijo« trakovi in 
znaki. Del varovalne ograje so kmalu po udoru 
bankine namestili bolj na cestišče in ga tako 
zožali; del ostaja ograjen.

Pri Pajklcu je na že tako ozkem cestišču še do-
datna ovira, in to ne tako nova: udor bankine, 
izpodjede, brez zaščitne ograje.

Le nekaj metrov naprej proti Pajklcu se je 
iz opornega zidu ob vodi odkrušil kamen. 
Poškodba trenutno voznikov še ne ovira.

Malo naprej od fužinske avtobusne postaje se 
podira bankina, ki je že tako precej niže od as-
faltne prevleke, odpadli so betonski stebriči.

Komaj se zapelješ okrog ovinka, je ponovno 
udrta bankina, brez betonskih stebričev.

Ko cesta pred Trebijo preide skoraj v ravninski 
del, se razveselimo nekaj začetnih metrov že več 
let urejene ceste ob strugi. Sledi košček, ki so se 
ga cestarji lotili pred zimo in jim ga je uspelo 
pozidati do višine ostalega cestišča. Na boljše 
(vremenske ali denarne?) čase zdaj čakata 
zaključni obrobni pločnik in asfalt, zožanje 
ostaja, umaknili pa so semaforja.

država, z vedno skoraj praznim mošnjičkom 
za odročne kraje, za državno regionalno 
cesto prvega reda, glavno prometno žilo med 
Škofjo Loko in Primorsko. Upam si trditi, da 
zadnjih petindvajset let omenjeno cestišče 
še nikoli ni bilo povsem brez rdečebelih 
opozorilnih stebričkov, semaforjev ali trakov. 
Udori bankin, delov cestišča, podori in izpod-
jede kamnitih opornih zidov ob stiku ceste 
in potoka, bankine ob vodi brez betonskih 
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Oda šestkilometrskemu odseku državne ceste Sovodenj–Trebija

Pri Graparju je pod težo vozil in ob spodjedanju 
vode popustil stari kamniti zid, ki je svojo minlji-
vost napovedoval na več deset metrih. Malo naprej 
so ga pred leti popravili, a izrazito samo na delu 
največje poškodbe, niti meter levo ali desno.

Na Fužinah ob odcepu za Žiri se podira 
bankina, padli so betonski stebriči, ni varovalne 
ograje, na delu je močno zvita.

Ob vsem vidnem napredku na tej ravnini 
ugotovimo, da bo borih 25 metrov zaenkrat še 
stoječega starega opornega zidu morda klonilo 
ob prvem naslednjem večjem porastu Sore. Na 
avtocestah izpuhtijo milijoni, tu pa za dodatnih 
25 metrov rekonstrukcije ni denarja. Ustvarja 
se vtis, da pristojni pomagajo naravi, da jim 
čim prej spet zagotovi delo.

Med fužinskimi ovinki smo se nekaj časa 
izogibali ograjenemu podoru brežine in dela 
cestišča. Pa se je zgodilo, da so se cestarji lotili 
popravila in z deli zaključili v nekaj dneh. Po 
kakšnem tednu so položili še asfalt. Dokazali 
so, kako malo je treba, da se majhna poškodba 
pravočasno popravi in ovira odstrani. A ena 
lastovka še ne prinese pomladi!

varovalnih kamnov, zasuti pretočni kanali, 
voda in led na cesti, izbočeni deli kamnitih 
opornih zidov na hribini ob cesti, kamenje 
na cesti, označeni in zavarovani s trakovi 
in stebrički še dodatno ovirajo pretočnost 
prometa. Tako šest kilometrov poti po gosto 
zakrpani, razpokani, na čase luknjasti, s se-
maforjem, trakovi in količki ovenčani cesti 
prevozimo še z enkrat več ovinki, kot jih je 
v resnici.

Saj vsako leto zakrpajo kakšen udor, toda 
kaj pomaga, ko pred naslednjim posegom nas-
taneta dve novi poškodbi. Obljub smo slišali 
že toliko, da zdaj še resnici ne verjamemo 
več, raje počakamo na izvršena dejstva. Še 
dobro, da vode ne narastejo in poplavljajo 
pogosteje!

Milka Burnik

Sedem dni je kaj početi
Glavni problem škofjeloškega turizma je pred-

vsem, kako goste obdržati v naših krajih za dalj kot 
dan. Zato so na Razvojni agenciji Sora na oddelku 
za turizem izdelali manjšo brošuro z naslovom 
Sedem dni na Škofjeloškem, v kateri so za goste, 
tako domače kot tuje, pripravili pester izbor stvari, 
ki obiskovalcu na Škofjeloškem zapolnijo 7-dnevni 

Tujce vabimo  
v goste tudi na sejmih

Z januarjem se je začela nova sezona promo-
cijskih aktivnosti turističnih območij na različnih 
sejmih doma in v tujini. Razvojna agencija Sora je 
januarja uspešno predstavila škofjeloško območje 
na treh sejmih, in sicer najprej na sejmu Vakan-
tiebeurs v Utrechtu na Nizozemskem, ki velja za 
največji sejem v državah Beneluksa in kjer je bila 
Slovenija kot država partnerica še posebej dobro 
zastopana. Predstavili so se tudi na dunajskem se-
jmu Ferienmesse v okviru Združenja zgodovinskih 
mest Slovenije. Opaziti je, da tujci že kar dobro 
poznajo Slovenijo, veliko pa je bilo tudi takih, ki so 
Škofjo Loko z okoliškimi kraji šele spoznali. Konec 
januarja pa je v Ljubljani potekal največji sejem v 
Sloveniji – Alpe Adria: Turizem in prosti čas. Obisk-
ovalci so se zanimali predvsem za različne možnosti 
pohodništva in kolesarjenja v naših krajih, veliko 
pozornosti pa je požela tudi Rupnikova linija.

Domače in tuje goste poskušajo na škofjeloško 
območje privabiti tudi z odmevnimi mednarodnimi 
prireditvami. Tako bosta od 18. do 20. februarja na 
Škofjeloškem potekali dve mednarodni tekmovanji 
– 36. Pokal Loka in Evropsko prvenstvo v sankanju 
s samotežnimi sanmi. Smučarsko tekmovanje 
Pokal Loka že vrsto let organizira Smučarski klub 
Alpetour iz Škofje Loke, na katerem se v različnih 
disciplinah pomerijo mladi smučarji iz številnih 
držav. Tekmovanje, ki ga spremljata zanimivo 
otvoritveno dogajanje in sprevod tekmovalcev, bo 
tudi letos potekalo na smučišču Stari vrh. 

Evropsko prvenstvo v sankanju s samo-
težnimi sanmi, ki ga letos prireja Športno društvo 
Dolenja vas, pa bo potekalo na sankaški progi 
Zakraj v Dolenji vasi. Gledalci bodo lahko navi-
jali za domačo ekipo ŠD Dolenja vas in ekipo 
Domela, organizatorji pa so poskrbeli tudi za 
zanimiv spremljevalni program.

 
Mo. B.

urnik. Zloženka, izdelana v več jezikovnih različicah, 
je bila med obiskovalci dobro sprejeta – predvsem 
med tujimi gosti, ki so se za naše območje zanimali 
na promocijskih sejmih v tujini.

Zloženko je mogoče dobiti v turistično-
informacijskem centru v Škofji Loki.

Mo. B.
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Zato so dobrodošle akcije, kot so jih na terenu izpeljali prostovoljni 
člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri. Člani s predsednikom 
Marjanom Dolencem sicer skrbijo za celo upravno enoto, enega od 
zadnjih januarskih večerov pa se jih je deset podalo v večje kraje občine 
Gorenja vas  Poljane. Mimoidočim pešcem so delili odsevne trakove in 
zgibanke z nasveti. Vsi so dar in priporočilo šoferjev sprejeli z odobra-
vanjem, saj se zavedajo svoje šibkosti v odnosu do drvečih avtomobilov 
na cestišču, ki si ga pogosto delijo, saj še marsikje ni pločnikov. Šoferji 
so spomnili, kako malo je treba storiti, da z odsevnikom poskrbimo za 
svojo varnost in vidnost, le spomniti se moramo nanj. Pešci v Poljanah, 
Gorenji vasi, na Hotavljah in Sovodnju, ki ste prejeli odsevnike, jih imejte 
vedno s seboj, v mraku pa jih namestite na izpostavljeni del telesa (na 
zapestje, rokav). Drugi pešci pa naj si odsevnike zaradi svoje varnosti 
kupijo in jih tudi uporabljajo.

Na križišču oziroma parkirišču na Sovodnju sta odsevnike delila 
Vojko Jezeršek in Tone Kržišnik. Oblečena v odsevne brezrokavnike in 
pokrita s kapo ZŠA sta pri marsikaterem vozniku povzročila, da je rahlo 
sprostil nogo na pedalu plina, pa je še vseeno hitro peljal mimo in proti 
Trebiji ali Cerknemu. 

Milka Burnik

Na zemljišču, tik 
ob Gumi servisu in 
avtopralnici, kjer je 
predvidena izgradnja 
novega bencinskega 
servisa Petrol, so že 
zahrumeli gradbeni 
stroji. Projekt je v fazi 
priprav na gradnjo, 
saj je bilo gradbeno 

dovoljenje že izdano. Zaradi specifičnosti terena je bil že urejen nasip, 
ki mora zdaj nekaj mesecev mirovati, da se utrdi. Kot so še povedali 
na Petrolu, ocenjujejo, da bodo z gradnjo lahko pričeli pomladi in bo 
predvidoma trajala tri do štiri mesece. Vse pa je odvisno od vremenskih 
pogojev, tako da  načrtujejo, da bodo z deli zaključili do konca letošnjega 
poletja.

Bencinski servis bo imel tudi moderno prodajalno v velikosti 30 
kvadratnih metrov, kjer bo možno kupiti tudi plinske jeklenke. Opremljen 
bo z najsodobnejšo ekološko in varnostno zaščito z zaprtim sistemom 
točenja goriva, ki vključuje vso najnovejšo merilno in identifikacijsko 
opremo. Na njem bo mogoče na dveh otokih z več točilnimi mesti kupiti 
naftne derivate in avtoplin.

L. R. 

Res sem na seji občinskega sveta na 
vprašanje o cesti Trebija–Sovodenj odgovoril g. 
Kržišniku, »da so se v preteklosti slabo menili«. 
V mislih sem imel predvolilne shode na Sovod-
nju, kjer so bili prisotni strankarski župani, 
poslanci, ministri in drugi državni uslužbenci 
in posredovane tudi velike obljube. Glede na 
to bi pričakoval, da je bilo dolgoročno res kaj 
dogovorjenega za ureditev omenjene ceste. 
Nekatere navedbe v dopisu ne držijo ali so po-
dane enostransko in jih tudi nisem navedel. 

Nikoli nisem izrekel, da je do leta 2013 
namenjenih 3,5 milijona evrov, ampak da bo 
zagotovljenih dobrih 1,5 milijona evrov, za kar 
smo se morali na občinski upravi pošteno potru-
diti. Redno organiziramo sestanke na DRSC, 
zato so bili v letih 2008 in 2009 opravljeni 
ogledi njihovih predstavnikov na terenu za san-
acijo opornih zidov. Na več odsekih so že bile 
izvedene geomehanske raziskave, narejeni pro-
jekti za izvedbo, izveden javni razpis in izbran 
izvajalec del, ki pa zaradi zmanjšanja sredstev 
z rebalansom državnega proračuna z deli lani 
poleti žal ni pričel. Presenetilo me je zmanjšanje 
finančnih sredstev za omenjena dela, saj sem še 
v aprilu 2010 prejel informacije o pričetku del 
v poletju in jih z isto vsebino tudi posredoval 
medijem. Dela so se zamaknila za pol leta. 
Lahko bi pričeli že v lanskem septembru, vendar 
smo se dogovorili – ker se meni oseb no ne zdi 
pošteno, da z delom pričnemo pred volitvami 
– za spomladi, če bi jesen dopuščala, pa tudi 

takrat, ampak po volitvah. Urejeno pa je bilo 
odvodnjavanje na nevarnem odseku na Fužinah 
v sklopu rednih vzdrževalnih del.

Glede preplastitve smo si 26. julija lani z 
vodjo vzdrževanja cest na DRSC g. Hevko in 
predsednikom KS g. Bajtom natančno ogledali 
celotno traso ceste do občinske meje proti 
Cerknemu. Sklenili smo, da se na tej cesti do 
Sovodnja ne splača nikjer izvesti preplas-
titve, ampak je racionalnejša rekonstrukcija 
300-metrskega odseka Trebija–Fužine. Na-
daljuje se z urejanjem kritičnih odsekov na trasi 
Trebija–Sovodenj. Pripravi pa se tudi elaborat 
identifikacije projekta rekonstrukcije ceste 
Trebija–Sovodenj, kar smo do konca avgusta 
lani na občini tudi storili in ga posredovali v 
nadaljnjo obravnavo na DRSC.

Naj ob tej priliki izpostavim, da je navedeni 
elaborat, v katerega smo obenem zajeli že doslej 
predvidene sanacije zidov in brežin na štirih 
odsekih v skupni dolžini 471 metrov, dodatno 
potrdil zahtevnost ureditve navedene ceste. Na 
5880 m dolgi trasi, kjer bo cesto mestoma treba 
tudi ustrezno razširiti, bo potrebno izdelati še 
vrsto dodatnih podpornih in opornih zidov s sid-
ranjem, izvedbo pilotnih sten, montažo zaščitnih 
mrež in varnostnih ograj, regulacijo struge 
Hobovščice, ureditvijo strug njenih pritokov, 
vse ob predhodni izdelavi razširjenih geome-
hanskih raziskav ter izdelavi potrebne projektne 
dokumentacije in seveda odkupih zemljišč. 
Po prvih ocenah, pred izdelavo projektov za 

izvedbo, bodo stroški takšne rekonstrukcije 
skupno presegli 15 milijonov evrov.

O predlagani trasi 4. razvojne osi pa na 
občini ne držimo križem rok. Ob tej priliki ne 
bi navajal vseh aktivnosti, lahko pa se za infor-
macije kadar koli obrnete na občinsko upravo, 
kot to počne večina svetnikov, in boste s pravimi 
informacijami tudi laže opravljali svoje delo, za 
katero ste izvoljeni. Za našo občino še vedno 
drži sklep seje občinskega sveta iz junija 2009, 
ki je bila na Sovodnju, da podpiramo nadalje-
vanje aktivnosti v smeri povezave Poljanske 
doline z idrijsko stranjo in podpora je bila dana 
tudi varianti Jug, to je pa mimo Sovodnja.

Sam sem zagovornik celostnega, sistem-
skega, projektnega pristopa – tako delamo in 
tako bomo delali tudi naprej. Ne želim pa pred 
volitvami odpirati gradbišč, prirejati otvoritev 
javnih pridobitev, ampak naj se primerjajo 
programi med kandidati za župana, občinskega 
svetnika in tudi člana sveta KS. 

Pravite, da ste v dolgoletnem delovanju v 
občinskem svetu porabili veliko energije za 
to cesto: zagotavljam vam, da jo boste v času 
mojega županovanja manj.  Glede tega, kdo 
je in bo več naredil in skrbel, kot navajate, pa 
želim poudariti, da zelo spoštujem opravljeno 
delo prejšnjega župana g. Bogataja, sam pa 
zagotavljam, da z občinsko upravo delamo po 
svojih najboljših močeh za enakomeren razvoj 
cele občine in se bomo tako trudili še naprej.

Milan Čadež

Prejeli smo

Odgovor občinskemu svetniku Marku Kržišniku 
na članek v decembrskih Podblegaških novicah

Bodi viden, bodi previden

Kresničke naj ne ostajajo v žepih
Vozniki ponoči ali ob slabši vidljivosti opazijo pešca s 
kresničko, odsevnim trakom ali vsaj svetlim oblačilom 
veliko prej in na daljši razdalji kot tiste brez odsevnikov in 
še v temnih oblačilih.

Izgradnja bencinske črpalke

Konec poletja bi že  
lahko točili gorivo čez cesto
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Letošnja osrednja proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku je bila v večnamenskem 
domu v Lučinah. 

V kratkem nagovoru je župan Milan Čadež 
pozdravil prisotne, namenil nekaj besed kulturi 
in na oder povabil slavnostnega govornika dr. 
Toneta Koširja, ki je konec novembra izdal 
knjigo »Življenje na Lučinskem skozi stoletja«. 
Izdaja te knjige je bila velik kulturni dogodek za 
te kraje. Prisotne je pozdravil tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Stanislav Bizovičar.

Košir je govoril o začetkih pisanja in tiskanja 
knjig, o zgodovini knjige na Slovenskem, od 
Trubarjevih Katekizma in Abecednika ter 
Dalmatinove Biblije naprej. Pokazal je izdajo 
Japljevega in Kumerdejevega Svetega pisma iz 
leta 1802, ki je zapuščina njegovih prednikov.  
Pozneje so prihajale v slovenske domove Mo-
horjevke, in to neprekinjeno od leta 1852, ki so 
v najboljših časih izhajale v 100.000 izvodih.   

Še v povezavi s pred dvema mesecema izdano 
knjigo Življenje na Lučinskem skozi stoletja se je 
porodila ideja, da bi širši javnosti predstavili zna-
menite Lučinčane. Tako so njihove slike  našle 
svoj prostor na steni v dvorani kulturnega doma. 
Na prvem mestu med njimi je fotografija kipa sv. 
Vida (ocenjujejo, da izhaja iz prve polovice 16. 
stoletja) iz stare cerkve v Lučinah. 

Govornik je mladim položil na srce, naj se 
trudijo, da si bo kdo od njih ali njihovih potomcev 
zaslužil mesto med znamenitimi Lučinčani. More-
biti tudi s tem, da bo napisal kakšno dobro knjigo.

Mešani cerkveni pevski zbor pod vodstvom Petra 
Dolinarja je program začel z Zdravljico in v nadalje-
vanju zapel še nekaj pesmi. Učenci podružnične šole 
Lučine pa so pod mentorstvom učiteljic pripravili 
prisrčen kulturni program s petjem, igranjem in re-
citali. Sodelovali so tudi učenci višjih razredov os-
novne šole Gorenja vas in pokazali, da se Prešernovo 
pesem lahko predstavi na več načinov.  

Po prireditvi, ki jo je povezovala Ana Oblak, je 
večina obiskovalcev ostala na prijetnem druženju 
ob dobrotah. Za pogostitev sta poskrbela občina 
Gorenja vas  Poljane in Silvo Cankar.

Ma. B.

Kulturni praznik

Vspodbujajmo se tudi k pisanju knjig

Slavnostni govornik dr. Tone Košir

Osnovnošolci med »repanjem« Povodnega moža

Obiskovalci so z zanimanjem prebirali vsebino 
pod fotografijami znanih osebnosti iz Lučin.

Fo
to

: L
eo

n 
Ka

vč
ič

Fo
to

: L
eo

n 
Ka

vč
ič

Fo
to

: L
eo

n 
Ka

vč
ič



8

1. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov 
imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v 
Pravilniku o vrednotenju programov športa v 
občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04): 
• da so registrirani v skladu z zakonom o 
društvih oziroma da imajo organizacije v svoji 
dejavnosti registrirano športno dejavnost in s 
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 
kakovost;
• da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane; 
• da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in 
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
• da imajo za določene športne programe 
zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je 
vključenih odgovarjajoče število športnikov;
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo 
načrtovanih športnih aktivnosti;
• da vsako leto redno dostavijo občinski upravi 
poročila o članstvu, realizaciji programov in 
doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje 
leto.
 
Na razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci 
športnih programov:
• športna društva in klubi; 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva za posamezna področja  oziroma športne 
panoge;
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa;
• javni zavodi s področja športa, vzgoje in 
izobraževanja iz občine Gorenja vas - Poljane; 
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci 
programov športa. 

2. Predmet javnega razpisa so naslednje 
vsebine programov športa
I.    Športna vzgoja otrok in mladine  
• interesna športna vzgoja otrok in mladine 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport
II.    Kakovostni šport 
III.   Športna rekreacija 
IV.  Vrhunski šport 
V.   Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

VI.  Športne prireditve
VII. Delovanje športnih društev
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so 
natančno navedene v Programu športa v občini 
Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (sprejet na 3. 
redni seji občinskega sveta, 21. decembra 2010). 

3. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih 
se izberejo izvajalci letnega programa športa 
v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2011, so 
za razpisane predvidene vsebine določeni v 
Programu športa v občini Gorenja vas - Poljane za 
leto 2010 (sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, 
21. decembra 2010) in Pravilniku o vrednotenju 
programov športa v občini Gorenja vas - Poljane, 
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni 
list RS, št. 11/04).

4.  Višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago 
za sofinanciranje navedenih predvidenih vsebin 
programov športa, je 60.000 evrov.
Sofinancira se naslednja vsebina programov 
športa, po deležih: 
I. Športna vzgoja otrok in mladine – 46 odstotkov 
sredstev (27.600 evrov), od tega
• interesna športna vzgoja otrok in mladine (58 
odstotkov sredstev – 16.008 evrov)
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport (42 odstotkov sredstev 
– 11.592 evrov)
II. Kakovostni šport – 13 odstotkov sredstev 
(7.800 evrov)
III. Športna rekreacija – 11 odstotkov sredstev 
(6.600 evrov)
IV. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov – 
1,5 odstotka sredstev (900 evrov)
V. Športne prireditve – 16,5 odstotka sredstev 
(9.900 evrov)
VI. Vrhunski šport – 5 odstotkov sredstev (3000 
evrov)
VII. Delovanje športnih društev  – 6 odstotkov 
sredstev (3.600 evrov)
VIII. Rezerva – 1 odstotek sredstev (600 evrov)

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2011, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

6. Razpisni rok 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 31. 
marca 2011

7. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• Pravilnik o vrednotenju programov športa v 

občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04),
• program športa v občini Gorenja vas - Poljane 
za leto 2011 (sprejet na 3. redni seji občinskega 
sveta, 21. decembra 2010),
• besedilo javnega razpisa,
• prijavni obrazec. 
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko 
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu 
občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: 
http://www.obcina-gvp.si. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene 
iz nadaljnjega postopka. 

8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas, najkasneje do 31. marca 2011 
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot 
priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, 
ovitek pa mora biti na prednji strani označen z 
napisom »NE ODPIRAJ – LPŠ 2011«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji javnega razpisa. 

9. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za šport bo odprla pravočasno prispele 
vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih 
ne bo vložila upravičena oseba, ali vloge, ki ne 
bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega 
postopka. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v petih dneh dopolniti, 
drugače bo izločena kot nepopolna. 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni 
najkasneje v 30 dneh od datuma, ko se zaključi 
razpisni rok. 
Župan bo z izvajalci programov športa sklenil 
pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov 
športa v občini v letu 2011. 

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite 
na občini Gorenja vas - Poljane, na tel. št. 04/51-
83-104, pri Heleni Kržišnik ali na e-naslov: helena.
krzisnik@obcina-gvp.si.  

Župan
Milan Čadež

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

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Pravilnika o vrednotenju programov športa v 
občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni  list RS, št. 11/04), Programa športa v občini Gorenja vas - 

Poljane za leto 2011 (sprejet na 3. redni seji občinskega sveta, dne 21. 12. 2010) in Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 
2011 (Uradni list RS, št. 106/2010), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvajalcev predvidenih vsebin programov športa v občini Gorenja vas - Poljane za leto 2011
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1. Predmet javnega razpisa so programi in projekti 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, 
in sicer: 
• programi socializacije članov;  
• rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za 
svoje člane (terapevtske skupine …); 
• programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, 
organizacija tematskih delavnic in podobno); 
• posebni socialni programi, ki prispevajo k realiza ciji 
pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov; 
• programi samopomoči, namenjeni odpravljanju 
stisk in težav posameznikov in skupin; 
• drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene 
ljudi in življenja, programi, ki vsebujejo elemente 
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in 
težav občanov. 
Predmet tega razpisa NISO sredstva za so finan-
ciranje:  
• programov redne – obvezne dejavnosti (zakon-
ska ali pogodbena obveznost), za katere so zago-
tovljena sredstva iz drugih virov; 
• investicij. 

2. Pogoji
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinan-
ciranje programov na področju socialno- humani-
tarnih dejavnosti se lahko prijavijo: 
• javni socialno-varstveni zavodi;
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da 
bi reševale socialne stiske in težave občanov, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom; 
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 
ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih 
skupno reševali socialne potrebe svojih občanov; 
• invalidske organizacije kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi 
ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da 
v njih izvajajo posebne socialne programe in 

storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti 
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo 
socialni položaj invalidov;
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za 
zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov. 
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje: 
• da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost 
oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno 
v svojih aktih; 
• da imajo sedež v občini Gorenja vas - Poljane ali 
imajo člane društva iz občine Gorenja vas - Poljane; 
• program izvajajo na območju občine Gorenja 
vas - Poljane ali izven in v njem aktivno sodelujejo 
občani občine Gorenja vas - Poljane; 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-
ske in organizacijske pogoje za uresničevanje 
načrtovanih dejavnosti; 
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.  

3. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
programov na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti v letu 2011 je 16.830 evrov. 

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2011, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
5. Razpisni rok
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 30 dni po 
objavi v Podblegaških novicah.

6. Razpisna dokumentacija 
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji 
v razpisnem roku dvignejo na sedežu občine 

Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: http://
www.obcina-gvp.si. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 

7. Oddaja in dostava vlog 
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: 
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 
4224 Gorenja vas, najkasneje 30 dni po objavi v 
Podblegaških novicah oziroma najpozneje ta dan 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, 
ovitek pa mora biti na prednji strani označen z 
napisom »NE ODPIRAJ – SOC-HUM 2011«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni 
naslov pošiljatelja. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji javnega razpisa. 

8. Postopek obravnavanja vlog
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev 
opravi Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in 
skrbstvo. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki 
ne bodo pravočasne ali katerih vlagatelj ne bo 
izpolnjeval razpisnih pogojev, bodo izločene iz 
nadaljnje obravnave. 
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem 
razpisu s sklepom obveščeni o izidu razpisa. Župan 
bo z izbranimi izvajalci programov, po preteku roka 
za pritožbe na sklep o dodelitvi sredstev, sklenil 
pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2011. 

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite 
na občini Gorenja vas - Poljane, na tel. št. 04/51-
83-104, pri Heleni Kržišnik ali na e-naslov: helena.
krzisnik@obcina-gvp.si.

  Župan
 Milan Čadež

Kot smo že pisali, je septembra lani stekel 
čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk 
»Rokodelska dediščina v čezmejnem pros-
toru včeraj, danes in jutri«, ki se izvaja na 
Škofjeloškem, na slovenskem in avstrijskem 
Koroškem ter v Obsotelju in na Kozjanskem. 
Projekt se v 95 odstotkih sofinancira iz evrop-
skih sredstev. 

Sodelujoči pri projektu je vodilni partner 
Podjetniški center Slovenj Gradec, projektni 
partnerji na Koroškem in v Sloveniji pa so 
Razvojna agencija Sora, Slovenski narodopisni 
inštitut Urban Jarnik, Slovenska prosvetna zve-
za, Krščanska kulturna zveza, Mestna Občina 
Slovenj Gradec in Javni zavod za kulturo, 
turizem in razvoj občine Rogatec. 

Rokodelske dejavnosti potrjujejo kulturno, 
regionalno in lokalno identiteto, zato je treba 
znanja o rokodelskih dejavnostih ne le ohran-
jati, temveč jih predvsem prenašati na mlajše 
generacije, tradicionalne rokodelske izdelke, 
izvirajoče iz dediščine, pa nadgrajevati s sodob-
nimi izdelki domače in umetnostne obrti.

Oddelek turizma pri RAS skupaj s partnerji 
projekta trenutno izvaja popis rokodelskih znanj na 
celotnem projektnem območju. Raziskava poteka 
tudi na Škofjeloškem, kjer dvanajst etnologinj doku-
mentira bogato dediščino rokodelskih znanj in obrti. 
Zbrano gradivo bo zaokroženo v analizo in pred-
stavljeno na okrogli mizi, ki bo v aprilu. Na podlagi 
raziskav bodo med drugim oblikovani priročniki 
tradicionalnih rokodelskih znanj ter organizirana 

srečanja z rokodelci. Nastaja tudi rokodelski center, 
ki bo v bivši pasionski pisarni, pripravljena pa je tudi 
informativna zloženka o projektu.

V mesecu marcu bo sklican predstavitveni 
sestanek o vseh aktivnostih projekta, predstav-
ljena pa bo tudi možnost za pridobitev mnenja 
oziroma certifikata Art & craft za rokodelske 
izdelke ter možnost vključitve v blagovno 
znamko Babica Jerica in Dedek Jaka – Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov. L.R.

Projekti

Ohranjamo rokodelsko dediščino
Če vas rokodelstvo zanima oziroma imate rokodelska 

znanja, se oglasite na RAS – turizem, Kidričeva c. 
1a, 4220 Škofja Loka, ali pišite na e-naslov: katka.
zbogar@lto-blegos.si. Pokličete lahko na številko: 

04/51-70-606.

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

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 (Uradni list RS, št. 106/2010) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št.  55/04, 

108/09) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2011
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1. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti 
in vsebina sofinanciranja
Predmet razpisa je sofinanciranje  programov na 
področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih 
bo v letu 2011 sofinancirala občina Gorenja vas - 
Poljane. 
Občina bo sofinancirala programe na področjih 
kulture: glasbeno področje, folklora, plesno, 
dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, klekljarsko, 
fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter 
programe iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko 
učinkovitost. 
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 
sekcij ter posameznikov, 
• kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji 
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
• izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, 
• sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih 
srečanjih in na srečanjih v tujini, 
• kulturne prireditve in akcije,
• kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske 
populacije – vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-
izobraževalne programe, 
• drugi programi,  k i  dokažejo vsebinsko 
učinkovitost. 
Sredstva za investicije v prostor in opremo za 
izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta v vrednosti 
kulturnih programov. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis: 
• imajo sedež na območju občine Gorenja vas - Poljane, 
• so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in 
s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 
kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred 
objavo razpisa, 
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na 

področju kulture, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj dve tretjini 
občanov občine Gorenja vas - Poljane), 
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter  
temeljnim aktom društva. 

3. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti 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. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 

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

5. Višina razpisanih sredstev 
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje 
programov na področjih ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v letu 2011, je 28.177 evrov.

6.  Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti 
porabljena v proračunskem letu 2011, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

7. Razpisni rok 
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 31. marca 
2011.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
• besedilo javnega razpisa, 
• prijavni obrazec, 
• Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas - Poljane 
(Uradni list RS, št. 30/2008). 
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko 
predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu 

občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni strani: 
http://www.obcina-gvp.si, pod razpisi. 

9. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih, 
vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora 
biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 
Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, 
do 31. marca 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka. 
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani 
ovitka mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA 
NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2011«. Na zadnji 
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (polni 
naslov pošiljatelja). 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z 
vsemi pogoji javnega razpisa. 

10. Izločitev vlog po odpiranju
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, ali 
vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v petih dneh dopolniti, 
drugače bo izločena kot nepopolna. 

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite 
na občini Gorenja vas - Poljane, na tel. št. 04/51-
83-104, pri Heleni Kržišnik ali na e-naslov: helena.
krzisnik@obcina-gvp.si.   

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

Klub študentov Poljanske doline (KŠPD) in 
občinski odbor Slovenske demokratske mladine 
(SDM), podmladek Slovenske demokratske 
stranke (SDS) v občini Gorenja vas - Poljane, 
sta med 3. januarjem in 6. februarjem 2011 
skupaj zbirala podpise za razpis referendumov 
o zakonih o malem delu in pokojninski reformi. 
Za drugi razpis referenduma smo podpise 
zbirali le prvi teden, saj je nato državni zbor 
zbiranje zamrznil in referendumsko pobudo o 
pokojninski reformi poslal v presojo ustavnemu 
sodišču. Medtem ko čakamo, da sodišče 
sporoči svojo odločitev, pa je že povsem 
jasno, da referendum o zakonu o malem delo 
zagotovo bo, saj smo pobudniki zbrali 50.000 
podpisov, čeprav bi jih bilo dovolj že 40.000. 

Gledališka predstava 
Jeklene magnolije

Občina Gorenja vas - Poljane vabi 11. 
marca ob 19. uri v dvorano občine  na ogled 
komične melodrame Jeklene magnolije, za 
katero je režijo prispevala Alenka Jeraj. V 
komediji in hkrati drami, ki jo bo uprizorila 
odrasla gledališka skupina Pod odrom kul-
turnega društva Fran Govekar, Ig, občinstvo 
spremlja dve leti življenja žensk. V tem času se 
zgodi vse – ljubezen, poroka, rojstvo, veselje, 
bolečina, smrt. Predstava je brezplačna in 
traja dve uri ter deset minut in ima en odmor. 
Vabljeni! 

L. R.

Zbirali podpise za razpis referendumov

Zbiranje podpisov je potekalo tudi v naši občini.

Fo
to

 iz
 a

rh
iva

 K
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D

Ob tem naj se še prav posebej zahvalimo vsem, 
ki so svoj podpis za razpis referenduma oddali 
na krajevnem uradu v Gorenji vasi.

KŠPD

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

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1) (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10), Odloka o proračunu Občine Gorenja 
vas - Poljane za leto 2011 (Uradni list RS, št. 106/2010) in Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane 

(Uradni list RS, št. 30/2008), Občina Gorenja vas - Poljane objavlja 

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: razpis)
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Tok ked zakuonskmu paru oz Jauarje, ke sta 
tla sam gmajnska puot uštimat, unejšla sta pa 
meteorit, narvieči kuos želieza dol z nebies, kar ga 
j Slovejnc vidu. Lohk sma hvaliežni razgliedanast 
Štiblovih, de sta ga sploh pogruntala, večina ledi 
b ga gvišn zakopala nazaj u šuodar. Usiluje se 
mi povezava z naša špraha. Marskešna besieda j 
parstala na Polanskn lih tok ked jauarsk želiez, ot 
tuok deleč pa s tajke pradaunine, de si pretstaulat 
na muorma, pa vondar ih prevečkat zagrebema 
ket spodriepnena kuora. Na nas je, al ih boma 
zagrebl, al boma pa z nem dielal tok ked zakuonca 
Štibelj z meteoritam.

Priedn začnema s ta prava struoka, še ana za 
Janeza oz Dobrava: sn šou prou kodol u Luaka, de 
b u ta ušajt bukle pogliedu, če j »frača« ries edina 
domača slovejnska besieda na f. No, akademiki 
dol oz Jeblana prauje tokle: ja pa ne. Frača j bla 
suoj cajt prača, kar je čist ta prava slovejnska 
besieda, pol je pa s cajtam dobila f pod uplivam 
latinske funde (it. fionda, fr. fronde, port. funda). 
Še jest sn varjieu, Janez, de sva useglih ana najdla, 
no, pa se j še tu sfižl …

Dons ma nariedl marva pauze od slovarskih 
gesl pa raj orstoumačl par imien naših kraju.

Voláka 
Ta liep razložen naselje pod Bliegašam ma 

zanemiu imie, ke ga lohk toumačma na dva načina. 
Ta paru je von z imiena Vlah (tok sa stari Slovejnci 
menval use potuomce Rimlanu, ke sa ih urajmal 
na soj puot po Alpah) oz. s stare niemške verzije 
Wallach, ke spiet parhaja od latinskga Volcae, ke 
označuje en keltsk pleme na niemšk mej. Ta keltsk 
pleme j začieu govart latinsk/romansk in tu sa 

Lanska akcija Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu društva Ekologi brez meja, v kateri je 
sodelovalo več kot 270.000 prostovoljcev iz vse 
Slovenije, se  letos nadaljuje. Odpadki kazijo 
okolje, lahko so nevarni človeku in ogrožajo 
podzemno pitno vodo ter živelj v vodotokih. 

Posebno so nevarni skriti zasuti odpadki, o 
katerih vemo zelo malo. Glavni cilj akcije je 
dopolniti digitalno bazo divjih odlagališč in najti 
popisovalca divjih odlagališč za vsako občino. 
Vpis podatkov je anonimen. Več informacij naj-
dete na spletni strani društva Ekologi brez meja. 

Grde navade, da tisto, česar ne potrebujemo, 
odvržemo v naravo, ne moremo spremeniti 
čez noč. To se je izkazalo tudi po lanskoletni 
akciji, saj so številne očiščene površine znova 
polne odpadkov. S sistematskim in učinkovitim 
pristopom pa bi počasi lahko dosegli cilj, da se 
število takih mest zmanjša. Izkušnje iz držav, 
ki problem divjih odlagališč uspešno rešujejo, 
kažejo, da je prvi korak k temu dober ažuren 
register divjih odlagališč. Ta je bil vzpostavljen 
lansko leto in se dopolnjuje, v njem pa je na-
vedenih že več kot 13.000 lokacij oz. 34 do 40 
odstotkov vseh slovenskih divjih odlagališč.

Germani posplošl na use Romane od Portugalcu do 
Romunu, ke im Sarbjanci še dons prauja Vlahi, me-
druh Taljanam še zdej Lahi, Niemci pa Francuozam, 
Taljanam še zdej Welsche. 

Poduobn sma nariedl tut Slovejnci, ke sma 
poznal en mejhn germansk pleme Nemeti, s kierga 
sa ratal kar usi Niemci. Al pa Francuozi, ke Niem-
cam še dons rečeja Allemands, pa čeprou sa bel 
Alemani le an mejhn diel Niemcu … No, ta teorija 
potpiera izvarstn strokounak dr. Blaznik, za kar ma 
eminentne dokaze: en lokaci u Volak se prau Gradiše, 
kuodar nej be po lutskn zročilu suoj cajt stau grad 
sv. Eme. Lutsk izročil je trieba riesn jemat, vondar 
u oklepajah. Imie gradiše, gradec se na Slovejnskn 
ogromnkat pojau, po pravilu pa označuje obzidan 
krej, kamar sa se ledje (potuomci Rimlanu – Vlahi, 
ajdi, pogani > Ajdovski gradec) zatekl pred deu-
jakam z Orienta, tud Slovanam. U Volak na Gradiš 
dejansk obstajaj arheoluoški dokazi za tu, med 
drujgn sa najdl tut ostanke vodovodnih cevi, kar sa 
takat poznal edin Rimlani. Komuot rečema, de sa u 
Volak 1500 liet nazaj ževiel Vlahi. Tistu okuol sv. 
Eme nej useglih ostane u oklepajah, marbet sa ledje 
starodaune ruševine poviezal s starodauna koruoška 
svetnica (H)ema.

Jest se useglih bel nagibam h ta drujg, mejn 
romantičn razlag, ke parhaja od hipotetične slovanske 
besiede wlaka, ke j dons ohrajnena še u sarbjansk 
vlaka »plitva dolina s položnimi bregovi« (M. Snoj). 
Na Polanskn poznama še ene Volake, in sicer nad 
Lučnam, in te čist pašej h te definici, pa še benih 
dokazu ni, de b lih tam gor ževiel Vlahi. Še en dokaz 
je urbarsk zapis z l. 1291 – takat sa Volaka zapisal 
Vlakh. Na Dolejnskn sta dvie Ulake, ena par Laščah 
pa ena na Blokah; ta paru domačini prauja Olaka (l. 

1484 Wolack), obie pa označujeta vas u plitu dolin. 
Po cieu Sloveni je še kar nieki poduobnih ledinskih 
imien. Naša Volaka je gvišn narbliži originalu, ta 
stari ledje ja še dons zgovarjaj praktičn nespreme-
nen use od pradaunine – Wolaka.

Goréjna vas
Če prelistama seznam slovejnskih kraju, dobe-

ma podatk, de se 90 procentu kraju s pardieunkam 
»gorenji« pa »dolenji« nahaja na podruočju Dole-
jnske pa Nuotrajnske. Od ostalih 10 procentu ih je 
narveč par nam na Routarskn, le rietke najdema na 
Gorejnskn, Štajarskn pa tok naprej, tam narvečkat 
najdema »gornji« pa »dolnji«. Fran Ramovš prau, 
de j biu slovejnsk jesk nariečn razdelen že za cajta 
Brižinskih rokopisu, tu j že okuol l. 1000. Takat 
routarske dežele še niesa ble kej prida posejlene, 
kar je pa bel ledi, sa  gvišn govuorl zahuodn pra-
dialekt, prednika donšnih gorejnskih, koruoških, 
suoških pa premuorskih šprah. Čez 100, 200 liet 
sa ledje že začiel masoun parhajat s sosiednih kraju 
pa tut od deli, s sebuoj sa parnesl usak soja špraha, 
ke se j počas zlila u ena – routaršna, ke se j kosnej 
spiet začiela delt na majni nariečja – polanskiga, 
luoškiga, teminskiga, horjulskiga itd. Velk, če ne 
kar narvieči upliu na naša špraha j miela dolejnšna. 
Nucajne pardieunku »gorenji« pa »dolenji« je sam 
adn od dokazu.

Gorejna vas pa ni zanemiva sam zarad pardie-
unka. Če varjamete al ne, se j u starih cajtah ciel 
konc od Potpiečne pa use do Varšajna menovu Po-
lane. Dokaz za tu spiet najdema u luoškmu urbarju 
z lieta 1291, kuodar najdema tale latinsk imie za 
Sestranska vas: In Polan ex altera parte aque (»V 
Poljanah na drugi strani vode«). Se prau je bla u 
srejdn viek Gorejna vas gorejn konc Polan, Srejdna 
vas srejdn konc, vas okuol farne cierkve pa dolejn 
konc. Kosnej je razvoj šou po soje in imie Polane 
se j obdaržu sam za spodejn diel.

Martin Oblak, martin.oblak@os-ivantavcar.si

Letos bodo začeli marca
V letošnji akciji, ki jo vodi Janez Matoz in bo 

potekala od 3. marca do 18. aprila, društvo vabi 
prostovoljce, da se jim pridružijo in z njihovo 
pomočjo sčasoma očistijo Slovenijo. V akciji 
lahko sodelujete kot popisovalec divjih odlagališč 
ali pa podatke o divjih odlagališčih le sporočate.  
Popis bo v pomoč občinam in pristojnim službam 
za ustrezno ukrepanje, pri čemer je končni cilj 
predvsem odstranitev takih odlagališč.

Cilji letošnje akcije so poiskati kar največ 
neodkritih divjih odlagališč, vključiti čim 
več prostovoljcev in tako spodbuditi ljudi k 
aktivnemu delovanju v dobro svojega kraja, v 
vsaki občini poiskati, izobraziti in opremiti vsaj 
enega popisovalca, ki bo enkrat letno preveril vsa 
odlagališča na svojem območju, vsa odlagališča 
v digitalnem registru divjih odlagališč oceniti 
glede na njihovo nevarnost za okolje in tako 
izdelati podlago za sanacijski načrt za vso državo 
in vsako občino posebej ter odkriti odlagališča, 
ki so najnevarnejša in opozarjati nanje, dokler 
jih pristojne službe ne očistijo. 

Popisovalcem se še lahko pridružite
Vsa najdena in popisana odlagališča bodo ve-

dno javno dostopna na spletni strani www.ocistimo.
si. Tu najdete tudi podrobna navodila, prijavo, 
register, kako poiskati divje odlagališče in za katere 
občine se še išče popisovalce. Na zemljevidu si 
lahko pogledate, katere občine še nujno potrebujejo 
prostovoljce za preverjanje prijavljenih odlagališč. 
Rumena barva pomeni, da se dodatni prostovoljci 
se iščejo, kar kaže tudi rumeno obarvana karta naše 
občine. Če želite postati popisovalec v naši občini, 
pišite na elektronski naslov popis@ocistimo.si  in to 
sporočite društvu. Lahko pa le sporočite podatke in 
pomagajte polniti bazo podatkov divjih odlagališč 
v naši občini. Prijava odlagališča je anonimna, 
treba je imeti le dostop do interneta oz. spletne 
strani http://tomcat.geopedia.si/RegisterDivjihOd-
lagalisc/index.jsp?page=prijava_odl

Za popisovalce je organiziranih 12 delavnic v 
različnih slovenskih mestih. Razpored delavnic je na 
spletni strani http://ebm.si/oj/tekociprojekti/naciona-
lniregisterdivjihodlagalisc.html#razpored2011. 

Tadeja Šubic

Leguojma po polansk
Ta miesc sn kar precikat zafarbu, ke sn duobu tuok pohval za ta zajdn člank. 
Ledje sa me nagovarjal na ciest, pisal po e-puošt, klical po telefuonu, še cel 
ata me j na glas pohvalu, si muorte misnt. Ponavad lih takat, ke ni mišlen, de 
b kej dobar ratal, tistu useglih dobar rata.

Očistimo odpadke v naši občini

Najti je treba čim več divjih odlagališč



12

Srečanja ljubiteljev zelišč 
še do konca pomladi

V okviru projekta LEADER »Babica pripo-
veduje o zeliščih« bodo srečanja potekala še 
vse do konca pomladi na različnih lokacijah. V 
februarju bo Meta Maček predavala o uporabi 
zelišč v kuhinji. Srečanji bosta v Gorenji vasi, in 
to v četrtek, 17. februarja, ob 17.00 v OŠ Ivana 
Tavčarja, in v Železnikih 21. februarja ob 17.30, 
v OŠ Železniki.

Marca bo Miša Pušenjak podala znanje 
o postavitvi zeliščnega vrta ter gojenju in 
pripravkih na ravni zelišč. Praktično nabiranje 
zelišč v naravi pa bo potekalo v mesecu maju 
na štirih lokacijah na Loškem. V načrtu je tudi 
obisk zeliščne kmetije.

Vzporedno s srečanji za širšo javnost 
pa potekajo tudi srečanja za učiteljice in 
vzgojiteljice šol in vrtcev na Škofjeloškem. 
Namen teh srečanj je prenos znanja na mlajše 
generacije ter vzpostavitev zeliščnih vrtov na 
šolah in vrtcih, ki so vključene v projekt.

Vse dodatne informacije pa dobite na e-
naslovu: zelisca.projekt@gmail.com. Na tem 
naslovu zbirajo tudi prijave, ki so obvezne, 
čeprav je srečanje brezplačno. Navesti je treba 
tudi, iz katere občine prihajate. Prijavite se lah-
ko tudi po telefonu na številko: 040/466-056.

L. R.

Seveda so za boljšo gledanost komedije v 
treh dejanjih dodali še malo dramskih zrn soli in 
popra. Zapletov so zadosti naložile že situacije 
same. Dogajanje so postavili v manjše slovensko 
podjetje, ki se ukvarja z notranjim opremljanjem 
različnih objektov. Recesija podjetju ne prizanaša. 
Direktor se ukvarja z likvidnostnimi težavami, s 
tožbami in z zapravljivo ženo. Kaj in koliko pome-
ni veliko novo naročilo v razraščenih nečednih 
poslih, ki objemajo kovček denarja kot hobotnica 
kamen, je tudi vtihotapljeni uslužbenki preiskoval-
nih organov v vlogi čistilke težko ugotoviti. Nekaj 
ribic je ujetih – kot v resničnem življenju. Pa se z 
njimi kasneje sploh kaj zgodi? Tega nam pa (še) 
niso pokazali – kot v resničnem življenju! 

Sobotni večer s premiero in nedeljska popoldan-
ska predstava sta do zadnjega sedeža zapolnili kul-
turno dvorano na Sovodnju. Ponovitve se je udeležilo 
zelo veliko obiskovalcev od drugod, česar so bili 
mladi igralci še posebej veseli, saj to zares pomeni, 
da je dober glas preteklih predstav segel v deveto vas 
in privabil gledalce na novo uprizoritev. 

Na preprosti, a uporabni sceni so nastopajoči 
dobro obvladovali dogajanje, besedilo in čustva.

Na tržnicah je predstavljena kakovostna po-
nudba s podeželja. To so izdelki, ki so značilni 
za loško območje in so vključeni v blagovno 
znamko Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov, izdelki z znakom 
kakovosti Dobrote slovenskih kmetij, med z 
oznako Slovenski med. Občasno so na tržnici 
na voljo tudi ekološki pridelki in izdelki ter 
izdelki domače in umetnostne obrti. Ponudbo 

Jure More, Martina Jezeršek, Martina Obed, 
Alenka Šubic, Kristina Homec, Štefan Likar, 
Ana Jezeršek, Gorazd Špik, Simona Klemenčič, 
Tomaž Mlakar, Aleš Podobnik in Aleksandra 
Špik so s karakternimi vlogami slikali trenutke 
življenja, ki je, razen redkih izjem, izstopilo 
iz tirnic delavnosti, pravičnosti, poštenosti in 
srčnosti. V zakulisju so k uspehu predstave 
pripomogli Lenart Šifrar, Jelko Podobnik, Tat-
jana Rant, Urban Jezeršek, Martin Osredkar in 
Marko Kokelj.

Milka Burnik

dopolnjujejo tudi gostje iz drugih območij s 
svojo, prav tako kakovostno ponudbo. 

V blagovni znamki Dedek Jaka in Babica 
Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov 
je trenutno vključenih 52 nosilcev iz vseh štirih 
občin, pri čemer 392 izdelkov nosi oznako 
blagovne znamke. 19 ponudnikov je v omen-
jeno znamko vključenih tudi iz občine Gorenja 
vas  Poljane. Večina ponudnikov sodeluje na 
tržnicah, med njimi so nekateri na tržnicah 
zastopani vedno, drugi le občasno.

Bogata izbira izdelkov in pridelkov
Na tržnicah je mogoče izbirati med domačimi 

pekovskimi dobrotami iz krušne peči, rezanci, 
domačimi jajci, alkoholnimi pijačami, kisom, 
marmeladami in suhim sadjem travniških 
sadovnjakov. Na voljo so domač sir in drugi 
mlečni izdelki, čebelji pridelki, zeliščne čajne 
mešanice in zeliščna mazila. V jesenskem času 
pa tudi ekološko sadje in zelenjava.

Prav tako je pestra izbira daril, kjer lahko 
izbirate med izdelki z ročno klekljano čipko, 
dražgoškimi kruhki, volnenimi izdelki ali 
drugimi izdelki domače in umetnostne obrti. 

Tržnice popestrijo ponudniki domače in 
umetnostne obrti s prikazi klekljanja, pletenja 

Komedija

Velika priložnost na sovodenjskem odru
Neč Bat Teater je dramska sekcija KUD-a Sovodenj, ki je tudi letos ostala zvesta 
avtorski komediji. Že petič so sami tkali besedilo predstave z aktualnimi dogodki, 
ki so v zadnjem letu polnili časopise in druge medije.

Tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov

Prvič bomo lahko kupovali že marca
Že dvanajsto leto Razvojna agencija Sora organizira tržnice kmetijskih pridelkov 
in izdelkov, s katerimi bi približali raznovrstno ponudbo različnih proizvajalcev 
s podeželja širšemu krogu ljudi oziroma jo predstavili na enem mestu. Tako vsak 
mesec v občinskih središčih občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri ob sobotnih dopoldnevih potekajo tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Glede na to, da lahko ponudniki, ki se denimo 
prijavijo na tržnice na začetku leta in/ali med letom, 
svojo prijavo spremenijo oziroma jo za posamezno 
tržnico odpovejo, je zelo težko napovedati, kaj vse 
bo na voljo določen termin na tržnicah. Ponudba 

za posamezno tržnico je tako znana šele dan prej. 
Vedno pa bo na tržnici mogoče kupiti kruh in druge 

pekovske izdelke. Iz RAS so sporočili, da bo po 
trenutnih prijavah v Gorenji vasi na voljo tudi ponudba 
suhomesnatih izdelkov (salame, klobase, prekajeno 
meso), sira, masla, skut in drugih mlečnih izdelkov, 
domačih čajev, medu in izdelkov iz medu, izdelkov 

domače in umetnostne obrti. Na svojem koledarju si 
zato označite vse druge sobote v mesecu in od marca 

do decembra in med 8. in 12. uro obiščite tržnico v 
Gorenji vasi na novem vaškem središču in pokusite 

katerega od domačih pridelkov in izdelkov.

košar, izdelovanja dražgoških kruhkov, pletenja 
domačih volnenih izdelkov in drugih tradicio-
nalnih znanj. Prav tako bodo k sodelovanju, v 
družbo ponudnikov, občasno povabljene šole, 
društva in glasbeniki, ki bodo predstavili svoje 
aktivnosti in znanja. 

Če pridelujete oziroma izdelujete visokokak-
ovostne pridelke in izdelke in imate registrirano 
dejavnost ter bi želeli sodelovati na omenjenih 
tržnicah in na tak način predstavili svoje izdelke 
in pridelke širši javnosti, se za dodatne infor-
macije in prijave obrnite na RAS, na telefonsko 
številko 04/5060222. Informacije so na voljo 
tudi na spletnih straneh RAS www.rasora.si ali 
http://babicadedek.rasora.si. 

Lidija Razložnik
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Zadovoljna ženska je 
uspešna ženska

Tako je naslov delavnice, ki jo bo v okviru 
spodbujanja ženskega podjetništva organizirala 
Razvojna agencija Sora. Vodila jo bo Manica 
Jenko, udeleženke pa se bodo lahko naučile 
različnih tehnik in vaj, ki ob vsakodnevnih aktivnos-
tih pomagajo pri obnovi notranjih moči, sprostitvi, 
ohranjanju in pridobivanju pozitivne energije in 
oblikovanju vzpodbudnih misli. Spoznale bodo 
učinkovite tehnike za izboljšanje počutja in de-
lovne uspešnosti, ki so uporabne vsak dan  med 
delom ali v prostem času. Obeta se veliko koristnih 
nasvetov in novih spoznanj o tem, kako usklaje-
vati poslovno in osebno življenje, kako ohranjati 
žensko v sebi ter živeti polno življenje in svoje 
poslanstvo ter vse začiniti še z uspehom.

Delavnica bo 9. marca 2011, ob 13. uri na 
UE Škofja Loka. Finančno so jo podprle občine 
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in 
Žiri, zato je za udeleženke brezplačna. 

Prijave in dodatne informacije dobite na 
RAS. L. R.

Nepovratna sredstva 
za večjo energetsko 
učinkovitrost

Na spletni strani Eko sklada sta objavljena 
dva nova javna poziva: Javni poziv za nepovratne 
finančne spodbude občanom za nove naložbe 
rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb (6SUB-OB11) ter 
večstanovanjskih stavb (7SUB-OB11). Za prvi poziv 
je namenjenih deset milijonov evrov, za drugega pa 
dva milijona evrov. Razpisa sta odprta do porabe 
stredstev, a največ do konca letošnjega leta. 

Za vse, ki se odločajo ali razmišljajo o izbolj-
šanju energetske učinkovitosti stavb, v Razvojni 
agenciji Sora še vedno deluje brezplačna en-
ergetsko svetovalna pisarna, kjer tudi svetujejo 
pri pripravi vlog na omenjena poziva. Poleg tega 
energetska svetovalca vsak torek med 15.30 in 
17. uro svetujeta o toplotni izolaciji, obnovljivih 
virih energije, možnostih sofinanciranja investicij, 
kotlovnicah in podobno. Za obisk energetsko 
svetovalne pisarne je potrebna prijava na telefon-
sko številko 04/50-60-220. T. D.

KBK tudi letos
Maja se obeta druga izvedba športno-

rekreativne prireditve, ki se bo odvijala na relaciji 
Kopačnica–Blegoš–Kopačnica in so jo v ŠDMH 
poimenovali KBK. Letošnja tekmovalna proga 
je enaka lanski in si jo je možno ogledati tudi na 
spletni strani ŠDMH. Prav tako so na spletu na voljo 
informacije o tekmovanju, prijavnica na dogodek ter 
seznam že prijavljenih. Uradne prijave s štartnino v 
višini deset evrov bodo na dan prireditve.

ŠDMH vabi vse, ki se želijo preizkusiti v gor-
skem teku in hoji ter na tak način osvojiti Blegoš, 
da se na dogodek prijavijo in čim prej pričnejo s 
treningi. Organizatorji si želijo, da bi se letošnjega 
KBK udeležilo še več tekmovalcev kot lani, ko jih 
je bilo 74. Pri organizaciji prireditve pa bodo tudi 
letos sodelovali vaščani Kopačnice. L. R.

Kam februarja in marca?
• 21. februar ob 17.30:  5. srečanje v okviru projekta LEADER »Babica pripoveduje o 

zeliščih« na temo Zelišča v kuhinji v OŠ Železniki.
• 21. februar ob 17. uri: Delavnica za spretne prste Mavrični slonček v knjižnici Gorenja 

vas. Delavnica je primerna za otroke od 4. do 10. leta starosti. Vodi Saša Bogataj Ambrožič.
• 26. februar ob 18. uri: Občni zbor PD Gorenja vas s potopisnim predavanjem alpinista 

Draga Freliha TATAHURE 2010 v OŠ Ivana Tavčarja. Organizira PD Gorenja vas.
• 27. februar: Pohod med vrhpoljskimi vinogradi. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji 

vasi. Prijave in informacije pri vodniku Dragu Trčku na telefonski številki 031/364859. Orga-
nizira PD Gorenja vas.

• Marec: Pričetek 17. Hotaveljske grče. Več informacij na www.sdmh.si. Organizira ŠDMH. 
• 1. marec: Pričetek Košarkarske šole za najmlajše v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

Organizira KK Gorenja vas.
• 1. marec od 15. do 18. ure: Festival Turizmu pomaga lastna glava v Mercatorjevem centru 

v Kranju. Med 16 gorenjskimi šolami sodelujeta tudi PŠ Sovodenj in PŠ Javorje.
• 5. marec: Pohod po Jurčičevi poti. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. Prijave 

in informacije pri vodniku Franciju Fortuni na telefonski številki 041/451684. Organizira PD 
Gorenja vas.

• 5. marec ob 19 uri: Košarkarska tekma Gorenja vas : Javor Pivka v okviru 3. članske 
košarkarske lige v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

• 5. marec ob 20 uri: Pustovanje z ansamblom Roka Žlindre in izborom najboljše maske 
v Zadružnem domu na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje.

• 6. marec: 15. zimski rekreacijski pohod čez Blegoš na Lubnik. Organizira PD Škofja 
Loka.

• 9. marec ob 13. uri: Delavnica: Zadovoljna ženska je srečna ženska v veliki sejni sobi na 
UE Škofja Loka. Organizira RAS.

• 9. marec ob 17. uri: Predavanje: Bolezen ni poraz ali kazen, temveč klic k spremembi v 
OŠ Ivana Tavčarja. Predava Franc Božjak. Organizirata KORK Gorenja vas in Društvo bolnikov 
z osteoporozo Kranj.

• 11. marec ob 19. uri: Gledališka predstava Jeklene Magnolije v izvedbi odrasle gledališke 
skupine Pod odrom, ki deluje v okviru društva Franc Govekar, Ig. Predstava bo v Gorenji vasi, 
v dvorani občine. Organizira Občina Gorenja vas  Poljane.

• 12. marec od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov na vaškem trgu v 
Gorenji vasi. Organizira RAS.

• 13. marec: Pohod Soriška planina–Ratitovec. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji 
vasi. Prijave in informacije pri vodniku Matjažu Mraku na telefonski številki 031/891762. Or-
ganizira PD Gorenja vas.

• 17. marec: Pohod po Pliskini poti (Kras). Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji 
vasi. Prijave in informacije pri Pavletu Čadežu na telefonski številki 041/528394. Organizira 
upokojenska sekcija pri PD Gorenja vas.

• 19. marec ob 19. uri: Košarkarska tekma Gorenja vas : Cerknica v okviru 3. članske 
košarkarske lige v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

• 20. marec: Zimski pohod na Porezen. Odhod izpred avtobusne postaje v Gorenji vasi. 
Prijave in informacije pri vodniku Dragu Trčku na telefonski številki 031/364859. Organizira 
PD Gorenja vas.

• 20. marec ob 16.30 uri: Pomladni pozdrav v kulturni dvorani na Sovodnju. Prirejata šola 
in vrtec Sovodenj.

• 20. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v dvorani v Lučinah. Organizatorja 
krajevna skupnost in šola Lučine.

• 26. marec: Pričetek Trim lige v košarki v telovadnici OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Prijave 
do 20. marca pri Jaku Trčku na telefonski številki 051/356566 ali po epošti jaka.trcek@gmail.
com. Organizira KK Gorenja vas.

• 26. marec ob 21. uri: Ples s skupino Mambo Kings v dvorani Gorenja vas. Organizira PGD 
Gorenja vas.

• 26. marec ob 17. uri: Koncert v cerkvi v Novi Oselici, organizira Manual.
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Malčki iz vrtca Agata so 
se podali na obisk v lovski 
dom. Lovec Lado jim je 
ob maketah in ilustracijah 
pokazal različne živali 
in njihov način življenja. 
Povedal je, da lovci pozimi 
skrbijo za živali in v krmišča 
nosijo hrano. Tudi otroci so 
se pohvalili, da ima vsaka 
igralnica svojo krmilnico, 
kamor pozimi odlagajo 
semena in tako skrbijo za 
ptice, da niso lačne. Otroci 
so občudovali maketo ve-
likega rjavega medveda.

Jožica Maček, vzgojiteljica

Januar je pri nas minil v znamenju šol v 
naravi: kar dva razreda sta bila namreč po nekaj 
dni odsotna. Šestošolci so preživeli smučarski teden 
v Cerknem. Čeprav so se odpeljali v dež, jim je 
bilo vreme v drugih dneh bolj naklonjeno in vsak 
dan so se veselo podili po Črnem vrhu – nekateri 
hitreje, drugi počasneje, odvisno od skupine, v 
katero so bili razvrščeni. Vmes so skočili še na 
kosilo, da pa zvečer ni bilo nemira, so mentorji 
poskrbeli za kar se da napolnjen urnik. Tako so si 
ogledali Cerkljanski muzej, plavali v bazenu, se 
igrali različne igre in se tudi učili, kar pa nikomur 
ni bilo preveč všeč. 

Sedmošolci so šolo v naravi imeli v Rakovem 
Škocjanu, kjer so spoznavali kraški svet. Imeli 
so veliko zanimivih dejavnosti, kot so plezanje, 
stezosledstvo, lokostrelstvo, orientacija, opazo-
vanje in prepoznavanje sledi živali ter spoznavanje 
drevesnih vrst. Eno popoldne je bilo namenjeno 
tudi veslanju s kanuji po reki Rak, česar si glede 
na nizke temperature prej nikakor niso mogli 

Ob slovenskem kulturnem prazniku učitelje 
slovenščine vedno doleti (pogosto) nehvaležna 
naloga. Pripraviti morajo program, s katerim se 
spomnimo človeka, po katerem se imenuje, in 
učence spodbudimo k razmišljanju o kulturi in 
vrednotah, ki nam jih posreduje. 

Letošnja proslava v poljanski osnovni šoli 
je bila posebno doživetje za vse gledalce: njena 
avtorica Nežka Gabrovec scenarija ni izdala in 
ob gledanju živahnega dogajanja na odru smo 
bili vsi navdušeni. Učenci so odlično odigrali 
prizore iz Linhartove Županove Micke, dekleta 
so nas z veznim besedilom popeljala skozi vseh 
sedem umetnosti, zbor pa je dopolnil prireditev 
s slovenskimi pesmimi. Da je bilo vse skupaj 
tudi multimedijsko podprto, so poskrbeli učen-
ci, ki so v zadnjem tednu zbirali in montirali 
posnetke, ki so se kot utrinki dogajanja na šoli 
vpletali v program. 

Minilo je leto dni, odkar smo odprli vrata 
vrtca v Lučinah, ki je enota vrtca Zala iz Goren
je vasi. Takrat je prag igralnice prestopilo 18 
otrok. Danes se kraj lahko pohvali z uspešno 
pridobitvijo. Z velikim zadovoljstvom skrbimo 
kar za dvajset otrok. V kombinirano skupino so 
vključeni malčki, stari od enega do šest let. Eden 
od drugega se učijo, se igrajo in rastejo skupaj. 

Letošnje šolsko leto smo se na novo vključili 
v dva projekta: v Ekovrtec in v ČUM – Čustva 
odpirajo um, že od odprtja pa sodelujemo pri 
projektu Zdrav vrtec. Vsi projekti nas vodijo k 
skupnemu cilju človeških vrednot, ki odsevajo 
naš kulturni in duhovni razvoj. Smo zelo dobri 
telovadci, saj radi obiskujemo telovadnico. Ved
no znova smo veseli obiskov šolarjev, komaj pa 
čakamo, da tudi mi gostujemo pri njih.

Prvega februarja smo v igralnici priredili čisto 
pravo rojstnodnevno zabavo in praznovali 1. rojstni 
dan našega vrtca. Pa je nekdo vprašal: »Kako bo pa 
vrtec pihal svečko na torti? Saj nima ust.«

Kaj je vrtec, najbolje vedo malčki sami. 
Takole so povedali:

»Vrtec je vrtec. To imamo mi otroci službo. Ati 
ima svojo službo, ko gre vozit avtobus ali kombi, mi 
otroci pa pridemo v svojo službo, in to je vrtec.«

»Vrtec naredijo iz betona.  Tukaj spimo, se igramo, 
kopljemo luknje, zidamo gradove. Aja, pa še jemo.« 

»Otroci gredo v vrtec takrat, ko mamica gre 
v službo. Otroci se v vrtcu merkamo.«

»Tudi žabe gredo v vrtec, ker je tam fajn.«
Tina Matanovič

predstavljati. Pa je šlo: nadeli so si rešilne jopiče 
in se po trije usedli v čolne. Najprej se je bilo treba 
naučiti veslanja, krmiljenja in zavijanja, potem pa 
so se odpravili na malo daljšo pot po reki. Veslanje, 
zlasti krmiljenje je bilo težko, vendar zabavno. 
Na koncu so se utrujeni in popolnoma umazani 
od blata vrnili nazaj v dom Rak. Ogledali so si 
tudi kraške jame, npr. Veliki naravni most, Tkalca 
jamo ter Mali naravni most, ki je nastal z udorom 
stropa jame. Zanimiva je bila tudi Zmajeva jama, 
o kateri obstaja legenda: v jami naj bi živel zmaj, 
ki je hodil jest ovce na površje. Nekega dne je 
pastir napolnil eno od ovc z apnencem. Ko je 
prišel zmaj, je pojedel prav to ovco. Po prihodu v 
jamo je pil, zato se je začel apnenec peniti. Zmaj 
se je valjal po tleh in v jami pustil svoje odtise, 
porušil pa je tudi strop. Največ vznemirljivega se je 
dogajalo v prostem času; učenci so bili razporejeni 
po skupinah: Veverice, Ščuke, Smreke in Jelke, 
ki so najraje igrale košarko, ter nad nogometom 
navdušene Sinice. Punce  –  Želve in Veverice – 

so se najraje pogovarjale, urejale in pripravljale 
večerni program. Priljubljena večerna igra je bila 
»flaša resnice«, v teh dneh pa je bilo tudi veliko 
časa za zaljubljenost in simpatije.

Januarja je v OŠ Stražišče potekalo regijsko 
tekmovanje iz angleščine, ki se ga je udeležilo tudi 
pet naših učencev. Jan Božnar je dosegel vse možne 
točke in se uvrstil na državno tekmovanje. Na naši 
šoli pa je potekalo regijsko tekmovanje za Cankar-
jevo priznanje. Udeležilo se ga je 100 učencev in 
dijakov iz štirinajstih osnovnih ter petih srednjih šol 
na Gorenjskem. Po kratkem kulturnem programu 
so udeležence pozdravili ravnateljica Metka Debel-
jak, župan Milan Čadež ter Vlado Pirc, predstavnik 
Zavoda za šolstvo republike Slovenije. Tekmovalci 
so glede na starostno skupino pisali naloge v zvezi 
s knjigami, ki so jih prebrali, in sicer osmošolci 
in devetošolci antologijo kratkih zgodb Geniji z 
nasmehom. Najboljši tekmovalci se bodo udeležili 
državnega tekmovanja, ki bo 19. marca.

Člani medijskega krožka in Ana Jurjevič

Ob kulturnem prazniku

Podeljeni Prešernovi nageljni
Borštnikov prstan za igralce, Prešernova nagrada za umetnike, Kresnik za romanopisce 
… in Prešernov nagelj za učence – izvirna nagrada, ki jo je treba vzeti še kako resno.

Pika na i je bila podelitev Prešernovih na-
geljnov na koncu: enega članom šolskih pevskih 
zborov, drugega prizadevnim ustvarjalcem pri 
likovnem pouku, tretjega plesalkam in četrte-
ga razredu, ki se najbolj prizadevno kulturno 
udejstvuje. Nagrado so dobili učenci 8. b, ki so 
skupaj z mentorico poskrbeli za res zanimivo 
in zabavno uro prave kulture. 

Ana Jurjevič 

V Županovi Micki preprosta kmečka ljubezen 
premaga gosposko besedičenje.

Vrtec v Lučinah

Upihnili so prvo svečko

Novice iz OŠ Poljane

Na državno tekmovanje z vsemi točkami
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Nekoliko starejša, a prijetna novica prihaja z 
drugega državnega tekmovanja iz astronomije, kjer 
sta Karin Frlic iz devetega in Aljaž Eržen iz osmega 
razreda osvojila zlati Dominkovi priznanji. 

Mednarodnega likovnega natečaja za obliko-
vanje plakata miru na temo Vision of peace (Vizija 
miru), ki ga je razpisal Lions Club International iz 
ZDA, so se udeležili učenci naše šole na pobudo 
Lions kluba Škofja Loka. Sodelovalo je več kot 
dvesto učencev nekdanje škofjeloške regije. Plakati 
gorenjevaških učencev so nastajali pri izbirnem 
predmetu likovno snovanje in pri likovnem krožku. 
Izmed šestintridesetih del je strokovna komisija v 
predizboru izbrala kot najboljšega plakat Aljaža 
Eržena iz 8. c. Prejel je tudi priznanje na odprtju 
razstave plakatov miru, ki je bila v Groharjevi 
galeriji. V galeriji so bili na ogled še plakati iz pre-
dizbora sedmih učencev naše šole: Katje Potočnik 
(9. b), Nataše Ržek (9. a), Blažke Kumer (9. c), 
Zale Filipič (7. b), Nine Bevk (7. c), Anje Eržen 
in Tine Poljanšek (7. b). Plakat Aljaža Eržena bo 
skupaj z drugimi osemindvajsetimi najboljšimi iz 
vse Slovenije razstavljen v Cankarjevem domu v 
Ljubljani in se bo potegoval za najboljši plakat v 
Sloveniji. Najboljšega bodo kasneje poslali na raz-
stavo v palačo Združenih narodov v ZDA. Kopija 
zmagovalnega plakata in še preostalih sedem je na 
ogled v šolski avli.

Učenci OŠ Ivana Tavčarja so postali goren-
jski prvaki v ekipnem prvenstvu v badmintonu, in 
sicer Dunja Pustavrh, Barbara Klemenčič, Helena 
Miklavčič, Marko Klemenčič, Tadej Pustavrh in 
Žan Lavrič.

Na področnem šolskem prvenstvu v judu sta 
Manca in Kaja Matko (4. a) dosegli tretje mesto, 
prva v kategoriji do 44 kg, druga do 36 kg.

Rebeka Oblak je v slalomu osvojila srebrno 
kolajno v Kranjski Gori, v veleslalomu pa zlato 
dvakrat na Starem vrhu, dvakrat na Soriški planini 
in enkrat na Straži.

Učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev so se 
podali na tek na smučeh na Pokljuko in pretekli enega, 
pet ali deset kilometrov. Planinci pohodniki so odšli 
na pohod na Uskovnico, Zajamnike ali Javornike. 
Gorenjevaščani so se odločili za šest km oddaljeno 
Uskovnico. Pot je bila čudovita, položna, ne preveč 
ledena. V koči so dobili žig in nekaj časa posedeli 
med ostalo množico ljudi. Letošnjega 15. dobro orga-
niziranega pokljuškega maratona  se je udeležil 1701 
človek. Vsak udeleženec je dobil kolajno, sendvič in 
čaj. Vseh tekačev in pohodnikov iz naše šole je bilo 51. 
Tudi številčno močna ekipa je pripomogla, da so se na 
koncu veselili darila – novih tekaških smuči in čevljev.  
Anja Koračin je na mednarodnem tekmovanju 
Avsenik osvojila zlato plaketo in posebno nagrado 
za muzikalnost. 

Tako smo na OŠ Ivana Tavčarja naslovili kulturni dan, ki smo ga na 
svojevrsten način praznovali 4. februarja. Svojevrstno je bilo zato, ker 
nismo počastili le svojega maternega jezika, ampak smo učence razdelili v 
delavnice, kjer so poleg slovenskega ustvarjale tudi v angleškem, nemškem, 
francoskem, ruskem, grškem, latinskem, makedonskem, bošnjaškem in 
celo matematičnem jeziku. Da potešimo vašo radovednost, naj na kratko 
predstavimo vsebino delavnic. 

Slovenski sta bili dve delavnici. Prva je ustvarjala pomenljive 
ekološko naravnane video reklame, druga je poskrbela za kakovostno 
povezovanje prireditve. »Angleži« so imeli na izbiro celo vrsto vsebin, 
eni so ustvarjali kratko in jedrnato haiku poezijo, drugi so odlično 
interpretirali Sneguljčico, tretji risali stripe. Nemško skupino so 
tvorili učenci 6. razredov, ki se nemščine sicer še ne učijo, vendar so 
presenečeno ugotovili, da jo nevede nenehno uporabljajo. Ugotavljali 
so namreč vpliv nemščine na njihov vsakdanji jezik. »Francozi« so, kot 
jim pritiče, mojstrsko manipulirali s sestavinami in ustvarili kulinarične 
umetnije, po katerih je šola dišala še dolgo časa. Ruska delavnica se 
je poglobila v melanholično slovansko dušo in spoznala rusko poezijo 
ter zaplesala enega značilnih plesov. Geografska delavnica je študirala 
zemljepisno plat jezikov in predstavila nekaj ogroženih, npr. laponščino 
in baskovščino. Ne samo z ogroženimi, ampak že kar izumrlimi se je 
ukvarjala zgodovinska delavnica, ki je preiskovala latinske in starogrške 
sledove v sodobnem jeziku. Da je prav vsak predmet možno povezati z 
jeziki, dokazujejo še likovna delavnica, kjer so z različnimi tehnikami in 
v več jezikih ilustrirali določene besede, nato glasbena delavnica, kjer so 
se v več jezikih naučili dveh pesmi, ter delavnica matematičnega jezika, 
v kateri so študirali – kaj drugega kot  matematični jezik. Iskali in nato 
likovno upodobili so kratka alfanumerična sporočila SMS, kot npr. K8 
L1, SE U7. Najbolj prisrčna pa je bila makedonskobošnjaška delavnica, 
v kateri so sodelovali priseljenski otroci z naše šole in ob pomoči svojih 
sošolcev predstavili svoji državi v svojem jeziku. To je bil praktično edini 
trenutek na sklepni prireditvi, ko učenci niso klepetali, ampak obnemeli. 
Paulina, Martina, Toše in Selvedin so zasluženo poželi največji aplavz.

Martin Oblak

S 1. marcem 2011 bo z delovanjem pričela košarkarska šola, ki je na-
menjena najmlajšim, tako dečkom kot deklicam, od 1. do 5. razreda, in bo 
potekala v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Košarkarska šola se bo odvijala 
v okviru Košarkarskega kluba Gorenja vas, ki že več kot 40 let skrbi za 
razvoj košarke tudi med mladimi na območju Poljanske doline. 

Učenci bodo razdeljeni v dve skupini, mlajšo in starejšo. V mlajši sku-
pini bodo učenci 1. in 2. razreda, v starejši pa učenci od 3. do 5. razreda.

Učenje košarkarskih veščin se bo izvajalo v veliki telovadnici, kjer so v 
ta namen že namestili nove koše, ki se bodo lahko znižali in tako prilagodili 
najmlajšim. Dobro bo poskrbljeno tudi za varnost, saj so oblazinili stene in 
letvenike, kupili pa so tudi žoge, ki so manjše in lažje. Otroci bodo za vadbo, 
ki bo potekala dvakrat na teden v času podaljšanega bivanja, potrebovali 
samo športno opremo, pri čemer pa ni nujno, da nosijo športne copate. 
Svoje košarkarsko znanje bo na najmlajše prenašal Jaka Trček, ki je tudi 
sicer vodja košarkarske šole. Urnik košarkarske šole je v tabeli. 

Otroci se lahko prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo pri svojih razred-
nikih. Možna je tudi prijava po elektronski pošti na naslov: jaka.trcek@
gmail.com. Rok je sicer do začetka počitnic, vendar bo prijava možna 
tudi kasneje, ko bo košarkarska šola že potekala.

KK Gorenja vas načrtuje tudi številne, s košarko povezane de-
javnosti, kot so ogledi košarkarskih tekem, nastopi med polčasi tekem 
članske ekipe, zabavni zaključki ob koncu leta, košarkarski kampi med 
počitnicami, nakup artiklov z logotipom KK Gorenja vas, vključitev v 
projekt Igriva košarka ...

Več informacij o košarkarski šoli najdete na spletni strani www.
kkgorenjavas.si, kjer bodo sproti objavljene tudi vse pomembne in-
formacije tako za starše kot tudi učence.

Lidija Razložnik

Kulturni dan na OŠ Ivana Tavčarja

Poslušam, govorim, berem, pišem
KK Gorenja vas

V marcu začetek  
košarkarske šole za najmlajše

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Likovni razcvet gorenjevaških osnovnošolcev

Minister za promet dr. Patrick Vlačič in 
minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič sta 
sprejela 27 učencev iz 15 osnovnih šol, ki so se na 
likovnem natečaju Promet v prihodnosti izkazali 
z najbolj prepričljivimi risbami. Med njimi so 
bile tudi Julija Bogataj (1. b), Manca Čadež in 
Lara Markelj (4. a)  Na natečaju je sodelovalo 
217 OŠ iz vse Slovenije. Prejeli so 2.866 risb, 
avtorje najlepših oz. najbolj prepričljivih pa sta 
ministra nagradila s priznanji in drobnimi darili. 
Po srečanju so se nagrajenci in njihovi sprem-
ljevalci odpeljali na Brnik in si ogledali terminal 
letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Zapeljali so 
se po ploščadi in se povzpeli na kontrolni stolp. 
Vstopili so v letalo in si ogledali pilotsko kabino. 
Videli so tudi posebno gasilsko vozilo. 

Milka Burnik
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IBS MEDNARODNA POSLOVNA ŠOLA LJUBLJANA
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana

telefon: 040/561 896, e-naslov: info@ibs.si, www.ibs.si

vpisuje v akreditirani visokošolski strokovni program:

MEDNARODNO POSLOVANJE

Študenti se pri študiju seznanijo s poslovnimi, upravnimi, ekološkimi in etičnimi vsebinami ter 
dosežejo visoko stopnjo znanja tujega jezika, pri katerem je poudarek na sproščenem komuniciranju 
in razumevanju. Predavanja so organizirana tako, da so kar najbolj prilagojena študentom ob 
delu: potekajo dvakrat tedensko popoldne od 16.30 do 19.45; naenkrat pa je na urniku le en predmet. IBS 
delno ali v celoti prizna študentom znanje, pridobljeno na drugih visokih šolah. Diplomo je možno pridobiti 
relativno hitro, ker imamo individualne izpitne roke. Za zaposlene v tujini imamo organizirano učinkovito 
izobraževanje na daljavo (izpeljano po modelu Open University). Študij in izpiti preko svetovnega spleta 
so možni tudi za invalide. Naši predavatelji imajo habilitacijo in poučujejo tudi na drugih slovenskih in tujih 
univerzah in visokih šolah kot so Deakin University, Avstralija, Jammu University, Indija, Kauno Kolegija, Litva, 
Munich Business School, Nemčija, Pacific University Hawaii, Savonia University of Applied Sciences, Varkaus, 
Finska, Universita degli studi di Trieste, Italija, Universität Klagenfurt, Avstrija, University of Bolzano, Italija itd.

LEILA, Višja strokovna šola, d.o.o.
Mencingerjeva 7, 1000 Ljubljana

T: 040/561 896, e-naslov:irena.marinko@guest.arnes.si, www.leila.si

vpisuje v višješolski strokovni program:

POSLOVNI SEKRETAR

K vpisu vabimo vse, ki želijo pridobiti višjo izobrazbo in naziv poslovni sekretar oziroma poslovna 
sekretarka. Specializirani smo za izobraževanje poslovnih sekretarjev, zato vsebine pri večini predme-
tov vsebujejo praktične primere, značilne prav za delovna mesta, na katerih delajo poslovni sekretarji. 
Izobraževanje izvajajo predavatelji z univerzitetno izobrazbo, magisterijem ali doktoratom, ki imajo 
izkušnje pri delu v gospodarstvu in poučevanju in uporabljajo sodobne učne metode. Študenti imajo 
možnost, da zaključijo študij prej kot v dveh letih, obstaja pa tudi možnost študija na daljavo. Šolnina 
je med najnižjimi v Sloveniji in vključuje vpisnino, učno gradivo, ponavljanje izpitov in individualne 
izpite. V šoli razvijamo pozitivno vzdušje in veselje do študija. Izobraževanje poteka na prijetni 
lokaciji v centru Ljubljane. S študenti delamo individualno. Ne pomenijo nam le številk, ampak ljudi, 
s katerimi imamo pogoste in prijateljske stike.

Zabava za vso  
druzino!


