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• 4. januar: Redno novo-
letno srečanje na Območni 
Obrtno-podjetniški zbor-
nici Škofja Loka z župani 
in s poslanci škofjeloškega 
območja.

• 10. januar: V domu 
starejših na Petrovem Brdu obiskal našo 
najstarejšo občanko Marijo Vodnik, po domače 
Brdarčkovo Micko, iz Žirovskega Vrha Sv. 
Antona ob njenem stotem rojstnem dnevu.

• 11. januar: Na Ministrstvu za okolje 
predstavil plaz pod vrtcem na Sovodnju.

• 14. januar: Sestanek z starši, učitelji in 
vzgojiteljicami, kjer smo predstavili težave s 
plazenjem pod vrtcem na Sovodnju.

• 20. januar: Na občnem zboru Združenja 
kmečkih sirarjev Slovenije, ki je bilo v naši 
občini. 

• 22. januar: Prejeli strokovno mnenje 
podjetja Gradarto o zanesljivosti zgradbe vrtca 
in PŠ Sovodenj zaradi plazu pod zgradbo. 
Zaključek se je glasil: »Predlagamo, da se 
poslopje vrtca za čas sanacije plazu in zavaro-
vanja objekta nemudoma izprazni ter dejavnost 
varstva otrok preseli v ustreznejše objekte.«

• 24. januar: Sestanek z ravnateljem OŠ in 
vodjo PŠ glede strokovnega mnenja o plazu, 
predstavil dejstva ki sledijo iz tega.

• 26. januar: Na 2. pokalu Rupnikove 
linije v balinanju.

• 27. januar: Selitev vrtca in šole iz prizidka 
v stari del PŠ Sovodenj. Vodstvo PŠ in vrtca se 
je zelo hitro odzvalo in čez vikend so izvedli 
potrebne selitve, za kar se jim zahvaljujem. 
Hvala tudi vsem izvajalcem obrtniških del.

28. januar: Redno novoletno srečanje ob kosi-
lu z župniki, ravnateljema in splošnimi zdravniki. 
Pomembna je izmenjava mnenj in izkušenj.

• 29. januar: Ogled prostorov na PŠ Sovodenj 
s sanitarno inšpektorico. Razen nekaj dopolnitev 
smo zagotovili ustreznost prostorov.

Na podlagi predloga načelnika Generalštaba 
Slovenske vojske je minister za obrambo sprejel 
odločitev, da se Slovenska vojska (SV) umakne 
iz delavnic v Todražu. Kot so nam pojasnili, 
so glavni razlog visoki stroški ogrevanja. »Pri 
analizi teh stroškov je bilo ugotovljeno veliko 
odstopanje glede na te stroške na drugih lokaci-
jah enot SV. Več let smo iskali možne orga-
nizacijske in tehnične rešitve ter izdelali različne 
analize. Med drugim smo se pogajali tudi s 
toplarno o znižanju cene energije. Vse rešitve so 
zahtevale vlaganja finančnih sredstev v sisteme 
in objekte,« so na vprašanje o selitvi sporočili iz 
ministrstva. Dopisali so še, da so objekti, sicer 
zgrajeni za potrebe servisnih dejavnosti rudnika 
urana, energetsko zastareli, svojo odločitev pa 
še podkrepili z besedami: »Organizacijsko smo 
dejavnost na tej lokaciji omejili na minimalno 
površino že pred leti in zdaj ne presega tretjine 
razpoložljivega prostora, kljub temu pa strošek 
ogrevanja presega stroške ogrevanja v drugih 
objektih SV za več kot trikratno vrednost, in 
to ob dejstvu, da se ogrevamo iz toplarne in da 
v delovnih prostorih ne dosegamo predpisane 
temperature v najhladnejših dneh.« 

Pobuda občine jih ni prepričala 
Občini selitev tehničnih delavnic minis-

trstva za obrambo iz občine ni v interesu, saj 
to nenazadnje pomeni izgubo delovnih mest, ki 
pa jih v občini že tako primanjkuje. Direktorica 
občinske uprave Elizabeta Rakovec pravi, da 
so že lani po prvih neuradnih informacijah o 
selitvi na ministrstvo posredovali več pisnih 
protestov: »Pisno smo urgirali tudi januarja 
letos, vendar odgovora še nismo prejeli. Občina 
o stopnji pripravljenosti selitve niti o možnostih 
umika odločitve o selitvi uradno ni obveščena, 
zato tudi ne moremo podati natančnejših 
odgovorov.« Z zaposlenimi v Todražu in nji-
hovimi nadrejenimi se je sestal tudi župan, 

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če bi 
z njim želeli govoriti 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 ob-
veznosti kljub napovedanim uradnim uram ne bo 
dosegljiv, za kar se že vnaprej opravičuje in prosi 
za razumevanje.                                        M. B.

Selitev dejavnosti in zaposlenih na Vrhniko

Slovenska vojska odhaja iz rudnika
Ministrstvo za obrambo oziroma Slovenska vojska, ki je imela na lokaciji RŽV 
doslej prostore svojih tehničnih delavnic, dejavnost in zaposlene z marcem zaradi 
racionalizacije stroškov vzdrževanja objektov seli na Vrhniko.
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vendar kompromisa niso uspeli najti. Na isto 
vprašanje, kako to, da SV odhaja, čeprav si 
na občini prizadevajo, da ostanejo, na mini-
strstvu sicer odgovarjajo skopo: »Preselitev 
dejavnosti na novo lokacijo je za SV dolgoročno 
najsprejemljivejša in najracionalnejša rešitev.« 
Na vprašanje, ali je odločitev dokončna in ali bi 
se bili še pripravljeni odzvati na kašno pobudo 
občine, ki je med drugim 24-odstotna lastnica 
toplarne (Bioenergetika Todraž), pa le: »Da, 
odločitev je dokončna.« 

Na občini zatrjujejo, da so bila njihova dose-
danja prizadevanja za ohranitev obrata inten-
zivna ter da so izvedli vse postopke, ki so v moči 
in pristojnosti občine. »Selitev bi bila nesmiselna 
zlasti spričo dejstva, da je lokacija neposredno 
ob jaloviščih RŽV, ki bodo zaradi tega morali 
trajno ostati v lasti države kot državna infrastruk-
tura, gradnja objektov na njih pa zaradi strogih 
varovalnih ukrepov Uprave za jedrsko varnost 
ni mogoča,« smo še uspeli izvedeti. 

Dejavnost SV skupaj z 18 zaposlenimi naj 
bi se do 15. marca letos preselila na lokacijo 
Vojašnice Ivana Cankarja na Vrhniki.

Damjana Peternelj

Prostori SV v Todražu

Vaše prispevke za marčevsko številko Podblegaških 
novic pričakujemo do 8. 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!
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Vodje šole Milko Burnik odločitev o selitvi 
dela dejavnosti v staro stavbo ni presenetila, 
čeprav je upala na drugačen razplet: »Že prej 
sem imela načrt, kako zorganizirati pouk, če bi 
se teren pod vrtcem po lanskem novembrskem 
plazu začel še bolj živahno premikati in bi se 
morali preseliti čez noč.« 

To se je dejansko zgodilo po 20. janu-
arju, odločilno mnenje pa so dali izvedenci 
gradbene stroke iz ljubljanskega podjetja 
Grad-art, ki so še zapisali, da velja upoštevati 
tudi nepredvidljive vplive na konstrukcijo 
objekta v primeru potresa. »Tudi zaradi tega 
ne priporočajo nadaljnje uporabe objekta do 
izvedbe zadovoljivega obsega sanacijskih del, 
ki bodo zaustavila plazenje in zavarovala ob-
jekt,« nam je pojasnila tudi Elizabeta Rakovec 
z občinske uprave. 

Vrtec v podaljšanem bivanju
Vrtčevsko dejavnost so preselili v prostore 

podaljšanega bivanja, čeprav so se vzgojiteljice 
bolj nagibale k temu, da se preselijo v nižje 
ležeči gasilski dom. Prepričalo jih je dejstvo, da 
bi imeli precej težav ob dostavljanju obrokov 
iz šolske kuhinje do gasilskega doma, v šoli so 
blizu sanitarije, topla voda ... Prostor so tako za 
dva kombinirana oddelka le predelili, v pred-
prostoru pa uredili jedilnico. Del garderob so 
jim odstopili šolarji, ki jih imajo zdaj nekateri 
v razredih in predprostorih, učenci 2. razreda 
pa kar na stopnišču. V 1. nadstropju ostajata 3. 

in 5. razred, poleg sta računalniška učilnica in 
knjižnica. To so preselili iz zgornjih prostorov, 
kjer so uredili učilnico 1. razreda, poleg nje, v 
predprostoru, pa učilnico 2. razreda. 

Burnikova pojasnjuje: »Ker gre za kom-
biniran oddelek, se mi je to zdela najboljša 
odločitev. Čeprav so vmes vrata, ima lahko 
učiteljica pregled nad vsemi učenci.« Trenutno v 
šoli ne zadostujejo ravno vsem predpisom, ven-
dar je bila zdravstvena inšpektorica pri pregledu 
prostorov zadovoljna z začasno rešitvijo. 

Učenci se sicer z učiteljicami trenutno v 
(pre)natrpani šoli odlično počutijo, izpostavljajo 
pa, da najbolj pogrešajo telovadnico, ki je pod 
vrtčevskimi prostori in najmanj poškodovana, a so 
tudi njena vrata začasno zaprta. »Zaenkrat težavo 
rešujemo tako, da uživamo na snegu, naprej bomo 
pa videli,« še pove Milka Burnik, ki dodaja, da se 
je v danih razmerah pač treba znajti.  

Kdaj nazaj? 
Elizabeta Rakovec pojasnjuje, da vrnitve v 

prejšnje prostore ni tako enostavno predvideti: 
»Odvisna je od vrste zunanjih dejavnikov, na 
katere občina nima neposrednega vpliva.« 
Definiran pa je že celoten načrt sanacije po 
fazah, in sicer v variantnih izvedbah, ki so 
odvisne od učinkovitosti vsakega predhodno 
izvedenega ukrepa. Z zadnjo, četrto fazo bodo 
oporni zid nad cesto Sovodenj–Podosojnce 
podaljšali proti višje ležečemu novemu igrišču, 
saj so na terenu že vidne razpoke, ki nakazujejo 

Sovodenjski plaz

Učence in vrtičkarje so preselili v začasne prostore
Januarska odjuga z dežjem je pokazala zobe, na merilnih mestih med sovodenjsko 
šolo in prizidkom vrtca nad plazom so se razpoke začele povečevati. Vrtčevsko 
in šolsko dejavnost s 36 vrtičkarji ter z 21 učenci 1. in 2. razreda so morali 
preseliti v staro šolsko stavbo.
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Plesne vaje začasno za (pred)šolske otroke potekajo 
v gasilskem domu,  enota škofjeloške knjižnice, ki je 
bila v prizidku, pa je trenutno zaprta. Bralci si lahko 

knjige izposojajo v gorenjevaški enoti.

Do nadaljnjega V gorenjevaško knjižnico 
»Med zaprtjem knjižnice na Sovodnju nudimo aktivnim 
članom tega izposojevališča uporabo storitev krajevne 

knjižnice v Gorenji vasi pod posebnimi pogoji,« so 
sporočili iz vodstva Knjižnice Ivana Tavčarja v Škofji Loki. 

Vsi, ki že imate izkaznico sovodenjske knjižnice, ne 
glede na to, ali ste za letošnje leto že plačali članarino 

ali ne, lahko uporabljate storitve knjižnice v Gorenji vasi. 
Predložiti morate izkaznico, ki vam jo bodo brezplačno 
zamenjali za gorenjevaško. Veljala bo do ponovnega 

odprtja enote na Sovodnju. V Gorenji vasi lahko 
poravnate tudi članarino, ki velja za izposojevališče 

na Sovodnju. »Ta ponudba ne velja za ostale 
prebivalce Sovodnja, ki do zdaj niso bili člani knjižnega 
izposojevališča Sovodenj – nimajo njihove izkaznice. 
Vsi ti se lahko vpišejo v KK Gorenja vas pod enakimi 

pogoji kot vsi drugi,« je pojasnil direktor knjižnice Ivana 
Tavčarja Matjaž Eržen. Dodal je še, da gradivo, ki ste si 

ga izposodili na Sovodnju, zadržite doma do ponovnega 
odprtja knjižnice.

Knjižnica v Gorenji vasi je odprta ob ponedeljkih med 
11. in 17. uro ter ob torkih in četrtkih med 13. in 19. uro.

širjenje plazu. 
Sanacija je tudi najbolj smotrna in racio-

nalna rešitev, ne pa preselitev ali morda celo 
novogradnja, kot ugibajo nekateri. »Trditev, da 
bi bila selitev vseh objektov cenejša kot sanacija 
plazu, ne drži in je lahko plod bodisi nevednosti 
bodisi nepoznavanja stanja infrastrukture na 
terenu, zato ne more biti dobronamerna, za 
ožjo lokalno skupnost pa so takšne trditve celo 
škodljive. Samo novogradnja vrtca bi presegla 
strošek celotne sanacije plazu, ki po najdražji 
varianti res dosega pol milijona evrov,« priz-
nava Rakovčeva in dodaja : »Če ne bi pristopili 
k sanaciji plazu v delu, ki ogroža samo vrtec in 
šolo, bi privarčevali od 300 do 400 tisoč evrov, 
kar pa je vsaj štirikrat manj kot novograd-
nja vseh objektov. Poleg tega bi neukrepanje 
ogrozilo višje ležečo cesto v Novo Oselico in 
nenazadnje stanovanjske hiše v zaledju, kar je 
občina dolžna preprečiti.«

Optimistični glede financiranja in vrni-
tve v 'stare prostore'

Občina je konec januarja že oddala na 
ministrstvo vse PZI  projekte za izvedbo sana-
cije, ki bodo podlaga za pridobitev sredstev iz 
sanacijskega programa – prej ga mora potrditi 
vlada. »Ogled strokovnjakov ministrstva je 
dogovorjen za sredino februarja. Pričakujemo, 
da bodo sredstva sanacije, ki jih občina trenutno 
financira iz lastnih virov, v celoti povrnjena iz 
navedenega sanacijskega programa,« se nadeja 
Rakovčeva. Optimizem pa preveva tudi vodjo 
šole Milko Burnik: »Verjamem, da bodo nastale 
poškodbe na stavbi prizidka kmalu sanirali, 
prav tako plaz pod šolo, tako da upam, da bomo 
šolsko leto 2013/2014 že pričeli tako, kot smo 
lanskega.« 

Damjana Peternelj

Namesto v telovadnico na sneg
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Občina je cono komunalno opremila in 
pripravila za odkup investitorjem, ki bi na tem 
mestu zgradili svoje poslovne prostore in odprli 
vsaj 40 delovnih mest. To je bil tudi pogoj za 
pridobitev nepovratnih evropskih sredstev 
iz naslova Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za program-
sko obdobje 2007–2013 iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj v višini 890.000 evrov, 
okrog 300.000 evrov je prispevala država, 
razliko do 2,2 milijona evrov pa je krila občina 
iz proračuna. Gospodarska in finančna kriza, 
ki sta v zadnjih nekaj letih pokazali zobe tudi 
v Sloveniji, sta bili razlog za to, da je občina 
že pred dokončanjem ureditve cone zaprosila 
za podaljšanje roka, kar je bilo tudi odobreno. 
Takratno ministrstvo za gospodarstvo je rok 
podaljšalo do konca septembra 2012.  

Prva zemljišča  
prodali šele v začetku 2011

Prvi pogodbi o nakupu zemljišča z investi-
torjema Kamnoseštvom Mravlja in Zidarstvom 
Božnar so podpisali v začetku leta 2011, s 
Polycomom poleti 2011. Gospodarski krč v 
Sloveniji še vedno ni popustil, podjetja težko 
dobijo posojila pri bankah, zato napredka v coni 
tudi do podaljšanega roka ni bilo. 

Občina je zato na Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo (MGRT) ponovno 
naslovila prošnjo za podaljšanje roka za dosego 
ciljev, opredeljenih v okviru projekta Izgradnja 
komunalne infrastrukture v GC Dobje,  ker 
ciljnega števila delovnih mest zaradi gospo-
darske krize v pogodbeno določenem roku ne 
bo mogoče doseči. 

Na MGRT so nam pojasnili, da so občini 
odgovorili, naj razloge za to utemelji v poročilu 
o zaključku projekta (poročilo je občina že 
posredovala), kar bo podlaga za končno preso-
janje doseganja ciljev za vsak projekt posebej. 
»Vpliv ekonomske, finančne in socialne krize 
in drugih dejavnikov za nedoseganje ciljev v 
okviru projektov bomo na ministrstvu skrbno 
pretehtali in po pregledu vseh posredovanih 
končnih poročil urejali nadaljnje postopke 
zaključevanja in reševanja težav oz. odprtih 
vprašanj,« so pojasnili na ministrstvu. Tako 
se postavlja vprašanje, ali bo morala občina v 
primeru, da ministrstvo ne podaljša roka, vrniti 
pridobljena sredstva. 

Kot je pojasnila Elizabeta Rakovec, direk-
torica občinske uprave, je občina za dosego 
ciljev izvedla vse postopke, ki so v njeni moči 
in pristojnosti. Tako so aprila 2011 pridobili 
uporabno dovoljenje za zaključek investicij, s 
sprejemom občinskega lokacijskega načrta 
zagotovili urbanistične podlage za takojšnjo pri-
dobitev gradbenih dovoljenj za poslovne prostore 
investitorjev in prodali zemljišča v coni. 

V Polycomu čakajo  
na ugodnejše razmere

Za komentar in načrte v zvezi z gradnjo ob-
jektov v coni Dobje smo vprašali tudi lastnike 
zemljišč. Kot je pojasnil Iztok Stanonik, direk-
tor Polycoma, ki ima v Dobju več kot 11.000 
kvadratnih metov zemljišča, je trenutni položaj 
na svetovnem trgu precej nepredvidljiv, tako da 
si ne upajo preveč tvegati in s tem celo ogroziti 
podjetja. Z iskanjem primernih izvajalcev ne 
vidi težav, bolj je zaskrbljen glede pridobivanja 

kreditov, saj pravi, da je »nemogoče pridobiti 
kredite pri bankah, saj te niti same nimajo den-
arja, pa še objektov iz stečajev imajo kar nekaj 
za prodajo, tako da je trenutno nemogoče prido-
biti kakršna koli sredstva za ta namen.« Čeprav 
so v vmesnem času kupili obrat v Črnomlju, je 
Stanonik poudaril, da ima Polycom še vedno 
interes za gradnjo v Dobju, saj bo v Črnomlju 
samo poslovna enota, za katero bodo skrbeli v 
Poljanah (nabava, prodaja, razvoj). 

O tem, kako daleč so s projektom v Dobju, 
pa pravi, da imajo »za objekt pripravljeno 
idejno zasnovo, ostale aktivnosti smo trenutno 
ustavili, število novih delovnih mest pa bo 
jasno, ko bomo začeli z gradnjo. Imamo pa načrt 
povečevati prodajo za deset odstotkov na leto, v 
lanskem letu smo jo povečali za 34 odstotkov,« 
je še dodal Stanonik.

Kamnoseštvo Mravlja:  
Z gradnjo bi lahko začeli konec leta

Tudi Janez Mravlja, lastnik Kamnoseštva 
Mravlja iz Hotavelj, je pojasnil, da je položaj, v 
katerem so se znašli občina in lastniki zemljišč, 
posledica splošnih razmer na trgu. »Naši izdelki 
so podcenjeni in z njimi ne ustvarjamo potrebne 
dodane vrednosti, ki bi omogočale investicije. 
Posojilo je pri bankah skoraj nemogoče do-
biti. Podjetje, ki je sposobno zagotoviti banki 
zahtevano kritje, pa skoraj ne potrebuje po-
sojila,« je pojasnil Mravlja. 

Sicer ocenjuje, da se je gradnja v zadnjih 
letih nekoliko pocenila, vendar opozarja, 
da bo tisti, ki bo gradil le po ključu najnižje 
cene, lahko na koncu ostal brez avansa in brez 
zaključenih del, ker mnoga gradbena podjetja 
nimajo sredstev za tekoče poslovanje. Tre-
nutno pripravljajo načrt poslovnega objekta in 
načrtujejo, da bi z gradnjo začeli konec tega 
oziroma v začetku prihodnjega leta. Kdaj bo 
investicija dokončana, pa je še prezgodaj gov-
oriti, saj bodo dela potekala po fazah. Prav tako 
ne govori o številu zaposlenih, znano je le, da 
bo objekt grajen za do 12 zaposlenih. 

Zaposlil štiri delavce,  
idejni načrt še pripravljajo

Zidarstvo Božnar ima v coni postavljen 
začasen objekt, zdaj pa po besedah lastnika 
Marka Božnarja pripravljajo idejni načrt za 
poslovne prostore, za katere upa, da bodo us-
peli prihodnje leto dobiti gradbeno dovoljenje. 
Božnar je kritičen do trenutnih razmer, ki vlada-
jo v občini in tudi sicer v državi, kjer na razpisih, 
vrednih več milijonov evrov, dobivajo dela 
predvsem podjetja, ki zaposlujejo tuje delavce. 
»Projekte, ki jih izvaja občina, bi morala v večji 
meri izvajati domača gradbena podjetja, ki bi 
tako tudi lažje zaposlovala domače delavce, s 
čimer bi pridobili vsi,« je povedal Božnar in 
dodal, da sam tujih delavcev ne bo zaposloval, 
čeprav so cenejši, ampak bo raje vzel dobrega 
domačega delavca. Odkar ima objekt postavljen 
v coni, je sicer zaposlil štiri delavce. 

Tina Dolenc

Gospodarska cona Dobje

Rok za odprtje 40 novih delovnih mest je mimo
Občina Gorenja vas - Poljane je za ureditev gospodarske cone Dobje dobila 
890.000 evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Med pogoji za pri-
dobitev je bilo tudi odprtje 40 novih delovnih mest – rok za izpolnitev tega se 
je že iztekel. 
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V gospodarski coni Dobje se vsaj do konca leta še ne obetajo spremembe.
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V tokratnem članku v nizu predstavitev 
naselij in možnostih odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode predstavljamo Podo-
beno, Poljane, Predmost, Prelesje, Robidnico, 
Smoldno, Srednjo vas, Srednje Brdo, Staro 
Oselico in Studor. V teh naseljih ni bistvenih 
posebnosti, zato so bile povsod obravnavane 
možnosti postavitve malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) in nepretočnih greznic. Le 
Srednja vas in Srednje Brdo sodita med tista 
naselja, za katere veljavna zakonodaja nalaga, 
da se preveri tudi tehnično in ekonomsko 
smiselnost opremljanja z javnim kanalizacijs-
kim omrežjem. Izkazalo se je, da ta možnost 
cenovno bistveno presega postavitev MKČN, 
zato gradnja javnega kanalizacijskega omrežja 
za ti dve naselji ni predvidena. V Studorju so 
projektanti preverili tudi tehnično in ekonomsko 
smiselnost opremljanja z zasebnim kanalizacij-
skim omrežjem za del naselja. Kot alternativni 
obliki odvajanja komunalne odpadne vode sta 
bili obravnavani tudi varianti postavitve MKČN 
ali nepretočne greznice. Podrobneje o tem v 
tabeli. 

Do zdaj vgradili 20 MKČN
V občini Gorenja vas - Poljane se še ni ve-

liko občanov odločilo za vgradnjo MKČN; po  
podatkih so jih do zdaj vgradili 20. Čas za to 
je sicer do konca leta 2017, na vodovarstvenih 
območjih do konca leta 2015, so pa zdaj za vse 
graditelje v občini na voljo tudi subvencije. 
Konec lanskega leta je bil objavljen razpis za 
sofinanciranje izgradnje MKČN v višini 6.000 
evrov, posameznik pa je lahko prejel subven-
cijo v višini do 150 evrov na osebo. Na razpis 
se je prijavilo osem vlagateljev, od katerih so 
sredstva dodelili šestim, dva pa jih bosta prejela 
letos. Razpis bodo namreč objavili tudi letos, 
ko bo na voljo 20.000 evrov, kdaj bo objavljen, 
pa za zdaj še ni potrjeno. Lahko pa se gospod-
injstva odločijo tudi za ugodno kreditiranje 
okoljskih naložb preko Eko sklada (več o tem 
na www.ekosklad.si), vendar pri tem ni možno 
uveljavljati obeh možnosti, torej kredita pri Eko 
skladu in subvencije občine. 

Gospodinjstvo si z vgradnjo MKČN zniža 
mesečni strošek, saj se zniža okoljska da-
jatev. Če MKČN dosega učinke sekundarnega 
čiščenja, se strošek zniža za 90 odstotkov 
oziroma z 2,2 evra na mesec na osebo na 0,22 
evra na mesec na osebo v primeru nemerjene 
porabe vode. 

Tina Dolenc

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Tudi letos bodo na voljo  
subvencije za vgradnjo MKČN
Investicijo v vgradnjo male komunalne 
čistilne naprave je možno znižati tudi s 
subvencijo občine ali z ugodnimi kred-
iti, ki jih za okoljske naložbe občanov 
razpisuje Eko sklad.
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Na Občini Gorenja vas - Poljane je konec 
novembra lani potekal posvetovalni sestanek 
glede ukrepov na 4. razvojni osi, s pred-
stavitvijo in optimizacijo najkrajše povezave 
med severno Primorsko in Gorenjsko. Poleg 
domačega župana so se ga med drugim 
udeležili najvišji predstavniki Direkcije RS za 
ceste (DRSC), župani Železnikov, Cerkna in 
Kobarida ter poslanec državnega zbora Samo 
Bevk. Zaključek sestanka je bil, naj sever-

noprimorska razvojna agencija pisno pozove 
Ministrstvo za infrastukturo in prostor, da v 
čim krajšem času sprejme ustrezno odločitev 
o optimalni varianti investicije glede cestne 
povezave Cerkno–Hotavlje. 

Z DRSC so sporočili, da so že naročili 
izdelavo optimizacije variant SEVER1 in SEV-
ER2. Preučili bodo novo varianto po severu, 
cilji pa bodo znižanje investicijskih stroškov, 
čim manjši poseg v naravno ohranjeno območje 

doline Kopačnice in 
izognitev poseljen-
emu delu Hotavelj. 
Dodali so še, da bo 
pripravljalec opti-
mizirane projektne 
rešitve izbran predvi-
doma v prvi polovici 

letošnjega leta, izdelana pa naj bi bila konec leta 
2013. »Po prejemu dokumentacije z optimizira-
nimi variantami namerava DRSC z novimi 
predlogi seznaniti tudi obe sosednji občini, da bi 
nadaljevali postopek umeščanja trase ceste med 
Hotavljami in Cerknim v prostor,« so zapisali 
v DRSC v odgovorih na vprašanja. 

Za komentar smo prosili tudi župana Milana 
Čadeža, ki pa pravi, da z namero DRSC ni 
seznanjen, zato tega ne more komentirati.

Mnenje občine ostaja nespremenjeno
Že leta 2009 so na gorenjevaški občini 

predlagali, da se severni varianti izgradnje ceste 
izločita že na osnovi številnih naravovarstvenih 
omejitev, ki so obvezujoče za vse načrtovalce 
prostorskih umestitev. »Varianti skozi dolino 
Kopačnice segata v posebno varstveno območje 
Nature 2000, kjer veljajo najstrožji naravo-
varstveni ukrepi. Posegi vanj so sprejemljivi 
le, če ni druge možnosti. Te pa pri umeščanju 
trase 4. razvojne osi obstajajo. Poleg tega je 
po smernicah Zavoda RS za varstvo narave 
celotno območje doline Kopačnice od Hotavelj 
naprej opredeljeno kot območje pričakovanih 
naravnih vrednot, zato večji posegi v ta prostor 
niso sprejemljivi. Izpostaviti želimo tudi vodo-
varstveno območje, saj v dolino Kopačnice sega 
zaledni vodonosnik pitne vode za naselja vse 
do Hotavelj,« so zapisali na občini in dodali, 
da varianta po dolini Kopačnice ni sprejemljiva 
in ji odločno nasprotujejo tudi zaradi načrtov v 
zvezi z razvojem topliškega turizma. 

Občina še vedno vztraja, da je najustreznejša 
trasa južna varianta, ki poteka mimo Sovodnja in 
s tunelom pod Kladjem do severne Primorske, 
kar je že leta 2009 potrdil tudi občinski svet.

Tina Dolenc

Silvestrovanje na vaškem trgu seveda podpira tudi KS Gorenja vas, 
saj je pred leti v sodelovanju s Turističnim društvom Gorenja vas že 
izvedla podobne prireditve na prostem. 

Od predsednika TD Gorenja vas Zvoneta Bašlja smo dobili pobudo 
za postavitev ter okrasitev novoletne jelke na vaškem trgu. Jelko so 
postavili člani TD Gorenja vas ob pomoči Ivana Šubica in Maria Stajiča. 
Za okrasitev jelke (namestitev lučk) je poskrbela KS Gorenja vas. 

O silvestrovanju na vaškem trgu v Gorenji vasi KS Gorenja vas ni 
bila obveščena, zato je javna razsvetljava ugasnila kot običajno ob 23.45 
uri. Če bi dobili od predsednika TD Gorenja vas Zvoneta Bašlja namig 
o silvestrovanju na vaškem trgu, bi z veseljem uro premaknili tako, da 
bi javna razsvetljava svetila celo noč, ter uredili električni priključek za 
ostala opravila (kuhanje vina ter klobas).

Krivda za neljubi pripetljaj je izključno na strani organizatorja sil-
vestrovanja na vaškem trgu. Da v bodoče ne bo prihajalo do neljubih 
dogodkov, je potrebno sodelovanje med društvi in KS.

Gašper Čadež, tajnik KS Gorenja vas

Prejeli smo

Odgovor na zapis o silvestrovanju 
na vaškem trgu v Gorenji vasi

4. razvojna os

Znova na mizi predlog  
umestitve skozi dolino Kopačnice
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je glede poteka 4. razvojne osi naročilo 
izdelavo optimizacije variante sever, torej po dolini Kopačnice, čeprav Občina 
Gorenja vas - Poljane tej varianti odločno nasprotuje.
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Četrta razvojna os naj bi posegla v dolino Kopačnice.
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Cerkljanski laufarji, ki so že v tednih pred pus-
tom zavzeli ulice Cerknega, so dobili novega am-
basadorja cerkljanskega turizma. Na okrogli mizi, 
ki so jo v Hotelu Cerkno naslovili Laufarija skozi 
želodec, so predstavili nov hišni aperitiv, ki nosi 
ime po cerkljanskem pustnem liku – laufarju. Pod 
budnim očesom etnologa dr. Janeza Bogataja in ob 

izkušnjah Danila Jezerška 
so ga razvijali dve leti. 
Vodja strežbe Martina 
Ambrožič je povedala: 
»Povpraševanje med 
gosti nas je spodbudilo 
k razvoju novega proiz-
voda, tokrat pijače. Ker 
s Kmetijo Matic sode-
lujemo že vrsto let, na 
našem območju pa še ni 
registriranega izdelovalca 
žganih pijač, smo se obr-
nili nanje in pomagali so 
nam pripraviti značilen 
orehov liker.« 

Danilo Jezeršek za-
trjuje, da je bil povabila 
iz Cerknega zelo vesel: 
»V ponos mi je, da so me 

povabili k sodelovanju. Izrazili so željo po pijači, 
ki bi združevala značilnosti Cerknega in okolice. 
Padla je ideja, da iz lokalnih sestavin pripravimo 
liker iz žganja, mla-
dih orehov, medu in 
zelišča – dišeče perle.« 
Zdi se mu ključno, da 

Laufar s poljanskim pridihom

Matic izdeluje novo pijačo za Cerkljane
V pustnih dneh, ko se mize šibijo od mastnih jedi in cvrtja, so tudi v Hotelu 
Cerkno predstavili pustno ponudbo: od ocvirkovice, mišk, krhkih flancatov in 
krofov do jedi iz kislega zelja, repe in klobas ter krvavic. Posebne pozornosti 
je bil deležen laufar, ki so ga ‘ujeli’ v steklenico. Po izvirni recepturi ga samo 
za Hotel Cerkno pripravljajo na Kmetiji Matic na Hotavljah.

uporabljajo zgolj lokalne sestavine: »Letos bomo 
verjetno orehe kupili kar na Cerkljanskem, dišečo 
perlo nabiramo na Škofju, sadje za žganje prav 
tako odkupujemo na Cerkljanskem, povezati se 
želimo še z lokalnim čebelarjem.« 

Da je laufarja vedno treba izpostaviti kot 
lokalnega, meni tudi dr. Bogataj, ki je izrazil 
zadovoljstvo tudi nad poimenovanjem: »Cerk-
ljanski laufarji so poznani povsod po Sloveniji, 
posebej tu v lokalnem okolju imajo pomembno 
vlogo, zato je ime kar pravo. Od tu dalje pa 
se začenja celotna zgodba laufarja kot pijače: 
kako je postrežena, kako z njo nagovarjamo, 
kje jo ponujamo … Laufarju bi bilo treba 
določiti tudi rojstni dan, Cerkljani bi ga morali 
praznovati. Tudi to je en primer, kako se utrjuje 
zavest istovetnosti pijače v nekem okolju.« Na 
pomembno mesto je postavil kakovost izdelka; 
to so že potrdili tudi na Biotehniški fakulteti, 
kjer Kmetija Matic vrsto let sodeluje s prof. 
dr. Janezom Hribarjem, kot zatrjuje Danilo 
Jezeršek: »Naredili so nam analize, tako da ima-
mo tudi od stroke potrdilo o kakovostni pijači. 
Zatem pa smo začeli mešati sestavine med sabo, 
določati njihova razmerja in prišli do okusa, kot 
ga ima laufar sedaj. Je nekoliko močnejši, saj je 
iz 30-odstotnega žganja, a prijetnega, nekoliko 
sladkega okusa in nežne arome.«

Damjana Peternelj
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Danilo Jezeršek in dr. Janez Bogataj z novo pijačo
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Kot pojasnjuje Tanja Gerkšič, je Iza, odkar 
deluje, odgovorila že na več kot 5000 vprašanj. 
»Iza je bila uvedena 4. januarja in samo tisti 
konec tedna je prejela skupaj približno 1500 
vprašanj. Kasneje je njihovo število upadlo in se 
ustalilo v povprečju pri približno 200 vprašanjih 
na dan. Večina vprašanj se nanaša na prijavo pri 

Zavodu, pravico do denarnega nado-
mestila, programe za brezposelne in 
finančne spodbude, ki jih delodajalci 
lahko pridobijo za usposabljanje ali 
zaposlitev brezposelnih. Iza odgo-
varja tudi na splošna vprašanja v 
zvezi z možnostjo zaposlovanja v 
EU, postopki pridobivanja delovnih 
dovoljenj za delavce iz tretjih držav, 
karierno orientacijo in podobno,« je 
pojasnila Gerkšičeva. 

Spletna asistentka nudi pomoč 
širokemu krogu uporabnikov in olajša 
dostop do informacij ter uporabniku 
prihrani čas. Pri uporabi aplikacije 
je treba paziti, da so zastavljena 
vprašanja kratka in jasna ter zajemajo 
eno temo. Le tako bo uporabnik hitreje 

dostopal do želenih informacij. Vljudnostne 
fraze v vprašanjih niso potrebne, prav tako ni 
priporočljivo uporabljati okrajšav in simbolov. 

Asistentka ne bo odgovorila na vprašanja, 
ki so povezana z osebnimi in individualnimi 
okoliščinami (kot npr.: imam 20 let delovne dobe, 
koliko časa bom prejemal/a delovno nadomestilo 

V zadnjih desetletjih se je le redko zgodilo, da za kulturni 
praznik na Sovodnju ne bi pripravili proslave. Letos je bil 
nosilec in organizator te tradicionalne prireditve Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Oselica. Kontinuirano delo 
obstoječih kulturnih skupin in vznik novih ponuja dobršno 
mero primernih vsebin različnih žanrov. 

Na odru se je zato odvil program, 
ki je skupaj z izbranimi besedami 
moderatorke Štefke Eržen presegel 
pričakovanja. Dobil je spodbuden 
aplavz, ko je bilo to zaželeno, in 
tišino, ko je izzvenela Zdravljica, 
ter številne pohvale gledalcev, ki so 
napolnili kulturno dvorano. 

Dobro uro je bilo prijetno sedeti 
med publiko in opazovati tako 

dogajanje na odru kot odziv polne dvorane. V pesmih so ubrano zveneli 
mnogoštevilni glasovi MePZ. Pevke Grabljice so se predstavile v delno 
spremenjeni sestavi in z novimi pesmimi. Pevci in glasbeniki iz Manuala 
so navdušili z ritmom in mladostno energijo. Učenci otroškega pevskega 
zbora so dokazali, da se za kulturni podmladek ni bati, sploh, če na sceno 
stopijo še raperji s Povodnim možem. Pomenljive Prešernove pesmi so v 
pripovedni obliki izrazili Edo, Zinka in člana kulturnega društva. S plesnimi 
gibi so oder polnili Kaja in plesalci folklorne skupine TD. Eno od dveh 
presenečenj je bil nastop mladega ansambla s člani iz Podjelovega Brda 
in Podlanišča, drugo pa mlada pesnica, devetošolka Anja, ki je prebrala 
dve svoji pesmi iz pravkar izdane zbirke Podoba iz daljave. 

Milka Burnik

8. februar

Mozaik kulture na Sovodnju
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Novost Zavoda za zaposlovanje

Z Izo hitreje do želenih informacij
Zavod RS za zaposlovanje je oblikoval interaktivno asistentko Izo (interaktivna 
zavodska asistentka), ki je nastala in zaživela v okviru projekta Kontaktni center. 
Asistentka naj bi pripomogla k večji dostopnosti in kakovosti storitev za upo-
rabnike, saj prek spleta odgovarja na preprosta in najpogostejša vprašanja o 
delu in pristojnostih zavoda.

na zavodu?). Odgovore na takšna vprašanja naj 
posameznik poišče pri najbližjem uradu za delo, 
saj vprašanja zahtevajo osebno obravnavo. 

Ob uporabi aplikacije se v ozadju prikaže 
spletna rubrika, kjer je objavljenih še več infor-
macij o iskani temi.  »Iza za zdaj deluje poskus-
no, tako bo predvidoma še vsaj dva meseca. 
Za njeno podobo se skriva obsežna zbirka 
podatkov in informacij. Med drugim vsebuje 
8.300 možnih vprašanj in 113.000 sopomenk, 
ki omogočajo uporabnikom navajanje različnih 
besed za isti pomen.« 

Asistentka je namenjena predvsem napred-
nim uporabnikom, ki obiščejo spletno stran Za-
voda. »Dobrodošla so sporočila uporabnikov o 
njihovi izkušnji, predlogih, pripombah in mnen-
jih, ki jih z veseljem upoštevamo pri nadgradnji 
Izinega znanja. Dosedanje analize so pokazale, 
da je velika večina odgovorov ustreznih, kar je v 
začetnem obdobju dobro glede na pričakovane 
rezultate in primerjave z drugimi podobnimi 
asistentkami. Preostalo (približno 20 odstotkov) 
so predvsem nesmiselna, neprimerna vprašanja 
ali vprašanja, ki niso v pristojnosti Zavoda, 
kot so delovna razmerja ali upokojevanje,« 
je strnila Gerkšičeva. Iza tako predstavlja 
pomembno posodobitev pri poslovanju z iskalci 
zaposlitve, delodajalci in drugimi uporabniki. V 
prihodnosti Zavod načrtuje še uvedbo možnosti 
spletnega klepetanja v živo.

Lidija Razložnik
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Koledovalo je 25 Poljancev
Tudi letos so poljanski koledniki obiskali 

številne domove poljanske fare in ponesli lju-
dem trikraljevsko kolednico, zapisali značilen 
trikraljevski napis s kredo na vhodna vrata ter 
zaigrali ali zapeli. 

Trikraljevsko akcijo je vodilo Misijonsko 
središče Slovenije,ki je izdalo priložnostno 
brošuro, v kateri so predstavljeni posamezni 
misijoni in njihove potrebe. Zbrani darovi so 
namenjeni izključno uresničevanju opisanih 
misijonskih projektov, dogovorjenih s sloven-
skimi misijonarji. 

Letos je koledovanje v poljanski fari prip-
ravila ekipa 25 otrok, staršev in voznikov s koor-
dinatorico Majdo Debeljak ob pomoči Hermine 
Peternel. Kot je že navada, jih je na praznik 
sv. Štefana blagoslovil poljanski župnik Jože 
Stržaj. Koledovanje se je končalo na praznik sv. 
treh kraljev, ko so koledniki oddali dar. 

Akcija povezuje župnijo, prinaša veselje 
sodelujočim in širi misijonsko misel. Zbrana 
sredstva, 6400 evrov, pa nam povedo, da so 
tu pri nas še ljudje odprtih rok.

Koledniki so se januarja udeležili srečanja 
slovenskih kolednikov v Ljubljani. 

Tadeja Šubic 

Letošnji praznik kulture v Poljanah so 
zaznamovali poezija, glasba, slikarstvo in 
fotografija. Pestro dogajanje se je pričelo na 
predvečer kulturnega praznika pred Štefanovo 
hišo, Kulturnim centrom slikarjev Šubic, kjer 
so zbrani prisluhnili poeziji Janeza Ramoveša, 
za katero je oktobra prejel pesniško Jenkovo 
nagrado iz rok Društva slovenskih pisateljev, 
in ubranim zvokom harmonike Barbare Robba. 
»Likovne umetnine ne opravljajo vedno svojega 
poslanstva, zato ker se držijo napačnih sten,« 
je ugotavljala povezovalka programa Jerneja 
Bonča, ki je oblikovala letošnji praznični 
program. 

Da se to ne bi zgodilo, je poskrbel Boris 
Oblak, ki vodi Kulturni center slikarjev Šubic, 
in pripravil razstavo, za katero so dela prispevali 
priznani umetniki ter seniorji iz naše doline, kot 
je imenoval ostale ustvarjalce. Praznovanje se 
je nadaljevalo v kulturnem domu z odprtjem 
fotografske razstave Izidorja Jesenka Poljanska 
dolina iz ptičje perspektive. 

Izidor, ki ga že od malega navdušuje fo-
tografija in nam je že velikokrat predstavil 

domače kraje, je na tej razstavi predstavil 
razgibano pestrost naših krajev od zgoraj in 
zanimivo je bilo opazovati obiskovalce, ki so na 
fotografijah med drobnimi hišicami na barvitih 
fotografijah iskali svoj dom. 

Po razstavi je v sklopu občnega zbora kul-
turnega društva alpinist Drago Frelih v sliki in 
besedi predstavil visokogorsko odpravo, ki jo 
je vodil na več vrhov v perujske Ande, in solo 
vzpon, Slovensko smer na 5688 m visoko goro 
Mururaju v gorski verigi Cordillera Blanca 
leta 2010.

Tadeja Šubic

Govor je začel z branjem v narečju, z 
besedilom Janeza Ramoveša, lanskoletnega 
Jenkovega nagrajenca, kar je največja literarna 
nagrada društva slovenskih pisateljev. Župan 
je poudaril, da moramo biti Poljanci na to še 
prav posebej ponosni. Kot napredek v kulturi 
občine je izpostavil odprtje kulturnega centra 
v Štefanovi hiši v Poljanah, kjer se odvijajo 
pomembni dogodki z vedno večjo udeležbo. 
Spomnil je na odmevno izpeljan prvi slovenski 
festival karikature in zato je bil tudi eden izmed 
občinskih nagrajencev karikaturist.

Moderatorka Damjana Peternelj je med 
točkami programa odstirala nam znano in neznano 
življenje, bivanje, prijateljevanje in delo največjega 
slovenskega poeta Franceta Prešerna. Ponovila je 

tudi slikovite besede kolum-
nista Marka Crnkoviča. Zanj 
je Prešeren veliki mojster 
slovenščine, ki ga imajo rojaki 
za svojega zaradi vsebine in 
hkrati kakovosti del. Pravi, da 
je brenkal na občečloveške 
strune emocij in eksistence ter 
na nacionalno specifiko naro-
da. Zanj Prešernova izjemnost 
ni v njegovi poetičnosti in 
zgodovinski senzibilnosti, 
temveč v tem, da je vse znal 
povedati bolje od drugih. To so 
poskušali že nekateri prej, a ni 
bil nihče tako uspešen, ker ni 

nihče tako briljantno obvladal slovenščine. Prešeren 
si je izmislil moderno slovenščino, obenem pa tudi 
svoj osebni stil. 

Kako je Prešeren polagal prave besede eno 
poleg druge in pesnil verze, je bilo slišati v izved-
bi mladih recitatork Minee, Eve in Valerije.

Z glasbeno skupino Zaton in pevkama Olgo 
ter Minko in harmonikarico Ano so odzvanjale 
melodije narodnih in domovinskih pesmi. Po 
tipkah in gumbih harmonike so se sprehajali  
prsti Denisa, Andraža in Petra, po strunah 
kitare pa Mančini. Plesne korake in topot v 
ritmu Klemnove harmonike in kontrabasa gosta 
Borisa Kofola ter različnih plesov, izhajajočih 
tudi iz krajev naše občine, so na oder prinesli 
plesalci folklorne skupine TD Sovodenj. 

Organizatorji so medse povabili tudi sokrajana 
Vladimirja Kavčiča, sodobnega klasika,  pisatelja 
20. stoletja, a se prireditve ni mogel udeležiti. 
Pisatelj ima sicer v svoji nabirki lepo število naslo-
vov, v katerih se zrcali izris časa in ljudi. Voditeljica 
ga je predstavila kot enega posebnih Slovencev, ki 
se lahko pohvali, da je prejel Prešernovo nagrado 
gorenjskih občin. Lani je praznoval osemdeset 
let. Posebna čast mu je bila izkazana tako, da smo 
slišali odlomek iz njegovega zadnjega romana Od 
nikoder do nikamor, ki je izšel lani.

Na koncu je na oder stopil Anton Bogataj, ro-
jak iz Pilovca, ki poglobljeno raziskuje rojstni kraj 
in faro. Izdal je že prvi del Pilovške kronike, kjer 
izvemo, kako so tod ljudje znali in še vedno znajo 
držati skupaj in se niso izneverili tradiciji življenja, 
predvsem pa ne hvaležnosti do prednikov. Spom-
nil je, da tamkajšnji krajani nikoli niso pozabili na 
kulturo in da so ravno na trebijskem odru nekateri 
prizadevni učitelji nekdanje šole otroke uvajali v 
lepoto izgovorjave in tudi prijaznega obnašanja 
ter govorjenja. Razmišljal je tudi, kaj bi Prešeren 
povedal danes, če bi namesto njega stal pred mik-
rofonom. Mogoče bi ponovil verz iz Zdravljice: 
edinost, sreča, sprava, kar v jeziku za današnjo 
rabo lahko pomeni – živimo skupaj brez meja, 
kot je naslov prireditve.

Moderatorka je program zaključila s prebi-
ranjem poslednje volje Franceta Prešerna, ki pa 
na zapuščino svoje poezije ni pomislil, čeprav 
je danes temeljni vir slovenstva in duhovnosti. 
Njegova dediščina, ki ostaja tudi zanamcem, pa 
nima meja, razen, če si jih ne postavimo sami. 

Po končanem kulturnem programu so se 
obiskovalci zadržali v dvorani ob pogovoru ter 
hrani in pijači.

Milka Burnik

Poljane

Kulturni praznik v znamenju slike

Osrednja občinska proslava

Edinost, sreča, sprava – živimo skupaj brez meja
Na osrednjo občinsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku smo bili 
letos prvič povabljeni v dvorano gasilskega doma na Trebiji. Zbrane je pozdravil 
Bogdan Primožič, predsednik KS Trebija, mesto govornika pa je pripadlo županu 
Milanu Čadežu.
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Občnega zbora se je udeležil tudi župan Milan 
Čadež, ki je zbranim namenil nekaj vzpodbudnih 
besed in skupaj s predsednikom društva Štefanom 
Ingličem podelil priznanja. »Prisotnosti župana 
smo bili zelo veseli. Opaziti je, da naše delo 
spremlja, hkrati pa nas vključuje tudi v načrt 
turistične ponudbe v občini,« je povedal Štefan 
Inglič, ki skupaj s podpredsednikom, čebelarskim 
mojstrom, Jožetom Murom skrbi za organizacijo 
izobraževanj. »Letos smo našim članom podelili 
tudi priznanja. Vincencij Miklavčič, Davorin 
Vodopivec in Boris Jezeršek, prejemniki priznanj 
Antona Janše III. stopnje, so stalno vpeti v 
dogajanje in aktivnosti društva. Vsi so vses-
transko aktivni člani. Miklavčič in Vodopivec 
spadata v starejšo generacijo čebelarjev, medtem 
ko je Jezeršek med mlajšimi. Tako Miklavčič 
kot Vodopivec z veseljem pokažeta svoj način 
čebelarjenja in tako navdušujeta mlade. Jezeršek 
pa se je med drugim zelo potrudil pri pripravi naše 
himne, ki jo bomo morda že lahko slišali na našem 
pohodu,« je pojasnil Inglič, ki je tudi izredno 
aktiven čebelar. Dodal pa: »Priznanje čebelarju 
v našem društvu pomeni zelo veliko. Podelimo 
ga članom, ki si ga zaradi svojega dela zaslužijo. 
Kriterija za podelitev sta starost in aktivnosti. 
Hkrati je to tudi priznanje za izredno marljivo delo 
skozi celo obdobje članstva in širše.« 

Društvo – trenutno šteje 56 čebelarjev – vsako 
leto organizira izobraževanja o aktualnih temah, 
prilagojena pa so tudi željam in potrebam članov. 
Del izobraževanja čebelarji pripravijo tudi v ok-
viru vsakoletnega čebelarskega pohoda in tako 
udeležence ter potrošnike »Medu izpod Blegoša« 
seznanijo z medovitimi postopki čebelarjenja. 
Poskrbijo tudi za pokušino medu ter metrski 
medenjak, s katerim se vsi skupaj posladkajo. 
Tako bo tudi letos prvo nedeljo v juniju, ko se bodo 
čebelarji in ostali ljubitelji čebel ter medu podali na 
pohod, ki ga društvo organizira v sodelovanju s TD 
Žirovski Vrh in OŠ Poljane. »Letošnji pohod bo 
poseben tudi zato, ker bo jubilejni, deseti po vrsti. 
Poskrbeli bomo za odlično vzdušje, saj v Vinharjah 
pripravljamo velik dogodek. Že zdaj vabim vse, da 
se nam prvo nedeljo v juniju pridružijo.« 

ČD Blegoš

Podeljena priznanja najbolj zaslužnim čebelarjem
Zadnji občni zbor Čebelarskega društva Blegoš je bil v znamenju podelitve 
priznanj najbolj zaslužnim članom. Letos so priznanja Antona Janše III. stopnje 
prejeli Vincencij Miklavčič, Davorin Vodopivec in Boris Jezeršek.

Čebelarji opažajo, da se zanimanje pri mladih 
za čebelarjenje iz leta v leto povečuje. Več kot 
20 let društvo že organizira naravoslovne dneve 
skupaj z OŠ. Kot je pojasnil Inglič, društvo poseb-
nih tečajev in čebelarskih krožkov ne organizira, 
a kljub temu začetnikom stojijo ob strani ter jim 
pomagajo prebroditi začetne težave. Sicer pa, 
kot še pravi, mora vsakdo, tudi izkušen čebelar, 
stalno spremljati novosti. »S pomočjo drugim 
čebelarjem in z varovanjem narave smo si pri-
dobili zaupanje v čebelarskih vrstah. Kar pa nas 
najbolj veseli, je dejstvo, da so potrošniki spoznali, 
da naša nalepka »Med izpod Blegoša« pomeni ka-
kovost, ki jo vsako leto tudi kontroliramo. Zadnja 
leta prispevamo tudi med za zajtrk v obeh OŠ in 
vrtcih. Na željo vzgojiteljic občasno obiščemo tudi 
vrtce, tako da otrokom pobliže predstavimo našo 
čebelico. V društvu smo se tudi odločili, da ne 
bomo uporabljali kemije za zdravljenje čebeljega 
zajedalca, ampak naravna sredstva,« je aktivnosti 
društva opisal Inglič.

Lidija Razložnik
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Zmagovalca sta postala tekmovalca HD 
Jesenice, drugo mesto je zasedla ekipa Chinks, 
tretja pa je bila ekipa Zminec 1. Pokale za prve 
tri in medalje za vse tekmovalce je prispevalo 
lasersko graverstvo Makuc iz Sovodnja. Ob 
podelitvi kolajn so nastopili Poljanski orgličarji 
in plesna skupina Step.

Kdor je prišel na Goli vrh, je lahko občudoval 
zasnežena drevesa, ki so pričarala pravo zim-
sko idilo. Za razliko od hudega mraza zunaj, 
kjer je pihal mrzel veter, je bilo v podzemni 
utrdbi prijetnih osem stopinj. To so posebej 
občutili številni obiskovalci dopoldanskega 
in popoldanskega vodenega ogleda, saj so 
izčrpni razlagi vodnika Petra Oblaka najprej 
prisluhnili pred vhodom v utrdbo, nato pa so 
se napotili v notranjost. Ogledali so si nekatere 
zanimive prostore in se povzpeli po stopnicah 
25 metrov visokega jaška, ki vodi od konca rova 
v nadzemni bunker. Med drugim so izvedeli, 
da je beton, s katerim so gradili obode rovov, 
nadpovprečno kakovosten in se je odlično 

ohranil v vlažni zemlji. Med drugo svetovno 
vojno so utrdbe zasedli Nemci, zasuli vhod in 
v notranjost namestili vojaške strupe. Nanje so 
v kasnejših letih večkrat naleteli okoliški fantje, 
ki so stikali po notranjosti, zaradi kontakta s 
strupom in tako dobljenih izpuščajev je eden 
izmed njih potreboval zdravniško pomoč v 
vojaški bolnišnici. Po tem dogodku so prišli 
vojaški strokovnjaki in strupe odstranili iz ro-
vov.  O teh dogodkih se domačini v prejšnjem 
režimu niso upali preveč javno pogovarjati. 

Balinišče je urejeno v eni izmed stranskih 
obokanih dvoran. Običajno se balina s kovin-
skimi kroglami, tu v rovih pa so tekmovali z 
lesenimi. Tokrat so imeli razsvetljavo prvič 
napajano z elektriko iz omrežja, za kar je 
poskrbela gorenjevaška občina. 

Turnir je sicer potekal vse od 10. ure tja v 
pozno popoldne. Kdor je bil lačen, si je lahko 
privoščil ričet s klobaso, žejo pa se je dalo 
pogasiti pri priložnostnem šanku, za katerega 
sta poskrbeli gostilni Jager in Na Vidmu. Za 

2. pokal Rupnikove linije

Tekmovanje je bilo tudi pravi družabni dogodek
V rovih utrdbe na Golem vrhu se je odvilo še finale turnirja za 2. pokal Rupnik-
ove linije. V balinarskih veščinah se je pomerilo osem ekip, ki so se prebile iz 
polfinalnih tekem oktobra in novembra.

šankom je visel tudi velik pršut, ki ga je spon-
zoriral Kras iz Sežane. Kar štirje obiskovalci 
so uganili, kako visoko od tal visi, zato so 
dobitnika morali izžrebati.

Obiskovalce sta ob prihodu pričakala 
brezplačna domača ocvirkovca in orehovec. 
Za veselo razpoloženje so skrbeli tudi domači 
muzikantje. Tako je dogodek poleg tekmoval-
nega značaja dobil še močno družabno noto.

Kot je povedala Mateja Mezeg (gostilna 
Jager), ki je skupaj z Boštjanom Poljanškom 
(gostilna Na Vidmu) in s pomočjo gorenjevaške 
občine organizirala turnir, so bili z obiskom 
balinanja zadovoljni in želijo, da prireditev 
postane tradicionalna in še bolj prepoznavna. 
Tako nameravajo balinanje v rovih organizirati 
tudi prihodnje leto.

Jure Ferlan, fotografije iz občinskega arhiva

Zmagovalci turnirja skupaj z županom in organizatorjema

Zasnežena okolica vhoda v rov

Pokale in nagrade so izdelali pri Makucu.

Pri izvedbi turnirja so kot redarji sodelovali 
gasilci iz Poljan.
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Vse kar danes smo, je vsota prizadevanj 
mnogih iz daljnih časov naše zgodovine, 
pomladi narodov, obdobja narodnoosvo-
bodilnega boja in vojne za Slovenijo. Velik 
del teh prizadevanj nosijo kulturniki, ki so 
skozi dolga desetletja po svojih močeh in s 
svojimi prispevki ustvarili slovenstvo, duhovni 
prostor našega naroda in temelj državnosti. 
Ob slovenskem kulturnem prazniku je prav, da 
se spomnimo vseh tistih, ki so kulturi majhnega 
naroda dali mednarodno veljavo, in vseh tistih, 
ki so mu na težkih razpotjih zgodovine vlivali 

samozavest in upanje. Kulturni praznik je tudi 
dan hvaležnosti vsem, ki tudi v teh dneh gradijo 
naš duhovni prostor in s tem našo kulturno 
identiteto.

Če se ozremo po naših prelepih krajih pod 
Blegošem, lahko ugotovimo, da kljub težkim 
finančnim razmeram snujemo načrte, napredek, 
razvoj in medsebojno sodelovanje. Naši večji 
kraji in vasi se spreminjajo, a želim si, da se ne 
bi preveč spreminjali dobri ljudje, ki tu živijo, 
ki kljub težkim časom z optimizmom gledajo 
v prihodnost. To je danes redkost, ki kaže na 

Vzdušje na srečanju je bilo v znamenju 
prijateljskega druženja, saj je letni občni zbor 
za marsikaterega sirarja edina priložnost, ko se 
lahko sreča in pogovori s svojimi stanovskimi 
kolegi. Dolgoletna praksa združenja je, da ob 
tej priliki organizira predavanja, predstavitve, 
razgovore ali oglede, ki tudi po strokovni plati 
prispevajo k pestrosti in zanimivosti programa. 

Ker je v občini Gorenja vas - Poljane kar 
nekaj »za pogledat in videt«, odločitev o tem, 
kje organizirati letošnji obči zbor, ni bila težka. 
V dopoldanskem času so se sirarji zbirali na 
Kmetiji pri Pustotniku, kjer letos zaključujemo 
investicijo v nove poslovne prostore. Kot gostitelji 
sirarjev so za dobrodošlico poskrbeli tudi Mati-
covi s Hotavelj, ki so s svojimi izdelki popestrili 
kulinarično doživetje na kmetiji pri Pustotniku. 
Ogledu sirarne in promocijskih prostorov je sledil 
še ogled molznega robota, ki kot prvi v naši občini 
in sploh na širšem škofjeloškem območju deluje 
na kmetiji Bogatajevih že več kot leto dni. 

Srečanje je spremljala delavnica internetne 
strani Združenja kmečkih sirarjev, ki letos 

prihaja na medmrežje v prenovljeni podobi. 
Sirarji se skupaj in tudi posamezno predstav-
ljamo s svojimi kmetijami, izdelki in ponudbo, 
predvsem pa z informacijami, kje so naši izdelki 
na voljo kupcem. Skupnemu kosilu v gostilni 
Pr’sedmic je sledil uradni del, ki se je odvijal 
v občinski dvorani. Po pregledu dela združenja 
v letu 2012 se je tudi načrtovanje dela za 
letošnje leto usmerjalo predvsem na področja 
strokovnih izobraževanj, skupnih nastopov na 
promocijskih dogodkih, strokovnih ekskurzij 
tako po Sloveniji kot v tujini in povezovanju 
z državnimi institucijami in sorodnimi orga-
nizacijami doma in v tujini. Na občem zboru nas 
je kot predstavnik gostiteljske občine pozdravil 
tudi župan Milan Čadež, ki je v nagovoru poh-
valil trud slovenskih kmečkih sirarjev. S svojim 
znanjem in delom namreč ohranjajo vitalnost 
slovenskih hribovskih kmetij in območij, ki ne 
dopuščajo intenzivne proizvodnje. 

Večina udeležencev občnega zbora je bila 
navdušena nad dogajanjem v naši občini. Bili 
so presenečeni nad veliko pestrostjo dopolnilnih 

dejavnosti po naših kmetijah in nad dobro 
organiziranostjo ponudbe. Prav je, da pri tem 
poudarimo, da je nizka stopnja brezposelnosti 
in visoka nataliteta na našem področju posledica 
podjetnosti, inovativnosti in dinamičnosti obrt-
nikov, kmetov in sploh »malih« ljudi.

Od 60 sirarn jih je pet pri nas 
Letos mineva 15 let, odkar je bilo ustanov-

ljeno Združenje kmečkih sirarjev Slovenije. 
Njegovo  poslanstvo je izobraževanje kmečkih 
sirarjev in mlekarjev na področju higiene 
predelave in izdelave varnih živil, z velikim 
poudarkom na predelavi brez nitratov, barvil, 
emulgatorjev in ostalih stabilizatorjev produk-
tov, ki jim sicer podaljšajo rok trajanja in zago-
tovijo všečen, standardiziran izgled, vendar ne 
bogatijo prehrambene vrednosti izdelkov. 

V času delovanja združenja se je število 
manjših mlekarskih predelovalnih obratov na 
kmetijah v Sloveniji povečalo na približno 
šestdeset sirarn in mlekarn, od tega jih kar nekaj 
deluje v naši občini: že prej omenjeni kmetiji 
v Gorenji vasi (pri Pustotniku in pri Bogata-
jevih), pri Petelinu na Brdih, pri Andrejonu v 
Žetini, pri Jelovčanu v Lomu, na registracijo te 
dejavnosti pa se pripravljajo tudi na kmetiji pri 
Leskovcu v Stari Oselici. Če k temu dodamo še 
kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo mesa, sadja 
in zelenjave, in tiste, ki nam ponujajo izdelke iz 
žit in moke, lahko z veseljem ugotavljamo, da 
so prebivalci naše občine eni redkih v Sloveniji, 
ki imajo na voljo nadstandardno hrano stood-
stotno slovenskega izvora, lokalno predelano 
in ponujeno kupcem na tržnicah, kmetijah, 
prodajnih avtomatih, priložnostnih prireditvah, 
v domačih kotičkih trgovin škofjeloške zadruge, 
pa tudi v obeh šolah naše občine in v nekaterih 
domačih gostilnah.

Veseli smo, da je naša občina gostila slo-
venske sirarje. Odzivi so bili prijetni, očitno se 
ljudje, ki so podjetni in imajo željo po delu in 
ustvarjanju, v našem okolju dobro počutijo!

B. K. Ž.

Poslanski premislek

S pomočjo kulture smo to, kar smo
Ob Prešernovem dnevu, ki ga Slovenci praznujemo 8. februarja, se vedno znova 
sprašujemo, kaj nam kot malemu, a žilavemu narodu, ki ima svoje korenine v 
kmečkem življenju, pomeni samobitnost, odločnost, kulturnost, samozavest.

pogum. V naši sredini tudi danes bivajo ljudje, 
ki skrbijo, da je kultura tudi tukaj doma. S 
pomočjo kulture smo se izoblikovali v to, kar 
smo, v to, o čemer sanjamo. In to, kar imamo, 
smo dolžni ohranjati in negovati ter istočasno 
prilagajati novim okoliščinam, novim izzivom 
in spremembam v tem globaliziranem svetu.

Ob kulturnem prazniku želim, da ohranjamo 
to našo pristno, srčno in delovno kulturo,  kajti 
kultura je vrednota sama po sebi. Je zatočišče 
najžlahtnejših človeških lastnosti – ustvarjalnosti 
in inovativnosti, krepi medsebojno razumevanje, 
povezanost in sodelovanje. Lahko je nevidna in 
neotipljiva, v vsakem primeru pa je ključni del 
našega bivanja in družbenega razvoja.

Irena Tavčar

Občni zbor sirarjev

V naši občini se je zbralo sto predelovalcev mleka
Gorenja vas je gostila pisano družbo sirarjev iz cele Slovenije. Občnega zbora 
Združenja kmečkih sirarjev se je namreč udeležilo skoraj sto predelovalcev 
mleka, ki na svojih kmetijah iz doma namolženega mleka izdelujejo najrazličnejše 
mlečne izdelke.
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I. Naročnik
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas

II. Predmet javnega razpisa 
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 96.950 evrov 
za ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodeljujejo na podlagi 
sheme državne pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme in sheme pomoči »de minimis«.

III. Splošna določila – pogoji za upravičence
• Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 5. členu Pravilnika o 
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja 
vas - Poljane (v nadaljevanju: pravilnik) oz. v okviru posameznega ukrepa.
• Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil 
sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega vira. Če 
je sredstva pridobil oz. je v postopku pridobivanja, mora navesti višino sredstev. 
• Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, 
podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. 
• Odobrene naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti 
zaključene pred izplačilom zahtevka.
• Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, 
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom 
o javnih naročilih.
• Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je 
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še pet let po izplačilu sredstev.
• Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, 
ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora 
hraniti še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
• Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom 
dodelitve sredstev.
• Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je navedel 
v vlogi, ne more kandidirati naslednjih pet let (ne velja za ukrepe »de minimis«).
• Pomoči »de minimis«, dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne 
bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
• Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:

- ribištva in ribogojstva, 
- premogovništva, 
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, 
- pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi, če je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg; če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce, 
- podjetja v težavah. 

• Občina Gorenja vas - Poljane bo od potencialnega prejemnika pomoči pred dodelitvijo 
sredstev pridobila pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« 
pomoč; o drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh 
za iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
• Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) bo pisno obvestila prejemnika pomoči, 
da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
• Vsak upravičenec lahko kandidira za  največ dva ukrepa po razpisu oz. lahko pridobi 
največ 2.000 evrov na leto.
• Aktivnosti ukrepov št. 3 do 7 morajo biti realizirane v obdobju od 27. oktobra 2012 do 
30. septembra 2013.
Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.

IV. Prijavitelji
A. državne pomoči
(1) Za pomoč iz 10. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I Uredbe 
800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oz. sedež v 
občini, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju občine;
• kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo 

kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I 
Uredbe 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, nimajo stalnega bivališča oz. 
sedeža v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti 
– na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima 
sedež in kmetijske površine na območju občine.
(2) Za pomoč iz 13. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov in so mala ali srednja podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I 
Uredbe 800/2008/ES, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oz. 
sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu 
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti 
– na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima 
sedež in kmetijske površine na območju občine

B. Pomoči »de minimis« 
(1) Za pomoč iz 15. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, člani kmetijskega 
gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske 
površine na območju občine.
(2) Za predmet pomoči iz 16. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne parcele/površine, člani kmetijskega 
gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske 
površine na območju občine.
(3) Za predmet pomoči iz 17. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oz. imajo v lasti gozdne 
parcele/površine, člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
(4) Za pomoč iz 18. člena pravilnika se na javni razpis lahko prijavijo:
• kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oz. zakupu gozdne parcele/površine na območju 
občine, in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

V. Ukrepi, predmet pomoči, pogoji upravičenosti, upravičeni stroški, dokumentacija, 
ki jo je potrebno predložiti, bruto intenzivnost pomoči, znesek pomoči ter okvirna 
višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep državne pomoči

Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (10. člen 
pravilnika)
Predmet pomoči – posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo: 
• naložbe v izgradnjo, nakup ali posodobitev nepremičnin (npr. hleva, skladišča za krmo, 
objekta za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji 
…) s pripadajočo notranjo opremo;
• nakup nove kmetijske mehanizacije za spravilo krme in gnojenje, traktorjev do 55 KM oz. 
do 41,1 KW, gorske ročne kosilnice ter računalniške programske opreme;
• naložbe v postavitev oz. ureditev pašnikov;
• naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih (za izvedbo 
agromelioracijskih del, razen za drenažna dela in material za drenažo);
• naložbe v postavitev novih rastlinjakov velikosti najmanj 50 m2.

Splošni pogoji upravičenosti za 1:
• upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi 
najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se po podatkih GERK štejejo: 
1 ha njiv, 2 ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih 
sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 
8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin;
• naložba mora ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in okoljevarstvenim 
zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe);
• za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije 
(lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje ...) – kjer je to potrebno;
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju 
prostora in  varstvu okolja;
• kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih 
v proizvodni proces.

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane  
(Ur. l. RS, št. 107/2012) župan Občine Gorenja vas - Poljane objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2013

Občina Gorenja vas - Poljane 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
D. Š.: SI 63943026
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Posebni pogoji upravičenosti za 1: 
Upravičenec mora poleg vloge predložiti:
• za izvedbo agromelioracijskih del: načrt ureditve zemljišča, mnenje kmetijsko svetovalne službe,
• za postavitev pašnikov: skica ureditve pašnika,
• za ureditev hleva oz. kmetijskega objekta: fotografijo pred investicijo in po njenem 
zaključku, mnenje kmetijskosvetovalne službe,
• za postavitev rastlinjakov: enostavno gradbeno dovoljenje.

Upravičeni stroški za 1:
• stroški posodobitve kmetijskih objektov: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska, 
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, 
ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, 
ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških 
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža 
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
• nakup nove kmetijske mehanizacije za spravilo krme in gnojenje (trosilci hlevskega gnoja, 
cisterne, aeratorji ...), traktorjev do 55 KM oz. do 41,1 KW, gorskih ročnih kosilnic;
• pri postavitvi in urejanju pašnikov: stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z 
električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za 
ureditev napajališč za živino.

Pomoč se ne dodeli:
• za naložbe, ki se izvajajo zunaj območja občine,
• za naložbe, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in Evropske unije.

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Za posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo prijavni 
obrazec 1A z obveznimi prilogami:
- kopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (poglavje, kjer so navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega 
gospodarstva – D);
- ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (kopija lokacijske informacije, gradbenega 
dovoljenja), kjer je to potrebno;
- mnenje Kmetijskosvetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe (agromelioracije, 
ureditev  hleva oz. kmetijskega objekta);
- kopija predračuna/ponudbe o stroških naložbe, za katere se uveljavlja pomoč; predračun/
ponudba se mora glasiti na ime prijavitelja;
- načrt ureditve zemljišča (agromelioracija), skica ureditve pašnika (za postavitev pašnika), 
fotografija pred investicijo in po njenem zaključku (ureditev hleva oz. kmetijskega objekta).

Bruto intenzivnost pomoči: 
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja. 
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 
evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let oz. 500.000 evrov, če je podjetje na 
območju z omejenimi možnostmi.

Znesek pomoči:
Za posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo do 50 
odstotkov upravičenih stroškov oz. največ 2.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Okvirna višina razpisanih sredstev: Posodobitev kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in 
rastlinsko proizvodnjo: 69.000 evrov.

Ukrep št. 2: Zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu (13. člen pravilnika) 
Predmet pomoči: 
• izobraževanje in usposabljanje kmetov na kmetijskem gospodarstvu,
• svetovalne storitve, 
• organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih,
• publikacije, kot so katalogi in spletišča.

Splošni pogoji upravičenosti:
• Izvajalec pomoči mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali druga 
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi 
nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
• Izvajalec pomoči je dolžan po zaključenem usposabljanju (predavanju, informativnem 
izobraževanju, krožku, tečaju, prikazu, strokovni ekskurziji …), svetovalni storitvi, forumu, 
tekmovanju, razstavi ali sejmu naročniku – občini predložiti seznam vseh udeležencev z naslednjimi 
podatki: ime, priimek in naslov ter MID kmetijskega gospodarstva; udeleženci (upravičenci) morajo 
biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.

Posebni pogoji upravičenosti:
• pomoč se izvajalcem dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju,
• za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da 
material na katerem koli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih z določenega 
območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

Upravičeni stroški:
• Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in izvajanja programa za 
usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne 
ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, 
pisarniške in poštne storitve, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 

• Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za honorarje za 
storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi 
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 
• Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav 
in sejmov ter sodelovanja na njih se med upravičene stroške štejejo: stroški udeležbe, potni 
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, podeljene v 
okviru tekmovanj do vrednosti 250 evrov na nagrado in zmagovalca. 
• Stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o 
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve 
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji. 

Pomoč se ne dodeli: 
• za že izvedene aktivnosti; 
• za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; 
• za tiste aktivnosti (na primer svetovanje), ki jih izvajajo javne službe in se financirajo iz 
državnega proračuna. 

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:
- dokazilo o registraciji za opravljanje storitev, ki so predmet pomoči (kopija statuta društva, 
pravil društva, kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije …),
- kopija(e) predračuna(ov)/ponudb(e) oz. drugega ustreznega dokumenta (ocena stroškov) 
o predvideni višini stroškov tehnične podpore, za katere se uveljavlja pomoč.

Bruto intenzivnost pomoči:  
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev; ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

Znesek pomoči: 
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov oz. do 1.000 evrov na izvajalca pomoči. Okvirna 
višina razpisanih sredstev je 3.000 evrov.

POMOČI »DE MINIMIS«
Ukrep št. 3: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (15. člen 
pravilnika)
Predmet pomoči:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne 
dejavnosti ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti: 
• predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, 
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), 
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov;
• prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v 
skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
• turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost);
• dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitve oz. izdelki (npr: oglarstvo, 
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in škriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih 
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni 
izdelki iz zelišč in dišavnic);
• pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja 
le-teh v najem;
• izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo 
na kmetiji;
• zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
• druge dopolnilne dejavnosti.

Splošni pogoji upravičenosti:
• upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost; 
• upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti; če ga še nimajo, ga morajo   
predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči;
• upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha 
primerljivih površin. Za en ha primerljivih površin se po podatkih GERK štejejo: 1 ha njiv, 2 
ha travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov 
ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 
5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oz drugih površin;
• naložba mora ustrezati veterinarsko-sanitarnim, zdravstveno-sanitarnim in okoljevarstvenim 
zahtevam;
• upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, 
gradbeno dovoljenje – kjer je to potrebno);
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju 
prostora in  varstvu okolja;
• kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev kmetijske mehanizacije ali 
opreme v objektih v proces dela dopolnilne dejavnosti;
• po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je 
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še pet let po izplačilu sredstev;
• dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku, mora 
upravičenec opravljati vsaj še pet let po zaključeni investiciji.

Posebni pogoji upravičenosti:
• Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati 
najmanj 50 odstotkov količine potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
• Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji 
končnemu potrošniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potrebnih surovin, v 
drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov 
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in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati 
najmanj 30 odstotkov celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem 
na kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg kmetijske dejavnosti, ki 
zagotavlja najmanj 30 odstotkov vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30 
odstotkov vrednosti surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
• Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni prejemnik imeti ob času oddaje 
vloge v lasti vsaj deset čebeljih družin.
• Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov in za dopolnilno dejavnost 
pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20 odstotkov 
količine potrebnih surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih 
rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.

Upravičeni stroški:
• stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, 
zemeljska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, 
pleskarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga 
inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela); pri posameznih gradbenih 
in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova 
montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
• nakup strojev in opreme – vključno z računalniškimi programi –, ki je nujno potrebna in neposredno 
povezana s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
- kopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2012 Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (poglavje, kjer so navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega 
gospodarstva – D);
- ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (kopija lokacijske informacije, gradbenega 
dovoljenja) – kjer je to potrebno;
- mnenje Kmetijskosvetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti naložbe;
- dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, 
ki ga izda AJPES;
- kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov); računi 
se morajo glasiti na ime prijavitelja.

Višina pomoči:
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.

Znesek pomoči: 
Do 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. maksimalno 2.000 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo. Okvirna višina razpisanih sredstev: 9.000 evrov. 

Ukrep št. 4: Nove investicije za delo v gozdu (16. člen pravilnika)
Predmet pomoči: 
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kakovostnejše delo v 
gozdu.

Splošni pogoji upravičenosti:
• upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (iz posestnega lista mora biti 
razvidno, da upravičenec razpolaga z najmanj 3 ha gozdnih površin),
• kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije 
ali opreme v proces dela v gozdu,
• s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še pet let po 
zaključeni investiciji,
• minimalni znesek računa za zaščitno opremo mora biti 150 evrov.

Upravičeni stroški:
Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (cepilci, vitli, zaščitna oprema - čelada, hlače, 
čevlji z zaščitno mrežico, rokavice).

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 4 z obveznimi prilogami:
- dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (npr. kopija lastninskega lista), ki ni starejše od šestih 
mesecev od dneva oddaje vloge,
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopija računa in potrdila o plačilu računa), račun se 
mora glasiti na ime prijavitelja.

Višina pomoči:
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.

Znesek pomoči: 
do 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. maksimalno 1.000 evrov na kmetijsko 
gospodarstvo.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000 evrov.

Ukrep št. 5: Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (17. člen 
pravilnika)
Predmet pomoči: 
• izobraževanje in usposabljanje kmetov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
• svetovalne storitve,
• organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih, 
• publikacije, kot so katalogi in spletišča.

Splošni pogoji upravičenosti:
• Izvajalec pomoči mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem upravičencem in to na 
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če je izvajalec skupina proizvajalcev ali druga 
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da je pomoč dostopna tudi 
nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. 
• Izvajalec pomoči je dolžan za vsako usposabljanje (predavanje, informativno 
izobraževanje, krožek, tečaj, prikaz, strokovno ekskurzijo …), svetovalno storitev, forum, 
tekmovanje, razstavo, sejem naročniku – občini predložiti seznam vseh udeležencev  z 
naslednjimi obveznimi podatki: ime priimek in naslov ter MID kmetijskega gospodarstva; 
udeleženci (upravičenci) morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev ali morajo 
biti njihovi družinski člani.

Posebni pogoji upravičenosti:
• pomoč se dodeli izvajalcem pomoči oz. kmetijskim gospodarstvom,
• za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da 
material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih z določenega 
območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.

Upravičeni stroški:
• Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov s področja dopolnilnih dejavnosti 
in gozdarstva se pomoč dodeli za:

- kritje stroškov organiziranja in izvajanja programa za usposabljanje (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije …): najem 
prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, pisarniške in poštne 
storitve, stroški izvedbe strokovnih ekskurzij;
- kritje stroškov izobraževanja/usposabljanja (tečaji, seminarji, krožki …).

• Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za honorarje 
za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi 
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve 
ali oglaševanje. 
• Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, 
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se med upravičene stroške štejejo: stroški udeležbe, 
potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade, 
podeljene v okviru tekmovanj do vrednosti 250 evrov na nagrado in zmagovalca. 
• Stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o 
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitve 
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji. 

Pomoč se ne dodeli: 
Za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 

Znesek pomoči: 
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov oz. 500 evrov. Okvirna višina razpisanih sredstev: 
1.000 evrov.

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
1. izvajalci pomoči:
Prijavni obrazec 5A z obveznimi prilogami:
- dokazilo o registraciji za opravljanje storitev, ki so predmet pomoči (kopija statuta društva, 
pravil društva, kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije …);
- dokazila o stroških usposabljanj/svetovalnih storitev/organizacije forumov, tekmovanj, 
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. 
drugih ustreznih dokazil); računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime 
prijavitelja;
- seznam vseh udeležencev usposabljanja (predavanja, informativnega izobraževanja, 
krožka, tečaja, prikaza, strokovne ekskurzije …), svetovalne storitve, foruma, tekmovanja, 
razstave, sejma z naslednjimi obveznimi podatki: ime priimek in naslov ter MID kmetijskega 
gospodarstva.

2. kmetijska gospodarstva:
Prijavni obrazec 6B z obveznimi prilogami:
- dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (npr. kopija lastninskega lista), ki ni starejše od šestih 
mesecev od dneva oddaje vloge oz. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti: kopija 
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga izda AJPES;
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se 
mora glasiti na ime prijavitelja.

Višina pomoči:  
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Ukrep št. 6: Sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije gozdnih vlak (18. člen 
pravilnika)
Namen pomoči:
Podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak. 

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

Upravičenci do pomoči: 
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oz. zakupu gozdne parcele/površine na območju 
občine in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
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Splošni pogoji upravičenosti:
• kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, 
gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, 
urejanju prostora in varstvu okolja.

Posebni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo predložiti:
- zapisnik o strokovnem pregledu ustreznosti izvedenih del,
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se 
mora glasiti na ime prijavitelja.

Upravičeni stroški:
Vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.

Bruto intenzivnost pomoči:  
• do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi;
• do 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za ostala območja.

Znesek pomoči: 
Do 50 odstotkov upravičenih stroškov oz. največ 2.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo. 
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.950 evrov.

OSTALI UKREPI
Ukrep št. 7: Delovanje društev in njihovih združenj (21. člen pravilnika)
Predmet pomoči: 
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih 
združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

Splošni pogoji upravičenosti:
• društva, ki so registrirana za delovanje na območju občine ali delujejo na območju 
občine,
• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. 

Posebni pogoji upravičenosti:
• odločba o vpisu v register društev, 
• seznam vseh članov društva (ime in priimek ter naslov), na katerem so posebej označeni 
člani iz območja občine.

Upravičeni stroški:
• materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški 
material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve, 
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja kmetijstva 
in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja kmetijstva in 
gozdarstva (en izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski material, potni stroški 
predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem društva, 
npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …;
• stroški strokovnega dela oz. pomoči v društvu (plačilo tajnici …);
• stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora ipd. društva/
združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s 
potnimi stroški).

Pomoč se ne dodeli za:
• izvajanje izobraževanj, usposabljanj, tečajev ipd.,
• sofinanciranje stroškov organiziranja raznih sejmov, razstav, delavnic, prireditev, kvizov, 
iger, srečanj, strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oz. stroškov udeležbe na njih (vključno s 
potnimi stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače),
• sofinanciranje promocijskega materiala (reklamne majice ipd.) za potrebe udeležbe 
članov društva na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, srečanjih, igrah, 
strokovnih ekskurzijah, izletih …,
• stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oz. za poslovne partnerje,
• sofinanciranje stroškov srečanj članov društva,
• sofinanciranje stroškov izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe 
prijave društva na razpise.

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 7 z obveznimi prilogami:
- dokazilo o registraciji društva: kopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, ki jo izda 
AJPES-a – to dokazilo pridobi Občina Gorenja vas - Poljane;
- potrdilo o vpisu društva v register društev – to potrdilo pridobi Občina Gorenja vas - 
Poljane;
- plan dela društva/združenja za leto 2013;
- seznam vseh članov društva (ime in priimek ter naslov), na katerem so posebej označeni 
člani z območja Občine Gorenja vas - Poljane;
- dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov oz. 
drugih ustreznih dokazil); računi oz. druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime 
prijavitelja.

Višina pomoči: 
• do 100 odstotkov upravičenih stroškov;
• odstotek odobrenih sredstev se določi glede na število članov iz občine Gorenja vas - 
Poljane v društvu/združenju.

Znesek pomoči: 
Do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.000 evrov.

VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013.

VIII. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja 
vas - Poljane, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, do 4. aprila 2013 oz. morajo biti najpozneje 
ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 
Za ukrepe od št. 3 do 7 je rok za oddajo vlog 30. september 2013.
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 2013, ukrep 
št. ____!«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o prijavitelju: ime in priimek 
ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. Če se prijavitelj 
prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep v svoji kuverti.

IX. Obravnavanje prijav
Odpiranje vlog bo 8. aprila 2013 in ne bo javno. 
Pravočasno prispele vloge bo pregledal občinski odbor za kmetijstvo in gozdarstvo (v 
nadaljevanju: odbor). 
Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene 
prijavitelju. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do 
dodelitve sredstev, bo odbor zavrnil. Prijavitelje, ki ne bodo oddali popolnih vlog, bo odbor 
v osmih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozval, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
bo osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev bo odbor vloge ponovno obravnaval. Če jih pozvani 
prijavitelji v zahtevanem roku ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo 
odbor predlagal, da se vloge zavržejo kot nepopolne. 
Za vse popolne vloge bo odbor na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem 
razpisu, pripravil predlog razdelitve sredstev.
Razpisana sredstva se bodo prijaviteljem dodelila do porabe višine sredstev, razpisane 
za posamezen ukrep. Če bo prijaviteljev več, se bo delež sofinanciranja oz. pomoči 
sorazmerno znižal. Če za posamezen ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi 
največje dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo prerazporedila na drug 
ukrep v javnem razpisu.
Na podlagi predloga odbora o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave izdala 
sklepe o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep oz. 
bo izdala sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu z odločitvami odbora.
Zoper sklep je dopustna pritožba v petnajstih dneh od vročitve sklepa. Pritožbo je treba 
poslati priporočeno po pošti na naslov občine. O pritožbi odloča župan, njegova odločitev 
je dokončna.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku 
razpisnega roka.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

Posebna določila za ukrep št. 1 in ukrep št. 2:
Prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe 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 
sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev do 30. oktobra 2013. Računi, izdani pred sklenitvijo 
pogodbe o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 30. oktobra 2013, ne bodo 
upoštevani kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev najkasneje do 30. 
oktobra 2013.
Računi, ki bodo delno (akontacija) ali v celoti plačani pred dnem sklenitve pogodbe o 
dodelitvi sredstev, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije (potrdila o 
plačilu računov morajo biti datirana z datumi po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev).
Prijaviteljem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo 
sredstev (velja za ukrep št. 1 in ukrep št. 2), za ostale ukrepe pa na podlagi podpisane 
pogodbe.
Če prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev 
ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se bo štelo, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja 
vas - Poljane najkasneje do 30. oktobra 2013.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2013.

X. Dostop do razpisne dokumentacije 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si/razpisi, 
interesenti pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Gorenja 
vas - Poljane.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač na Občini Gorenja 
vas - Poljane, telefon 04/51-83-114 in pri Nataši Božnar Markelj, telefon 04/51-12-700.

Milan Čadež,
župan
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V prejšnji številki Podblegaških novic smo 
predstavili družino in življenje Ivana Regna, 
tokrat pa bomo pozornost namenili njegovemu 
delu in odkritjem, s katerimi se je zapisal med 
svetovno priznane biologe. V članku, ki je bil 
objavljen ob sedemdeseti obletnici biblioteke 
SAZU, je Matija Gogala zapisal, da je bilo 
glavno področje Regnovega znanstvenega 
dela bioakustika žuželk, kjer velja za enega od 
pionirjev v svetovnem merilu. 

Regen je proučeval, kako žuželke proizvajajo 
in sprejemajo zvočne signale, kakšen je biološki 
pomen njihovega petja in kako vpliva na njihovo 
vedenje. Glavne poskusne živali so bili murni, 
črički in kobilice, ki so mu jih prijatelji iz Lajš 
na Dunaj pošiljali v posebnih zabojčkih, ki jih 
je priredil prav v ta namen. Dokazal je, da je 
slušni organ teh žuželk timpanalni organ na go-
lencih sprednjih nog in ne tipalnice, kot so trdili 
drugi strokovnjaki. »Z vrsto dobro premišljenih 
poskusov je dokazal, da te živali uporabljajo za 
zvočno komunikacijo zračni zvok, tako kot ljudje 
in mnoge druge živali, in ne le tresljaje, ki se 
prenašajo po podlagi, kar so trdili nekateri ugledni 
biologi tedanjega časa,« je še zapisal Gogala.

Regen pa je prispeval tudi k drugim 
biološkim in fiziološkim vprašanjem, saj je 
raziskoval tudi razvoj žil v murnovih krilih, nje-
govo zimsko spanje, vpliv kastracije na vedenje 
murnov, njihovo dihanje, mehanizem levitve 
in vlogo prebavil pri tem, zgradbo murnovih 
spermatofor, razvoj jajčec v nenavadne osebke 
in parazite iz telesne votline teh žuželk. Razvil 
je tudi tehniko narkoze z ogljikovim dioksidom 
pri operacijah nevretenčarjev. 

Poskus s 1600 murni
Regen je moral kot začetnik na svojem 

področju razvijati originalne metode dela in 
tudi eksperimentalne pripomočke, za katere so 
mu priznali več patentov. Uporabljal je mik-
rofone, galvanometre, oscilografe, fotografske 

plošče itd. Narediti je moral več poskusov, da bi 
dokazal, da petje murnov privablja samice, ki so 
sicer neme, nimajo godalnih naprav, a imajo na 
sprednjih parih nog slušni organ, da lahko med 
gosto travo sledijo petju samcev. Sprva si je kar 
v sobi postavil travnik, na katerega je postavil 
dve stekleni posodi – eno je ovil v črno folijo in 
vanjo dal samca, ki je prepeval, v drugo neovito 
pa molčečega, a močnega samca. Na travnik je 
postavil še samico, ki je ubrala pot naravnost do 
pojočega samca, čeprav ga ni videla. Ko je muren 
umolknil, je zbegana tekala naokrog, a ko se je 
spet oglasil, se je ponovno obrnila proti pevcu. 

To je bil preprost poskus, veliko bolj 
veličastnega pa je naredil leta 1914 na pros-
tem na travniku, velikem 24 x 24 metrov, 
s 1600 samicami, s katerim je prepričal še 
zadnje dvomljivce. 800 samičkam je še kot 
ličinkam poškodoval »ušesa«, ostalih 800 pa 
je bilo zdravih. V sredo med njih je postavil 
čričkajočega samca, h kate-
remu so prihitele samo zdrave 
samičke. Našle so ga tudi tiste, ki 
jim je odstranil tipalnice, slušni 
organ pa so imele nepoškodovan, 
s čimer je dokazal, da čutila za 
sluh nimajo v tipalnicah, ampak 
na nogah.  

Samičko poklical  
prek telefona

Regen je želel izključiti tudi 
vsak dvom, da bi samičko k 
samcu vodil tudi vonj, kar je 
pogosto pri živalih. Zato je po 
telefonu prenašal petje samca iz 
oddaljene sobe in samica je takoj 
odhitela k slušalki, ki jo je položil 
na tla. Ko je petje prekinil, je 
samica telefon zapustila in se 
ponovno vrnila k slušalki, ko je 
zaslišala godca. 

Na zanimiv način z lebdenjem škatlic s 
pojočima kobilicama v zraku (s pomočjo 
balonov) pa je dokazal, da murni in kobilice 
zaznavajo zvočne valove, ki se širijo po zraku, 
in ne tresljajev, ki se širijo po tleh.

Dvospev med žužkom in človekom
Regen je tudi odkril, da grmovne kobilice 

čričkajo v dvospevu, če so v paru, ali kar v zbo-
ru, če jih je več. »Toda niti dvospevi niso vedno 
enaki; štirinajst različnih takšnih dvospevov in 
šestero oblik zborovskega petja je odkril Regen 
pri teh šesteronogih muzikantih, v dvospevu 
prevzame eden od pevcev vodstvo, drugi – 
sopevec – pa mu odgovarja. Tako čričkata kakor 
po taktu,« je ob stoletnici rojstva Ivana Regna 
zapisal dr. Anton Polenec. 

Nekoč se mu je porodila zamisel, ali bi tudi 
sam lahko  muziciral s kobilico. Poskušal je vse 
mogoče naprave, da bi se oglašal kot kobilica, a 
kljub neuspehom ni obupal.  31. avgusta 1925 
pozno zvečer pa se je Regen dvospevu dveh 
čričkov pridružil s svojo struno in ko je eden 
obmolknil, je drugi nadaljeval z Regnom. »In 
pričela se je čudovita igra, kakor pravi Regen, 
med žužkom in človekom. Ni bilo znanstvenika 
do tedaj, ki bi se tako približal živali, ki bi tako 
dobro poznal njeno obnašanje, ki bi se ji tako 
približal, da bi ga sprejela za svojega sovrstnika, 
da bi se z njo lahko pogovarjal. Prav ta svojski 
'pogovor' je šele pokazal Regna v vsej njegovi 
veličini in genialnosti,« je še zapisal Polenec. 

V laboratorijih  
poskus ponovili šele leta kasneje

Regnove eksperimente so v manjših merilih 
kasneje poskušali posnemati nekateri razisko-
valci, a bolj ali manj neuspešno. Nekatere 
njegove poskuse, ki jih je napravil na prostem 
pred drugo svetovno vojno, so raziskovalci 
uspeli ponoviti v laboratoriju šele leta kasneje 
ob pomoči računalnika in naprav.

Tina Dolenc

Prof. dr. Ivan (Janez) Regen (2)

Raziskovalec, ki se je »pogovarjal« z murni
Čeprav je Ivan Regen raziskoval v začetku 20. stoletja, njegovih natančnih in 
izvirnih poskusov niso uspeli ponoviti še več desetletij za tem. Njegovo glavno 
področje raziskovanja je bila bioakustika žuželk, pomembno pa je s svojimi 
odkritji prispeval tudi k drugim biološkim in fiziološkim vprašanjem.

Naprava, s katero je Regen dokazal, da murni in kobilice 
zaznavajo zvočne valove, ki se širijo po zraku.

Leta 1914 je na 24 x 24 kvadratnih metrov velikem travniku dokazal, da samice samčevo petje 
slišijo z organom na sprednjih nogah in ne s tipalnicami.
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S pesniško zbirko si nas presenetila. Pa 
sebe?

Presenetila sem tudi sebe. Sploh nisem 
pričakovala, da bi kdaj lahko imela svojo 
pesniško zbirko. Lani je bila za šolski časopis 
izbrana literarna tema, pa sem učiteljici nesla 
pokazat eno pesem. Zdelo se mi je, da ni tako 
slaba. Želela sem slišati učiteljičino mnenje. Ko 
jo je prebrala, je bila čisto navdušena. Želela je 
videti še druge. Na koncu osmega razreda mi 
je nakazala možnost, da izidejo v knjigi. Po 
zelo pozitivni kritiki sem začela pisati še nove 
pesmi. Urejala sem stare, jih popravljala. Imela 
sem idejo, da jih mora biti šestinšestdeset. To 
je malo povezano z metalom, kjer je šeststo 
šestinšestdeset hudičevo število.

Vsebina pesmi nas kar preseneti, tako po 
težavnosti kot po močnih občutjih. Res so 
črno-rdeče kot ilustracije ob njih. Ali se tista 
vsakdanja Anja, ko začne pisati, umakne 
Anji pesnici?

Ko pišem, imam v glavi svoj svet, ki je tudi 
malo skrit pred drugimi. Potem pride vse tisto 
na plan, vse, kar koli se dogaja v moji glavi. 
Takrat sem mogoče res malo druga Anja. Včasih 
pesmi nastajajo hitreje, potem je tudi zatišje. 
Lažje pišem, če sem žalostna, pa tudi kdaj, ko 
sem vesela.

Rada poslušam metal glasbo. V njej glas-
beniki dajejo iz sebe res sámo jezo. Tudi sama 
hočem to spraviti ven, da sem potem lahko 
spet bolj vesela, dobre volje, sproščena. Ta moj 
pesniški izziv je zagotovo posledica poslušanja 
določene glasbe. Pred leti me je zelo navdušila 
Siddharta in njen spot. Kmalu sem imela na 
telefonu vse njihove skladbe. Zdaj se da najti 
na spletu vse, kar me zanima.

Verze si zlagala v kitice, vendar nisi sledila 
ravno zapovedani obliki. Si se pri pisanju 
pesmi bolj posvečala vsebini in rimam? 

Najbolj sem se posvetila vsebini. Vanjo sem 
želela dati vsa moja čustva. Nekatere rime so 
prišle kar same, za druge sem se morala včasih 
kar pošteno potruditi. Odkar pišem pesmi, mi je 
tudi slovenščina bolj zanimiva. Čeprav se čudno 
sliši, pa preberem le tiste knjige, ki jih moram. 
Besedni zaklad si bogatim s prevajanjem 
angleških besedil različnih glasbenih skupin. 
Najdem zanimive ideje in besedne zveze. Dosti 
časa poslušam glasbo, pa tudi kadar je ne, mi 
v glavi odzvanjajo besedila, verzi določenih 
pesmi, manj pa melodije.

Tvoje pesmi je treba prebrati večkrat, da jih 
bolje spoznaš, začutiš in skušaš razumeti.

Mama pravi, da so moje pesmi bolj grozne. 
Vsega ne moreš jemati dobesedno. Ja, ko sva 
se pogovorili, je razumela, da je z menoj vse v 
redu, čeprav se mogoče iz pesmi ne sliši tako.

V verze še nisem dala vsega, kar zmorem. 
Znam biti še boljša. Pesmi so moje prijateljice. 
Večina jih je za mojo dušo, z nekaterimi pa bi 
rada tudi drugim kaj dopovedala. Na primer, 
kakšno resnico o življenju, da ni vse ravno tako, 
kot si oni predstavljajo. Bistvo je včasih skrito 
očem. Kdor me pozna, ve, da nisem tako hladna 
oseba, kot sem videti na zunaj. Nikoli nisem 
imela veliko prijateljev. Tudi zdaj mi nekateri 
dopovedujejo, da sem nora, da se me bojijo. 
Verjetno zato, ker sem ves čas oblečena v črno, 
odkar mi je metal glasba tako blizu. Pa tudi, ker 
moje pesmi dojemajo dobesedno, površno.

Menda imaš v zvezi s svojo poezijo še neke 
želje? Za zdaj si jo predstavila sošolcem, 
sokrajanom.

Moja velika žeja je, da bi lahko pisala 
besedila za glasbene skupine. S predstavitvijo 
pesniške zbirke sošolcem sem zadovoljna, saj 
sem glede na predhodne kritike prej pričakovala 
kaj slabega kot dobrega. Tudi zato sva s sošolko 
vnaprej posneli kratko video predstavitev. V 
živo sem prebrala dve pesmi, prav tako kot na 
prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 
na Sovodnju. Lepo je bilo slišati spodbuden 
aplavz iz dvorane.

Vesela in hvaležna sem, da mi je šola dala 
možnost in mi je omogočila izid zbirke. Ab-
straktne slike zanjo je dodala sestrična Polona 
Tušar, s sošolko Matejo Gantar pa sva na papir 
ujeli bolj realistične podobe.

Anjina učiteljica in mentorica Andreja Uršič 
je v spremno besedo zapisala: »Ob nastajanju 
te knjige sem spoznala Anjin optimizem, njeno 
pozitivno energijo, samozavest in odprtost. 
Ni je strah biti drzna in samosvoja, ima svoje 
prepričanje in si upa uresničevati svoje sanje. 
Vse temne sence, ki legajo na njeno mlado 
dušo in srce, zna preliti v verze, jih odgnati 
in tako živeti bolj svobodno kot večina že 
odraslih ljudi.«

Milka Burnik

Naša učiteljica likovnega pouka Mihaela 
Žakelj Ogrin ima v sebi čut, da med mnogimi 
natečaji za naše učence izbere tiste, ki so jim 
pisani na kožo. V preteklem mesecu sta tako 
spet dve naši učenki izvedeli, da sta bila njuna 
izdelka nagrajena.

Likovnega natečaja Pirotehnika v Triglav-
skem narodnem parku – NE!, ki ga je razpi-
sal Triglavski narodni park, se je udeležila 
sedmošolka Brigita Ferlež s svojim delom Kaos 
v kozmosu (na fotografiji).

Strokovna žirija je izbrala deset najboljših, 
pri čemer je upoštevala likovno izvirnost, 

Razstave

Med izbranimi spet dela naših učenk
tehnično izvedbo in vsebinsko povezanost s 
tematiko natečaja. Med nagrajence se je uvrstila 
tudi Brigita. Razstava ilustracij je bila v Infor-
macijskem središču TNP Triglavska roža na 
Bledu na ogled do 3. februarja. 

Plavalni klub Slovenske Konjice je leta 2012 
razpisal drugi likovni natečaj za osnovne šole 
na temo Sprehodi pod morjem. Sodelovalo je 
265 učencev iz 44 slovenskih osnovnih šol. Med 
njimi je bil izdelek petošolke Petre Omejc iz-
bran za predstavitev na razstavi v Kulturnem 
domu Slovenske Konjice.

Bernarda Pintar

Podoba iz daljave

Devetošolka Anja Eržen  
že ima prvo pesniško zbirko
Učenka devetega razreda OŠ Ivana Tavčarja Anja Eržen, doma iz Sovodnja, 
je tako rekoč za svoj petnajsti rojstni dan dobila svojo prvo pesniško zbirko z 
naslovom Podoba iz daljave. Prve pesmi je pisala bolj zase, tu in tam kakšno 
pokazala domačim. Znašle so se na različnih lističih, v zvezkih in čakale na 
pravo priložnost.
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Levo Anja Eržen, poleg nje prijateljica, sošolka 
in ilustratorka pesniške zbirke Mateja Gantar.
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V Begunjah namreč praznujejo 60-letnico 
Avsenikove glasbe. Tekmovanje je bilo posebno 
tudi za 14-letno Anjo Koračin iz Gorenje vasi, ki 
je ena izmed letošnjih dveh absolutnih zmago-
valcev in prvo dekle, ki je osvojilo ta naziv.

Vsak tekmovalec, skupno 103 solisti na 
klavirski oziroma diatonični harmoniki in tri 
komorne skupine so se najprej predstavili z eno 
izmed treh določenih Avsenikovih skladb, nato pa 
še z Avsenikovo skladbo po lastnem izboru. Anja 
Koračin je komisijo navdušila s skladbama Iz 
Bohinja in Polka za harmoniko. Kot je povedala 
mlada harmonikašica, se kakovost tekmovanja pri 
Avseniku izboljšuje iz leta v leto. Komisija ocenjuje 
realno – pozorni so tako na tehnično pripravljenost 
in muzikalnost kot tudi na stilsko izvajanje Avsenik-
ove glasbe ter celoten vtis nastopa. Na tekmovanju 
je bilo možno doseči 100 točk, Koračinova jih je 
dosegla 98,50, toliko kot njen sotekmovalec in so-
zmagovalec iz Avstrije. Zmage je nadvse vesela. 
Bo pa ljubiteljica harmonike nastopila tudi na 
festivalu ob praznovanju okroglega jubileja Avse-
nikove glasbe, ki bo avgusta v Begunjah. 

Anja se udeležuje predvsem tekmovanj v 
Sloveniji, udeležila pa se je tudi tekmovanja v 

Nemčiji. Tekmuje od drugega leta glasbene šole. 
Na diatonično harmoniko igra že sedmo leto, 
svoje znanje izpopolnjuje v glasbeni šoli v Škofji 
Loki. Sprva je bil njen mentor Tomaž Grajzar, od 
lanskega septembra pa vadi pod budnim očesom 
mentorja Mihe Debevca. »Najbolj sem ponosna 
na posebno nagrado za muzikalnost, ki sem jo 
prejela na mednarodnem tekmovanju harmo-
nikarjev pri Avseniku dvakrat zapored, in sicer 
leta 2010 in 2011. Sem tudi imetnica zlate plakete 
s tekmovanja za Zlato harmoniko Ljubečne 2012, 
nagrade za slovensko ljudsko pesem na tekmo-
vanju Pohorske cokle 2012. Dvakrat zapored, 
leta 2010 in 2011, sem zmagala na tekmovanju 
Dnevi narodnih noš v Kamniku. Lani sem se 
uvrstila na drugo mesto na državnem prvenstvu 
v igranju na diatonično harmoniko med dekleti 
ter osvojila naslov absolutnega zmagovalca Naj 
godec za memorial Lojzeta Slaka v Mirni Peči 
na Dolenjskem.« 

Anja Koračin je edina v Sloveniji, ki se lahko 
pohvali z obema najvišjima priznanjema d veh 
največjih ljudskih glasbenikov, Lojzeta Slaka in 
Slavka Avsenika. »Seveda sem ponosna na vsak do-
se žek, saj je bilo v vse vloženega ogromno truda.« 

V letošnjem letu se namerava udeležiti tekmo-
vanja za Pohorsko coklo, državnega prvenstva za 
dekleta, tekmovanja za Zlato harmoniko Ljubečne 
in drugih tekmovanj, če ji bo to dopuščal čas. 

Koračinova, ki se je za igranje harmonike navdušila 
sama, saj ji je njen zvok všeč že od nekdaj, nastopa 
na raznih zabavah, kot posebno presenečenje, 
kamor jo ljudje in ljubitelji harmonike povabijo. 
»Za nastope na tekmovanjih se odločim sama, z 
mentorjem pa se nato skupaj dogovoriva, s čim se 
bom predstavila in se na tekmovanja tudi skupaj 
pripravljava,« je pojasnila. Dodaja pa, da je har-
monika že od malega njen najljubši instrument. 
»Všeč mi je tudi, ker se igranje na ta instrument 
zelo hitro razvija in se nanj lahko zaigra skoraj 
vse. Zelo rada poslušam narodnozabavno glasbo, 
najraje Modrijane in skupino Gadi,« je strnila pri-
povedovanje mlada glasbenica, ki si v prihodnosti 
zelo želi igrati v ansamblu.

Lidija Razložnik

Po pohodni poti na Brda, ki je po mnenju 
pohodnikov čudovita, saj ni tako naporna in jo z 
malo truda zmore prehoditi skoraj vsak, so pred 
tem hodili že mnogi. Pot se prične v središču 
Gorenje vasi ali izpred občine prek hriba Tabor, 
mimo Leskovčevega laza in naprej po gozdni 
poti do cilja na Lakužah pred vasjo Dolenje 
Brdo, kjer je tudi vpisno mesto. 

Ideja je zaživela presenetljivo hitro. Vsak 
pohodnik je pokukal v skrinjico in ugotovil, da bi 
bilo dobro, če se tudi vpiše. Tako se je začel uradni 
zaznamek pohodništva na Brda in že prvo leto je 
bilo v vpisno knjigo vpisanih 4924 pohodnikov. 
V desetih letih je pohodništvo izjemno naraslo, 
pritegnilo vedno več ljudi od blizu in daleč in 
tako vpisne knjige skupaj beležijo 71.977 po-

Deset let pohodništva na Brda

V vpisnih knjigah je zabeleženih že skoraj 72 tisoč pohodnikov
Ideja, da bi tudi gorenjevaščani bolj skrbeli za svoje zdravje, se je porodila 
februarja 2003. Janko Oblak in Slavko Frlan sta napravila skrinjico, majhno 
oglasno desko in se odpravila na Brda do lastnika zemljišča – kmeta Jurmana 
– Cirila Šubica z Dolenjih Brd in ga prosila, če ju smeta pritrditi na hrast. K 
sodelovanju sta povabila še Milko Čeferin, ki skrbi za vpisne knjige.
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hodnikov. Pohodnikov pa je še mnogo več, saj 
se vsi ne vpišejo. Menimo, da je vpis neke vrste 
motivacija za vsakega pohodnika, saj tako beleži 
čas in zgodovino, zato je vpis v knjigo zaželen.

Pohodništvo na Brda je registrirano tudi kot 
samostojna sekcija PD Gorenja vas. V desetih 
letih se je zgodilo ogromno lepih dogodkov. 
Kot posebnost naj omenimo pohode ob polni 
luni, ki so vsak mesec. Le nekajkrat je pohod 
odpadel zaradi zelo slabega vremena. Posebno 
priljubljen je novoletni pohod ob polni luni »ve-
seli december«. Organizacijski odbor poskrbi 
za varno pot in okrepčilo, ki čaka pohodnike v 
brunarici Boštjana Jemca. Da niso ne lačni ne 
žejni, poskrbi kmetija pri Reženu. Te stroške 
nam pomagata kriti KS Gorenja vas in PD 
Gorenja vas, ki se jima lepo zahvaljujemo. 

V mesecu maju se pohodniki zberemo še na 
pikniku pri vpisni knjigi. Vsak prinese malico v 
nahrbtniku, v drugem nahrbtniku pa veliko dobre 
volje in smeha. Udeležba na pikniku je vedno 
bolj številčna, saj je vzdušje vedno odlično, en-
kratno in nepozabno. Za dobro vzdušje poskrbijo 
harmonikaši iz bližnje okolice. Opaziti je, da na 
Brda hodi vedno več mladih, novih obrazov, 
kar je dokaz, da je potrebno za svoje zdravje 
poskrbeti že zelo zgodaj. To zdravje pa je pri 
vsakem koraku v naravi, torej v gibanju.

Milka Čeferin

Velika večina pohodnikov, ki se je zbrala na prvem organiziranem pohodu, na Brda hodi še danes.

Harmonikaši pri Avseniku

Anja Koračin absolutna zmagovalka tekmovanja
Januarja je Avsenik v Begunjah gostil 7. mednarodno tekmovanje harmonikarjev 
za nagrado Avsenik. Prvič se je zgodilo, da so dobili dva absolutna zmagovalca, 
tekmovanje pa je bilo tudi jubilejno.

Pri Avseniku je nastopil tudi Tilen Ržen iz Loga 
nad Škofjo Loko, ki je dosegel 96,17 točk 

in prejel zlato priznanje.

Anja Koračin je pri Avseniku nastopila šestič 
zapored in poleg zlatega priznanja prejela tudi 
kipec Slavka Avsenika.
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Cilka Krek iz Poljan, mnogim poznana kot odlična šivilja 
in voditeljica šiviljskih tečajev, je praznovala častitljivo 90-
letnico. Rojena je bila pr’ Teminc v Lovskem Brdu. Njena 
velika želja je, da bi sestavljeni pravljici in povest, v katerih 
se vse besede začnejo na črko p, zapisala na papir. 

Cilka se je rodila na veliki  kmetiji 
v družini z osmimi otroki. Posebej je 
bila navezana na svoje sestre, ki so si 
bile tudi njene zaupne prijateljice. Živi 
sta še Marina, ki živi v Srednji vasi, in 
Mila, ki je v Kopru. 

V šolo v Poljane je hodila peš, včasih 
popoldne, včasih dopoldne. V razredu 
je takrat bilo 52 učencev. Izšolala se 
je za šiviljo, čeprav so bile njene želje 
nekoliko drugačne. Po končani osnovni 
šoli je leta 1938 odšla v Ljubljano, kjer 
je obiskovala obrtno šolo. Tam so se  

šolala predvsem dekleta za poklice, ki jih danes komaj še poznamo, kot 
na primer vezilja, dežnikarica, modistka, pletilja. V šolo je hodila trikrat 
na teden, praktični del pa je vsak dan opravljala pri svoji mojstrici. Šolanje 
je prekinila vojna, tako da je prišla domov brez spričevala. Šele po vojni, 
leta 1945, je opravila mojstrski izpit. »Čisto vse sem vedno rada šivala, a 
najljubše mi ji je bilo šivanje frfotajočih otroških oblačilc« pravi. In nikoli 
ni bila čisto zadovoljna s svojim izdelkom.  

Svojega moža Franca, atka, je spoznala, ko se je vračala domov, on pa k 
njenim domačim na obisk. Načrtovala sta poroko, a ker ji je umrl oče, star 
komaj 56 let, sta se poročila leto dni kasneje. Franc je bil  izučen kolar in zelo 
znan po tem, da je izdeloval sanke ali po domače senivčke. Potem, ko sta 
bila večkrat skromna podnajemnika v Poljanah, sta pričela graditi hišo. Sredi 
gradnje pa je moral mož za štiri mesece na orožne vaje v Bosno in takrat je 
sama skrbela za to, da so hišo gradili naprej. Tudi opeko je v samotežu vozila 
od Predmošančka, kjer so jo izdelovali, da je delo nemoteno teklo dalje. 

Rodili so se jima štirje otroci: Zvonka, Igor, Tonči in Mojca. Poskrbela 
je, da so vsi prišli do izobrazbe, čeprav je bilo zelo težko, saj je mož zaradi 
hude bolezni zapustil družino leta 1975, ravno sredi njihovega šolanja. Ko je 
bila čisto brez denarja, ji je ob srečanju mama Jožeta Dolenca, Boštjencovega 
Jožeta, zdaj župnika iz Leskovice, podarila 50 dinarjev. Takoj jih je nesla v 
Ljubljano za plačilo internata, kjer je stanoval njen sin Igor, ki je obiskoval 
hotelirsko šolo. Neskončno je bila hvaležna za dar in pravi, da se še zdaj čuti 
dolžnica, in upa, da ji bo uspelo oddolžiti se za to dobro delo. 

Ljubiteljica opere
Cilka je svoje znanje šivilje mojstrice prenašala na številne tečajnice v 

širšem okolišu Poljan in tudi drugje. Mnoge gospodinje je naučila tudi izde-
lovanja dražgoških kruhkov.

Njena velika ljubezen je glasba, posebej opera, ki jo je redno obisk-
ovala kar 36 let. Prav zaradi ljubezni do glasbe je ponosna na sina Tončija, 
ki glasbo tudi poučuje, pa na hčer Mojco in njeno kristalno petje. 

Cilka je skrbno hranila denar tudi za romanja, ki so bila zanjo tudi 
ogromen vir znanja. Poleg domačih romanj je šestkrat obiskala sveto 
deželo, Lurd pa je videla celo dvanajstkrat. 

Pred tremi leti je zbolela in vid ji je tako opešal, da danes ne vidi več, pa 
tudi hrbtenica noče več opravljati svoje naloge. S solzo v očeh pripoveduje, 
kako so na pregledu oči ugotovili, da njenemu vidu ni pomoči. Vendar pravi, 
da v sebi živo vidi prav vse, kar je doživela, dežele, dogodke, ljudi …

Danes živi v svoji hiši, zanjo pa skrbi razširjena družina njenega 
sina Tončija. Cilka pohvali vse, tudi snaho Cilko, da lepo skrbijo zanjo. 
Pogosto ji dela družbo tudi hči Zvonka, ki živi v Predmostu.

Za konec jo povprašam še o njenem življenjskem motu. »Točnost, 
red in snaga, k sreči ti pomaga«, pravi. S temi besedami je tudi njen oče 
vzgajal njene sestre in brate.

Tadeja Šubic

Kam marca?
• 2. marec ob 20. uri: Koncert Ansambla Toneta Rusa v Kulturnem 

domu Poljane. Organizira PGD Poljane.
• Do 3. marca: Samostojna razstava Simone Kokelj v Muzeju Šenčur.
• 5. marec ob 9. uri: FIS veleslalom, Memorial Lee Ribarič in Jožeta 

Kuralta, na Starem vrhu. Organizira Smučarski klub Alpetour.
• 6. marec ob 9. uri: FIS veleslalom za pokal Alpetour na Starem 

vrhu. Organizira Smučarski klub Alpetour.
• 7. marec ob 18. uri: Slikarska razstava v galeriji OŠ Ivana Tavčarja 

Gorenja vas. Organizira KUD Trata pod mentorstvom Maje Šubic.
• 8. marec ob 18. uri: Fotografska projekcija z razstavo Izidorja 

Jesenka »Poljanska dolina od žabje do ptičje perspektive« v kul-
turnem domu Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar.

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

• 9. marec ob 14. uri: Občni zbor DU za Poljansko dolino v Domu 
občine Gorenja vas - Poljane. Organizira DU za Poljansko dolino.

• 9. marec ob 10. uri: Pokal Ciciban. Pravico nastopa imajo vsi otroci do 
dopolnjenega 12. leta starosti iz Upravne enote Škofja Loka in tudi iz drugih 
občin, ne glede na to, ali trenirajo v klubih ali ne. Organizirajo SK Poljane, SK 
Alpetour in SK Domel Železniki. Več informacij na http://www.sk-poljane.si, po 
e-pošti tadejtrdina@gmail.com in po telefonu 041/266-244 (Tadej Trdina). 

• 10. marec ob 18. uri: Koncert Poljanskih orgličarjev v Kulturnem 
domu Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar.

• 14. marec: Pohod na Šilentabor. Dodatne informacije in prijave 
pri Valentinu Bogataju, na telefonski številki 040/377-356. Organizira 
upokojenska sekcija PD Gorenja vas.

• 15. marec ob 17. uri: 2. kviz Kako dobro poznaš svoj kraj? v OŠ 
Poljane. Organizira TD Gorenja vas.

• Do 15. marca: Razstava: Kranjski rokodelci v Škofji Loki v 
Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Organizira 
RAS Škofja Loka in OOZ Kranj.

• 17. marec ob 18. uri: Tavčarjeva poljanska retrospektiva – 
Šarucova sliva v Kulturnem domu Poljane. Organizirata KD dr. Ivan 
Tavčar in Kulturni center slikarjev Šubic.

• 19. marec ob 14. uri: Občni zbor DU Sovodenj v dvorani Sovodenj. 
Organizira DU Sovodenj.

• 19. marec ob 17. uri: Delavnica za spretne prste: Velikonočni zajček v 
krajevni knjižnici Poljane. Za otroke od četrtega do desetega leta starosti.

• 22. marec ob 18. uri: Fotografska razstava Mirka Robbe »Portreti 
Svete dežele« v kulturnem domu Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar.

• 23. marec ob 9. uri: Škofjeloški treking 2013, Škofja Loka–Križna Gora. 
Start v gostišču Pri Boštjanu na Križni Gori, treking pa poteka po hribovju nad 
Selško dolino. Sodelujete lahko v treh kategorijah: aktivna (10 km), pohodniška 
(20 km) in ultra (40 km). Prijavnina od 10 do 20 evrov. Informacije: Športno 
društvo Vaitapu in Slovenska treking liga, ww.treking.si.

• 24. marec: Pohod na Porezen. Pohod v zimskih razmerah. Dodatne 
informacije in prijave pri vodniku Dragu Trčku, na telefonski številki 
031/364-859. Organizira PD Gorenja vas.

• 24. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v dvorani 
v Lučinah. Organizirata PŠ Lučine in KS Lučine.

• 24. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v dvorani 
v Leskovici. Organizira KS Leskovica.

• 24. marec ob 17. uri: Pomladni pozdrav v kulturni dvorani na 
Sovodnju. Organizira PŠ Sovodenj.

• 24. marec ob 18. uri: Dan staršev s koncertom glasbene skupine 
Planinca v Kulturnem domu Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar.

• 31. marec od 22. ure dalje: Žur s skupino Mambo Kings v Domu 
občine Gorenja vas - Poljane. Organizira PGD Hotavlje. 

• 7. april ob 18. uri: Tavčarjeva poljanska retrospektiva – Cvetje 
v jeseni v Kulturnem domu Poljane. Organizirata KD dr. Ivan Tavčar in 
Kulturni center slikarjev Šubic.

• 21. april ob 18. uri: Tavčarjeva poljanska retrospektiva – Ravbar-
ski cesar v Kulturnem domu Poljane. Organizirata KD dr. Ivan Tavčar 
in Kulturni center slikarjev Šubic.

Naši 90-letniki

Točnost, red in snaga  
– k sreči ti pomaga
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Konec januarja je Zavod za gozdove Slovenije tudi uradno 
podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 
2012. Med prejemniki je bil tudi Janez Likar iz Čabrač, ki 
skupaj z ženo Danico in šestimi hčerami gospodari na 107 
hektarjev veliki gorski kmetiji, ki leži na pobočju Blegoša.

• 1. marec od 16. do 20. ure: Tečaj postenja: copati v Rokodelskem 
centru Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena za odrasle je 60 evrov, 
za otroke 55 evrov. Informacije in prijave pri Katki Žbogar na telefonski 
številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

• 4. marec ob 17. do 19. ure: Tečaj kvačkanja v Rokodelskem centru 
Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena je 30 evrov. Informacije in prijave 
pri Katki Žbogar na telefonski številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

• 6. marec ob 16.30 uri: Predavanje: Samozdravljenje z zdravili 
naravnega izvora v Domu občine Gorenja vas - Poljane. Predava dr. 
Jasna Stošič. Organizirata KORK Gorenja vas in Fidimed.

• 7. marec od 16. do 17. ure: Meritve sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka v prostorih KŠPD (pritličje ZD Gorenja vas). Organizira 
KORK Gorenja vas.

• 8. marec od 16. do 20. ure: Tečaj postenja: torbe iz volne v Rokodel-
skem centru Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena pri izdelavi večje 
torbe za odrasle je 55 evrov, za otroke 50 evrov, pri izdelavi manjše torbe 
za odrasle pa 45 evrov in za otroke 40 evrov. Informacije in prijave pri 
Katki Žbogar na telefonski številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

• 9. marec od 10. do 13. ure: Izdelovanje nakita s tehniko kvačkanja 
v Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena je 20 
evrov. Informacije in prijave pri Katki Žbogar na telefonski številki 
04/51-12-460. Organizira RAS.

• 11. marec ob 17. do 19. ure: Tečaj kvačkanja v Rokodelskem centru 
Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena je 30 evrov. Informacije in prijave 
pri Katki Žbogar na telefonski številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

• 13. marec od 13. do 16.15 ure: Delavnica: Nasveti za uspešno medse-
bojno usklajevanje poslovnih in zasebnih obveznosti v veliki sejni sobi UE 
Škofja Loka. Predava red. prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih. Informacije 
in prijave do 8. marca pri Juliji Primožič na telefonski številki 04/50-60-223 
ali po e-pošti: julija.primozic@ra-sora.si. Organizira RAS.

• 13. marec ob 11. uri: Delavnica: Kako do ugodnih finančnih sred-
stev? v veliki sejni sobi UE Škofja Loka. Na delavnici bomo pregledali 
najbolj aktualne razpise in razpisne pogoje. Informacije na RAS, na 
telefonski številki 04/50-60-223.

• 15. marec od 16. do 19. ure: Tečaj postenja: polsten nakit iz volne 
in svile v Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena 
za odrasle je 30 evrov, za otroke 15 evrov. Informacije in prijave pri Katki 
Žbogar na telefonski številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

• 16. marec od 10. do 13. ure: Kvačkanje velikonočnih izdelkov 
v Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena je 
20 evrov. Informacije in prijave pri Katki Žbogar na telefonski številki 
04/51-12-460. Organizira RAS.

• 18. marec ob 16.30 uri: Predavanje: Voda – vir življenja, ki ima 
spomin in je najmočnejši element na Zemlji v Domu občine Gorenja 
vas - Poljane. Predava Ica Krebar. Organizirajo KORK Gorenja vas in 
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj.

• 18. marec ob 17. do 19. ure: Tečaj kvačkanja v Rokodelskem centru 
Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena je 30 evrov. Informacije in prijave 
pri Katki Žbogar na telefonski številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

• 21. marec ob 19. uri: Pogovorni večer o ekološki pridelavi hrane z 
Martino Bavec v Miheličevi galeriji v Škofji Loki. Prijave so obvezne, in sicer 
na LAS Loškega pogorja, telefon 04/51-20-131, info@las-pogorje.si.

• 25. marec ob 17. do 19. ure: Tečaj kvačkanja v Rokodelskem centru 
Duo na Mestnem trgu, Škofja Loka. Cena je 30 evrov. Informacije in prijave 
pri Katki Žbogar na telefonski številki 04/51-12-460. Organizira RAS.

V marcu ne spreglejteGozdarstvo

Najskrbnik gozda  
v kranjski enoti je Janez Likar
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Pričenja se Hotaveljska grča
Sredi marca se pričenja 19. Hotaveljska grča. Na spletni strani orga-

nizatorja (ŠDMH) je na voljo več informacij o poteku grče in razpisanih 
aktivnostih, ki jih je tokrat osem. Prvi v sklopu letošnje izvedbe je večerni 
pohod na Javorč, ki bo 16. marca. Zbirno mesto je na parkirišču na Blatih 
ob 17. 30 uri.

Že od novembra pa poteka Super grča, ki se ji še vedno lahko pridružite. 
Informacije lahko dobite pri Branku Šturmu - zbira tudi prijave -, na telefonski 
številki 031/812-316 ali po e-pošti info@sdmh.si.

L. R.

Poleg gozdarstva se pri Izgorcu ukvarjajo še z živinorejo. Kmetija, 
ki se v celoti razprostira na nadmorski višini od 720 do 1100 m, obstaja 
že od leta 1400. 

Poleg gozda kmetija obsega tudi travnike in pašnike. V Izgorcovih 
gozdovih prevladujejo listnata drevesa, nekaj malega je tudi smreke. Kljub 
temu da je Slovenija in tudi naša občina izredno gozdnata, še vedno veliko 
večino lesa izvozimo v tujino, tako je tudi pri Likarjevih. »Do zdaj velikega 
sodelovanja z mizarskimi in lesarskimi podjetji v naši občini ni bilo. Potrebno 
bi bilo vzpostaviti boljše pogoje, kot so tržna cena, rok plačila …, potem bi 
se dalo marsikaj. Vsakdo gleda, kje bo les dobil ceneje. Mi pa gledamo na 
to, kdo nam bo plačal tržno ceno, pa naj gre tu za drva, sekance, hlodovino 
…, in pa seveda, da bomo denar tudi dobili, glede na to, da je disciplina 
plačevanja bolj na psu,« je pojasnil Likar ter nadaljeval: »Je pa res, da je 
cena lesa vezana tudi na kakovost. Les iz našega gozda ni najbolj kako-
vosten. Tako večino našega lesa izvozijo v Italijo, bukova drva pa prodamo 
stalnim strankam.« 

Strma pobočja ga ne ustavijo 
Veliko škode sta povzročila dva velika žledoloma, in sicer leta 1985 

in 1996, ki sta močno prizadela gozd in obakrat podrla več kot desetletni 
možni posek. Škodo po ujmi so Izgorcevi vzorno sanirali, prav tako tudi 
negovali nova osnovana mladovja. »Vsako leto opravimo nego vsaj na 
dveh hektarjih gozda, zasadimo nova rastišča, jih obnavljamo …, rasti 
pustimo kakovostna drevesa, ostalo posekamo za drva. Sekamo po vsem 
našem gozdnem območju, kjer imamo dostop. Približno 30 ha gozda, ki 
se razprostira na vodovarstvenem območju, pa je nedostopnega.  

Z gradnjo vlak skuša gospodar optimizirati gospodarjenje in odprtost 
gozdov. Za spravilo lesa iz težko dostopnih delov gozda najema tudi žično 
spravilo. Likar meni, da bi država morala bolj vzpodbujati dela v gozdu 
in poskrbeti, da lesa ne bi izvažali v tujino, temveč bi morala slovenskim 
lastnikom gozdov ponuditi boljšo odkupno ceno. »Če lesa ne bi izvažali 
v tujino, bi s tem pridobili tudi kakšno delovno mesto več. Tako pa imata 
od tega nekaj le posrednik in tisti, ki les proda.« 

Pri doseganju negovanega gozda mu pomaga tudi revirni gozdar Štefan 
Benkovič iz Gorenje vasi. »Janez Likar je človek, ki živi z gozdom. Od 
kar gospodari, je veliko napravil za gozd, je aktiven lastnik, saj upošteva 
gojitvene in gospodarske načrte. Vse, kar je dobil iz gozda, je vložil nazaj 
v kmetijo, posledično tudi v gozd, in s tem pripomogel, da se je kmetija 
razvila do takšne mere, kot je danes. Je vztrajen, ima voljo tudi takrat, ko 
bi jo kdo drug na njegovem mestu izgubil. V njegovem gozdu so pretežno 
listavci, kar skuša čim bolj iztržiti, a ima pri tem tudi veliko dela in 
stroškov. Njegovo vztrajno delo se bo obrestovalo prihodnjim rodovom,« 
je povedal Benkovič. 

Lidija Razložnik

Janez Likar veliko dela v gozdu opravi strojno.
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Da bi o tej temi izvedeli še kaj več, smo v 
razred povabili Jožico Rant, izvajalko zobne 
preventive na naši šoli. Učenci z njo enkrat 
mesečno čistijo zobe, vsakič pa jim glede na 
čistočo njihovih zob podeli tudi poseben znak.

Pri uri naravoslovja smo tako imeli pravo pre-
davanje o zobeh. V teoretičnem uvodnem delu smo 
spoznali, kako zobje rastejo, kako se imenujejo, 
kakšna je njihova naloga, kako lahko zanje kar naj-
bolje poskrbimo ter različne bolezni zob. Vse to smo 
si lahko ogledali tudi na fotografijah, ob katerih so se 
učenci čudili ter se ob primerih neumitih ter gnilih 
zob tudi zgražali. Ugotovili so, kako pomembno je, 
da zobem posvetimo potrebno pozornost.

V praktičnem delu so se učenci razdelili v štiri 
skupine. Vsaka je imela svojo dejavnost. Na prvi 
postaji so učenci s pomočjo posebnih ogledal 
opazovali svoje zobe ter ob tem barvali shemo 
glede na zobe, ki jih imajo v ustih. Na drugi 
postaji so se skupaj z izvajalko zobne preventive 
učili pravilnega nitkanja zob. Na tretji postaji 
so se s pomočjo računalnika in računalniške 
igrice postavili v vlogo zobozdravnika. Na 
četrti postaji pa so se lahko sprostili in uživali 
v igri zobozdravnika na modelu zob ter imeli 
na voljo pripomočke, ki jih uporabljajo pravi 
zobozdravniki. Učenci so izvedli dejavnosti na 
vseh postajah ter pri tem neizmerno uživali.

Upamo lahko le, da so se iz omenjenih 
dejavnosti in predavanja naučili čim več ter da 
bodo vse to prenesli v vsakdanje življenje.

Andreja Burjek, učiteljica

Naravoslovni dan

Spoznavanje zob od A do Ž
V četrtem razredu smo se z učenci pri pouku naravoslovja pogovarjali o naših 
zobeh. Ugotavljali smo, kaj o skrbi za čiste zobe že vemo, kako zanje skrbi vsak 
sam ter kaj bi bilo dobro še narediti, da zdrave zobe obdržimo čim dlje. 
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Še bolj intenzivno pa so snežne strmine 
doživljali učenci šestega razreda, ki so imeli 
zimsko šolo v naravi na Črnem vrhu. Po 
uspešni in za nekatere malce strah vzbujajoči 
vožnji na šestsedežnici so bili nagrajeni s 
čudovitim pogledom na Julijske Alpe. V dolini 
morje megle, skalni vrhovi planin pa so sijali v 
soncu. Razdeljeni v skupine so pričeli z vadbo. 
Nekateri do takrat še niso stali na smučeh, a 
so že prvo popoldne vijugali in se odpeljali 
z dvosedežnico proti vrhu. Po popoldanskem 
smučanju so se odpravili v bazen in na ogled 

pravil in načina smučanja. Hitro 
so se navadili na ritem: hrana, 
smučanje, hrana, smučanje, pla-
vanje, hrana, plavanje, zabava. 
Vmesni deževni dan so preživeli v 
bazenu, na tekmovalnem plavanju 
in v hotelskem kinu. Kolajne so 
dobili na slavnostnem zaključku 
v disku. 

Zadnji dan je na vrhu pihalo, 
palice za tekmo so zamrznile v 
snegu, zato so tekmo nekoliko 
zamaknili. Kasneje so vsi uspešno 

drveli okrog vratic v ciljno areno. Kolajne so 
bile podeljene na poslovilnem kosilu, hkrati 
so podelili sladke nagrade za prve tri najbolj 
pospravljene sobe. Šola smučanja je uspela. Vsi 
učenci se upajo sami pripeljati z vrha v dolino. 
Bilo je osemindvajset začetnikov, ki na smučeh 
še nikoli niso stali ali pa zelo malo. Tisti, ki so 
že smučali, so tehniko izboljšali. V plavalnih 
skupinah so ostali samo štirje neplavalci. 

V Gorenji vasi je bil na obisku E-transformer. 
To je multimedijsko vozilo, opremljeno s 
fotovoltaično elektrarno na strehi, ki zadošča vsem 

porabnikom električne energije v vozilu. Učencem 
so predstavili celoten proces zbiranja in ravnanja 
z E-odpadki in odpadnimi baterijami. S pomočjo 
multimedijskih pripomočkov in razstavnih ek-
sponatov so se pobliže spoznali s sestavo ter vplivi 
teh odpadkov na okolje in na zdravje ljudi. 

Tudi letos so se učenci naše šole udeležili 
šestega mednarodnega kulturno-likovnega 
dogodka Igraj se z mano v Cankarjevem domu 
v Ljubljani. Nagrajenih je bilo kar štirinajst av-
torjev, tako z matične šole kot obeh podružnic. 
Nagrajenci so si najprej ogledali lutkovno 
predstavo Grajska skrivnost, nato so postavili 
razstavo svojih del. Sledile so likovne ustvarjal-
nice, pogostitev in druženje ob glasbi.

Začetek februarja je postregel s šolskim 
tekmovanjem iz geografije. V prvi razred so 
se vpisali novi učenci, dan pred slovenskim 
kulturnim praznikom pa je potekala proslava. 
Številnim glasbenim točkam se je pridružila 
še predstavitev pesniške zbirke Anje Eržen 
Podoba iz daljave.

Učenci na Sovodnju so se privajali na novo 
razporeditev v šolski stavbi in se prilagajali 
na nov hišni red. Kulturni dan so sestavili iz 
rokodelskih opravil in besednih spretnosti. 
Polstili so volno, izdelali glinaste reliefe, se 
preizkusili v kvizu in literarno poustvarjali.

Milka Burnik

»Za izvedbo pokala letos nismo imeli prav 
veliko časa, zato je precej okrnjena,« pojasnjuje 
direktor STC Stari vrh Pavle Logar, ki pa je 
obenem zadovoljen z udeležbo. »Lani je bilo na 
prvi veleslalomski tekmi 70 tekmovalcev, letos 
pa že 100. Kar lepo število je starih znancev, ki 
so se jim letos pridružili tudi novi tekmovalci. 
Prihajajo iz okoliških krajev pa tudi iz Komende, 
Tržiča, Gorice, Notranjske … Vedno je nekoliko 
tvegana druga tekma, saj je slalom specifična 
disciplina in tekmovalcev ni toliko, potem pa jih 
je že na superveleslalomu več,« ugotavlja Logar, 
ki je tudi sam zagrizen tekmovalec. 

Prvi dve tekmi običajno izvedejo zvečer, 
v soju zvezd in lune ter luči, ki razsvetljujejo 
nočno smuko. Srečkov pokal so lani organizirali 
predvsem v želji popestriti nočno smučanje. 
Tako so tokrat konec januarja že izpeljali nočni 
veleslalom, v začetku februarja pa slalom. 
Sledil je dnevni superveleslalom, 4. in 9. marca 
sledita še smuk ter paralelni slalom.   

Pravila tekmovanja so tudi letos enaka, po-
jasnjuje Logar. »Za skupno zmago bodo štele 
točke, pridobljene na štirih tekmah, skupaj s 
finalno vožnjo. Torej štiri discipline, zadnja 
tekma pa je  paralelni slalom, ki bo izveden prvi 

konec tedna v marcu. Pravico do nastopa si bodo 
prislužili tisti, ki bodo dosegli skupno uvrstitev 
v pokalu do osmega mesta.« Pogoj za uvrstitev 
na finalno tekmo je udeležba na vsaj treh 
tekmah Srečkovega pokala. Tekmovalci sicer 
tekmujejo v devetih kategorijah, štirih ženskih 
in petih moških. Tekmovanje poteka po pravilih 
Smučarske zveze Slovenije, posamezne tekme 
pa se točkujejo po sistemu FIS. Točke v finalu 
so podvojene, zmagovalec po kategorijah pa je 
tekmovalec, ki zbere največje število točk. 

Med najboljše tekmovalce bodo tudi letos 
podelili lepe nagrade: prva nagrada je brezplačna 
trimesečna uporaba novega seat leona, druga ro-
binzonske počitnice na otoku Žižanj na Kornatih, 
tekmovalci, uvrščeni od tretjega do desetega 
mesta pa bodo prav tako prejeli bogate praktične 
nagrade, med njimi je tudi brezplačna sezonska 
vozovnica. Logar ob tem še dodaja: »Nagradni 
sklad je tudi letos zelo bogat, namenjen pa tistim, 
ki se trudijo na vseh posameznih tekmah.«

Povejmo še, da tekmovanje poteka pod 
okriljem podjetja Elekta Gorenjske – Prodaja, 
donator prve nagrade je Avtohiša Vrtač, medij-
ski pokrovitelj pa je Radio Sora.

Damjana Peternelj

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Šola smučanja je uspela
Ste že kdaj igrali rokomet ali med dvema ognjema na snegu? Petošolci so na športnem 
dnevu dokazali, da je to mogoče. Ni najlažje, je pa zabavno. Tudi sicer letošnja zima 
kar pridno dodaja snežno podlago, primerno za zimske športe in igre na snegu.
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2. Srečkov pokal na Starem vrhu

Okrnjena sredstva, udeležba pa večja kot lani
Čeprav so šli na STC Stari vrh v sodelovanju s Smučarskim klubom Poljane v 
Srečkov pokal 2013 nekoliko manj glamurozno kot lani, ob zmanjšanih sredstvih 
za organizacijo ugotavljajo, da je bila udeležba že na prvi veleslalomski tekmi 
za 30 odstotkov večja kot lani.
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Karte za Stari vrh razdeljene
V januarski številki Podblegaških novic smo zastavili 
tri nagradna vprašanja o smučišču Stari vrh. Trem, ki 
so najhitreje pravilno odgovorili na izbrano vprašanje, 

je STC Stari vrh podelil smučarsko vozovnico. 
Da je na Starem vrhu odprto smučišče in sankališče 
za nočno smuko od 19. do 22. ure, je prvi pravilno 
odgovoril Jani Tavčar s Hlavčih Njiv in tako prejel 
karto za nočno smuko. Celodnevni vozovnici pa 

sta prejela Mateja Čadež z Gorenje Dobrave, ki je 
odgovorila, da je bil prvi Pokal Loka na Starem vrhu 
izpeljan leta 1973, Luka Demšar iz Javorij pa je med 
dogodki, ki se vsako leto odvijajo na tem smučišču, 

naštel Srečkov pokal in Pokal Loka.
Čestitamo!

M. B.

Učenci so ustvarjali glinaste reliefe.
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Kmečki gospodarji so čez zimo veliko 
orodja popravili, tudi izdelali novega in se tako 
pripravili na delo na travniku in polju. »V naši 
kmečki hiši je bil velik prostor, imenovan hiša, 
ki se je pozimi spremenil v pravo delavnico. 
V enem delu so stali ponk, beštrt, mizarska 
miza, v drugem kolarnica, nekakšen stol na 
ročni pogon, ki je služil za izdelovanje koles za 
vozove, dolbljenje, okovanje pesta. Tudi druge 
dele voza, npr. dolge lojtrnce, smo delali ali 
popravljali kar v hiši. En kot hiše je bil materin. 
Tam je predla volno, nekoč tudi lan, platno pa 
smo dali izdelati drugam,« se spominja Jože. 
Zadovoljen je, da gre razvoj naprej in so za delo 
poprijeli mladi, ki ohranjajo dobro iz preteklosti 
in se brigajo za kmetijo in napredek.

Včasih je bila navada, da je šuštar prišel 
k hiši in kar tam izdelal čevlje družinskim 
članom. Jože je že kot mlad fantič z zanimanjem 
opazoval njegovo delo. Oblikovanja kopita se 
je lotil še sam. Nanj je navlekel svinjsko usnje, 
dodal jermen in spodaj s cveki pribil podplat. 
Tako si je sam izdelal copate, v katere je bil 
obut v šoli. Izdelovanja se je lotil celo iz slame. 
Pri desetih letih je že imel koso v rokah in tako 
na lastni koži občutil, kakšno kosišče (ročaj 
kose) je najbolj pripravno. Kasneje jih je tudi 
sam izdeloval. V peti razred je hodil le pol leta, 
šolanje je prekinila vojna. 

Doma je bilo dosti dela, pozimi v hiši, v 
toplih mesecih zunaj. Pri štirinajstih letih je 
kot pripomoček za obrezovanje lesenih delov 

izdelal poseben stol, imenovan baba, ki ga še ve-
dno uporablja. Leta 1944 jim je pogorel kozolec 
z vsemi vozovi vred. Jože je tedaj štel petnajst 
let, v šolo ni hodil, ker je bila še vojna. Dotlej 
je veliko pomagal očetu, ki je bil vešč različnih 
opravil, in se tako tudi sam naučil potrebnih 
ročnih spretnosti. Začel je izdelovati vozove 
in po nekaj letih jih je bilo spet enako število 
kot pred požarom. Delo je bilo ročno, zato 
težko. Razen žage in obličev ni imel posebnih 
pripomočkov. Platišča za kroge je ročno obžagal 
iz pet centimetrov debelega ploha. 

Po vojni se je k njim iz sosednje hiše preselil 
kovač in z ostarelima staršema ostal kar deset 
let. Za Leskovcovo hišo je imel postavljeno uto, 
preprosto kovačijo, kjer je popravil ali skoval 
tudi obroče za lesena kolesa vozov. Sicer pa je 
delal nože. 

Ustvarjanje lesenih pripomočkov 
Koši so bili nekoč zelo uporaben pripomoček 

in spletel jih je kar veliko. Trenutno dela listnk, 
to je tudi trikrat večji koš od običajnega, delno 
opleten, delno z odprtinami med količi (fo-
tografija na naslovnici). Sorodniki ga bodo upo-
rabili za prenašanje listja, ki ga nastiljajo živini 
v hlevu. Dno izoblikuje iz jesenove deske. Za 
količe rabi brezove ali drenove veje, plete pa z 
leskovimi vitrami. Obliko koša prilagaja sproti, 
da je proti vrhu bolj stisnjen. Na koncu doda 
povite šibe za naramnice, oprtovnce. Včasih je 
bila v rabi besedna zveza »ta zahmašn koš«. To 
je bil lepši koš, s katerim so hodili po dobrine 
v trgovino, v njem nosili prodajat polne košare 
borovnic ali kangle z mlekom. 

V običajne koše pa so na primer na sked-
nju naložili na drobno narezano pšenično ali 
rženo slamo, slamnato rezanco, jo nesli v hlev, 
namočili in zmehčano za krmo zmešali z otavo. 
To je bilo treba narediti, da so prehranili čredo, 
saj sena ni bilo dovolj, pa še slamo so porabili. 
Veliko njiv so posejali z žiti, le okrog njih so 
zrat pokosili in pridelali seno. Mehkejšo ovseno 
slamo so med otavo mešali kar suho. Bili so 
pač časi, ko se živina ni redila tako intenzivno 
kot danes. 

Ljudje so koše rabili še za najrazličnejša 
opravila. V hlev so prinašali sveže nakošeno 
travo, z njiv in sadovnjakov razne pridelke, od 
oddaljenega kmeta mlade prašičke, iz gozda 
gobe, tudi kurjavo, rajkle, ponekod na njive v 
bregu celo gnoj. 

Veliko kosov orodja in pripomočkov, ki so 
jih uporabljali včasih, danes ne uporabljamo 
več. Aktualne so še grablje, pletene košare 
(škundre). Škundram naredi hrastova rebra, 
plete z leskovimi vitrami, ki jih kdaj tudi pobar-
va. Če se zob pri grabljah odlomi, ga zamenja 
tudi poleti, drugače pa popravila ostanejo za 
zimski čas. Zobje v čeljustih so drenovi. Ročaje 
(grablša) in loke (locne)  izdela iz jesena, ker 
se ta les rad krivi, je trden in prožen. Izdelovati 
je znal tudi čebre. V svinjaku je vsakih nekaj 
let obnovil svinjska korita, tudi v kleti in hlevu 
je bilo treba postaviti različne lesene pregrade. 

Delo na kmetiji včasih

Spletel je tudi »ta zahmašn« koš
»Včasih je bilo čisto drugače,« pove Jože Dolinar, Leskovcov iz Stare Oselice. 
Pred več kot pol stoletja je delo na kmetijah še potekalo ročno. Uporabljali 
so različna orodja in pripomočke, ki zdaj shranjeni za spomin ali pa kar tako 
odloženi nekam v kot čakajo svoj konec.
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Grablje, škundre, koši, kosišča in baba, izdelki Jožeta Dolinarja
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V vrtcu Agata v Poljanah smo vključeni v 
projekt zgodnjega opismenjevanja. Slovenski 
jezik je v današnjem času na neki ranljivi točki 
in zavedati se moramo, da ravno v vrtcih lahko 

Vsaka šola je učencem postregla z nekaj 
splošnimi informacijami, izvedeli so za 
pravila, ki veljajo na šolah, in si ogledali 
urnike. Devetošolce so opozorili na pomembne 
datume za vpis. Za boljšo predstavo so videli 
nekaj filmov in veliko slik. Na koncu pa so 
predstavniki posameznih šol odgovarjali na 
vprašanja. Takšen način predstavitve srednjih 
šol je bil učencem zelo všeč, saj bo pripomogel 
k temu, da se bodo lažje pravilno odločili za 
nadaljnje šolanje.

Prof. Mateja Tušek je pri zgodovini s 
šestošolci pripravila projekt Drobec zgodovine 
izpod mojih prstov. Učenci so predstavili bi-
vanje, kulturo in prevozna sredstva v različnih 
časovnih obdobjih, postavili so se v vlogo grad-
benikov iz tistega časa in zapisali svoje vtise ob 
delu. Na kratko so predstavili način gradnje v 
obravnavanih obdobjih. Tako so nastale prave 
umetnine, ki so na ogled na šolskem hodniku.

Mladi planinci so se 11. januarja kar izpred 
šole odpravili na Svetega Urbana. Po gozdni 

poti so se ob Sori podali do Do-
brave. Kmalu za domačijo pri 
Brodarju so prečkali Brebovščico 
in nadaljevali pot po vzpenjajoči 
se gozdni cesti do Mežnarjeve hiše 
in na vrh Sv. Urbana, od tam pa 
do Vinharij. Sledil je še spust po 
gozdni stezi v dolino. Učiteljica 
Nina Šorli je povedala, da so bile 
vremenske razmere ugodne, saj so 
hodili po soncu, celotna pot pa je 
trajala tri ure in pol. 

Zaradi obilice snega so se ne-
ka tere dejavnosti in celo pouk 
namesto v učilnicah odvijali kar zu-
naj. Učenci drugih razredov so na 
snegu izvedli uro likovne vzgoje. 
V skupinah so gradili snežake, 
gradove, igluje in druge snežene 
mojstrovine. Učenci podaljšanega 

bivanja so se z učiteljico Katjo Zorko večkrat 
odpravili na sneg in se prepustili zimskim 
radostim. Pogreli so se s toplim čajem, ki so 
ga pripravile kuharice, in se zraven tudi po-
sladkali. 

Največ snega so se naužili učenci šestih 
razredov, ki so odpotovali v petdnevno zimsko 
šolo v naravi v Cerkno in na smučišče Črni 
vrh. Že prvi dan so začeli s šolo smučanja. 
Začetniki so hitro napredovali in se že ob koncu 
prvega smučarskega dne spustili v dolino. Po 
končanem smučanju sta sledili namestitev v 
sobe in priprava za večerjo, po njej pa kopanje. 
V naslednjih dneh so med drugim obiskali 
muzejsko zbirko o laufarjih in Cerknem skozi 
čas. V okviru učnih dejavnosti so se poglobili 
tudi v deset FIS-pravil varnega smučanja. V 
sodelovanju z učenci OŠ Ivana Tavčarja so 
pri pravili kulturno-umetniški program. Pred 
nočnim počitkom so si v hotelu pripravili še 
kino in si ogledali popularen slovenski film. 

Bernarda Pintar

Nedavno je iz velikega smrekovega štora in vej 
oblikoval zanimivo mizo, okrog katere čez leto 
pred hišo stojijo tudi podobni stoli. 

Posevki
V besedi mu oživijo spomini, povezani s 

težaškim ročnim delom: »Na njivi smo odkopan 
krompir naložili v vozn koš. Pripeljali smo ga 
v senco v bližino hiše in ga stresli, da se je 
shladil. Zvečer smo ga pobirali in nosili na kup 
v klet. Droben in poškodovan, namenjen preh-
rani prašičev, je počakal na njivi, pobrali smo 
zadnjega. Šele kasneje smo ga dajali v vreče.« 
Primernega za seme so nabrali kar s kupa ali 
pa debelejšega rezali na kose z enim ali dvema 
očesoma. Seme krompirja in žit so odbrali kar 
od lastnega pridelka. Za pripravo semenskega 
žita so imeli poseben čistilnik, ki je izločil se-
mena plevelov: grašico, stoklaso, kokl. 

Ko je prišel čas setve, je gospodar napolnil 
slamnato košaro z ročajem (sjavnko) z žitom in 
ročno sejal seme. Za njim je po njivi običajno 
šel otrok in postavljal majhne vejice (cilje) na 
mestu, do koder je padlo zrnje. Sejalec je tako v 
naslednjem hodu vedel, do kod mora vreči žito. 
Pred sejanjem repe so drobno seme pomešali z 
zemljo, da je bilo laže sejati primerno redko. 

V Jožetovi mladosti so sejali dosti žita in 
ga hranili v kaši – kašči v zgornjih prostorih 
kmečke hiše. V kašči so imeli prígrade - pre-
grade za posamezno žito: za pšenico, ječmen, 
soršco, dve za oves, od katerih je ena držala 
trideset, druga štirideset mernikov žita. Iz 
globokih pregrad so žito pobirali z večjimi 
vevnicami. Po vojni so bile obilne letine, 
pridelali so čez sto mernikov ovsa (en mernik 
drži 25 kg žita), saj jim je bil obljubljen odkup, 
a kupčije potem ni bilo. Z njim so krmili prašiče 
in konje. Ajdo so sejali za moko, da so kuhali 
žgance, ječmen za ješprenj in za krmo prašičev. 
Ajda je bila aktualna, dokler se ni pojavilo večje 
število srnjadi, ki je pojedla ves pridelek. 

Sejali so soršco, mešanico rži in pšenice, ki 
je bogato obrodila. Iz slame so naredili škope 
za popravljanje delov slamnate strehe na hlevu 
in kozolcu. Na hiši pa je bila streha iz skalc, iz 
skrila, ki so ga lomili pri Burju. Pri mlačvi žita 
so sprva boben mlatilnice poganjali ročno. Delo 
je že olajšal gepl v hlevu, ki ga je gonila vprežna 
žival. Po drugi svetovni vojni in elektrifikaciji 
pa so mlatilnice preko jermenov poganjali mo-
torji. Po šestdesetem letu so uvozili stroj, ki je 
hkrati omlatil žitne snope in zvejal žito. 

Kasneje so sejanje žita vedno bolj opuščali 
in se preusmerili na živinorejo. Kot mnogi 
kmetje v okolici so tudi Leskovcovi imeli mlin, 
v katerem sta pred in med vojno mlela mlinar 
in njegova hči. Za njima je delo nadaljeval 
hlapec Janez. Med vojno so Nemci hoteli mlin 
požgati, a so se odločili, da ga le onesposobijo 
za mletje. Mlinar jim je predlagal, da posekajo 
del pri kolesu in tako se je tudi zgodilo. Jože je 
za mlin kasneje izdelal novo mlinsko kolo.

Kljub osmim križem in nekaj čez domačim 
še vedno pomaga, kolikor more.

Milka Burnik

Bralna značka v vrtcu
marsikaj naredimo za njegov razvoj. Vzgojitelj 
daje otrokom govorni zgled. V naših krajih je 
močno izražen narečni jezik, zato imajo otroci 
možnost spoznavati razlike med narečnim in 
književnim jezikom. 

Del tega projekta je bralna značka, ki jo izva-
jamo v vseh skupinah. Otroci poslušajo zgodbe 
v vrtcu, pa tudi doma skupaj s starši berejo 
pravljice in se o njih pogovarjajo.

Februarja, ki je mesec kulture, smo v 5. skupino 
povabili starše, ki so skupaj z otroki poslušali prav-
ljico Očka snežak in se o njej pogovarjali. Sledila 
je delavnica, na kateri so ustvarjali z različnimi 
materiali, kot so papir, vata, stiropor, in izdelali 
zasneženo pokrajino. 

Jožica Maček

Iz OŠ Poljane

Pouk je potekal na snegu
V januarju so se devetošolci že začeli pripravljati na bližajoče se informativne 
dneve in na odločitev, kam jih bo zanesla pot po osnovni šoli. Učenci osmih in 
devetih razredov so imeli priložnost na popoldanskih predstavitvah spoznati 
kopico srednjih šol in poklicev.
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Janez Hrovat:
• predlaga, da bi bili zapisniki odborov 

oblikovno poenoteni, kot npr. zapisnik od-
bora za šolstvo in šport.

Zapisnike vsakega od petih odborov 
občinskega sveta ter še večjega števila komisij 
izdelujejo različni strokovni sodelavci občinske 
uprave glede na področje dela, ki ga opravljajo, 
proučili bomo možen način njihovega oblik-
ovnega poenotenja. 

• pove, da je Vlada RS sprejela dva sklepa, 
povezana z občino Gorenja vas - Poljane, in 
sicer, da odlagališče Jazbec ni več sevalni 
objekt, ampak objekt državnega pomena 
ter sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 
380.000 evrov za RŽV d. o. o. Vpraša, kaj 
sprejeta sklepa pomenita za občino. 

Objekti na območju RŽV bodo uvrščeni 
med trajne objekte državne infrastrukture po 
zaključku sanacije – del nekdanjega kompleksa 
RŽV za to že izpolnjuje pogoje, saj so za neka-
tere dele območja zaključeni tudi vsi formalni 
postopki po sanaciji. Prerazporeditve sredstev 
v državnem proračunu za potrebe RŽV so 
deloma nujna posledica napačne ocene minis-
trstva glede dejanskih stroškov za monitoring in 
redno poslovanje na območju RŽV ob pripravi 
državnega proračuna, deloma pa posledica in-
tenzivnih aktivnosti občine za poplačilo že za-
padlega nadomestila za omejeno rabo prostora. 
Na osnovi navedene prerazporeditve sredstev 
državnega proračuna je bilo tako lahko konec 
decembra občini poplačanih dobrih 250.000 
evrov nadomestila, s čimer je v celoti pokrita 
obveznost za leto 2011 in prvo tromesečje leta 
2012. Za poplačilo torej ostaja še velik del 
navedenega dolga.

 
Mirjana Možina:

• vpraša, kakšen je bil rezultat drugega 
razpisa za izbiro izvajalcev zimske službe.

Pri drugem javnem razpisu je bila na dan, 
določen za javno odpiranje ponudb, vložena 
zahteva Gorenjske gradbene družbe za reviz-
ijo razpisne dokumentacije,  zato odpiranje 
prispelih ponudb ni bilo izvedeno. V tekoči 
zimski sezoni zato v veljavi ostajajo aneksi, ki 
jih je občina lansko jesen sklenila s sedanjimi 
izvajalci pluženja cest, v katerih je navedeno 
podaljšanje roka do izteka novega javnega 
naročila za izbiro izvajalcev. Ponovni razpis na-
meravamo objaviti do sredine tekočega leta.

Jurij Krvina:
• vpraša, glede na to, da naj bi Slovenska 

vojska zapustila območje RŽV, kaj bo z ogre-
vanjem in Bioenergetiko, d. o. o., če ne bo več 
največjega porabnika toplotne energije, ter kaj 
je z deležem občine v Bioenergetiki, novo de-
javnost pa izvaja drugo podjetje. Meni, da se je 

javno zasebno partnerstvo izjalovilo, občina bo 
na izgubi, problematiko bi bilo treba pobližje 
proučiti in informirati tudi pristojni odbor. 

Kot je bilo že pojasnjeno na seji občinskega 
sveta, delež občine v družbi Bioenergetika še 
vedno ostaja 25-odstoten, saj pri tem ni bilo 
nobenih sprememb. Glede selitve MORS-a, ki 
je tudi pomemben odjemalec toplotne energije 
iz sistema daljinskega ogrevanja, občina še 
vedno ne razpolaga z uradnimi informacijami, 
pojavljajo pa se celo nasprotujoče si informaci-
je. Kljub temu da navedeno ni v pristojnosti 
občine, smo pristojnim organom odločanja 
posredovali več pisnih urgenc s podrobno ute-
meljenimi argumenti proti selitvi, vendar doslej 
še nismo prejeli odgovora. Pobuda po celoviti 
analizi razmer Bioenergetike je utemeljena, k 
izdelavi njenih osnov smo pristopili, vendar 
bomo celovitejše rešitve odboru lahko predla-
gali po zaključku preverbe vseh možnih variant 
za optimizacijo nastalega stanja.

• prosi za pisno poročilo o izvedbi investicije 
v PŠ Lučine – glede izvedbe postopka o izbiri 
izvajalca, glede vrednosti izvedenih del …

Podrobno poročilo o izvedbi investicije 
je samostojna priloga št. 1 teh odgovorov na 
svetniške pobude. Iz poročila je razvidno, da se 
na razpis za izbiro izvajalca del ni prijavil noben 
izvajalec iz domače regije. Občina naročilo 
lahko odda le izvajalcu, ki se prijavi na razpis 
in ki je na osnovi prej določenih meril izbran kot 
najugodnejši izvajalec. Zakon o javnih naročilih 
za vse porabnike javnih sredstev, torej tudi za 
občine, predpisuje objavo javnih naročil na 
spletnem portalu javnih naročil, kjer so objave 
na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom, 
objave dodatno izvedemo tudi na spletni strani 
občine. Na občini bi si glede prijav na javne 
razpise za oddajo del želeli boljši odziv domačih 
podjetij, ki se le redko prijavljajo na občinske 
razpise, čeprav so hkrati pogoste pripombe, da 
dela oddajamo dislociranim podjetjem.

Bogo Žun:
• ponovno prosi za ustrezen odgovor 

glede plačila oddaje komunalnih odpadkov 
v zbirnem centru.

V zbirnem centru komunalnih odpadkov 
je možno oddati vse komunalne odpadke in 
embalažo brezplačno, le ostanek komunalnih 
odpadkov se zaračuna skladno s 55. členom 
Odloka in veljavno ceno, ki znaša 31,0600 
EUR/m3. Podobno imajo urejeno tudi drugje 
(npr. v zbirnem centru v Dragi). 

Odlok določa, da je treba ostanek komu-
nalnih odpadkov oddajati v zabojnikih, za tiste 
nekoliko bolj oddaljene objekte od prevzemnih 
mest pa lahko tudi v vrečah. Minimalna velikost 
zabojnikov in vreč je določena z Odlokom, 
vendar mora velikost zabojnikov zadoščati 
količini nastalih odpadkov. Če gospodinjstvo 

občasno povzroči večjo količino komunalnih 
odpadkov, kot je volumen zabojnika/vreče za 
redno oddajo, lahko kupi dodatne vreče in odda 
ostanek komunalnih odpadkov na prevzemno 
mesto ali ga pripelje v zbirni center. V primeru 
rednih večjih količin pa je potrebno objekt 
opremiti z večjim zabojnikom oziroma večjo 
količino vreč za mesečno oddajo. 

Če torej občan pripelje v zbirni center od-
padek, ki ga ni mogoče uvrstiti med nobeno 
od frakcij, ki se zbirajo v zbirnem centru, 
niti med kosovne odpadke, tako kot je bilo v 
izpostavljenem primeru zdrobljene odpadne 
volne, to predstavlja ostanek komunalnih 
odpadkov, ki se sicer oddaja v zeleni vreči ali 
v zelenem zabojniku na prevzemnem mestu. 
Ostanek komunalnih odpadkov je sicer mogoče 
brezplačno oddati tudi v zbirnem centru, vendar 
le v tipizirani zeleni vreči, ki je plačana že s 
poravnavo smetarine. V nasprotnem primeru 
pa to predstavlja povečano količino ostanka ko-
munalnih odpadkov, za katero je treba dokupiti 
dodatne vreče, lahko pa se jih proti plačilu odda 
v zbirnem centru tudi v navadnih vrečah. Če je 
torej ostanek komunalnih odpadkov pripeljan 
v zbirni center v netipizirani vreči, je potrebno 
doplačilo, kot velja za vse ostale občane, ki 
morajo za oddajo povečanih količin ostanka 
komunalnih odpadkov tudi na prevzemnih 
mestih zelene vreče dokupiti preko krajevne 
skupnosti, če jim jih zmanjka. 

• pove, da je bila na Visokem izvedena san-
acija struge Sore tako, da je bila izvedena le 
zaščita struge, namesto da bi bila struga tudi 
prestavljena, tako je del zemljišča izgubljen. 

V vmesnem času je bil na to temo izveden 
razgovor s koncesionarjem za vzdrževanje 
vodotokov na območju občine, VGP Kranj, 
kjer so predlagali vložitev predloga za 
zemljiškoknjižno ureditev novega stanja. Na 
sestanku z ARSO nameravamo izpostaviti, da 
je potrebno pristopiti k ukrepom za ponovno 
vzpostavitev prvotnega stanja.

Mirjana Možina:
• vpraša, zakaj v zbirnem centru ni konte-

jnerjev za manjše gradbene odpadke.
Gradbeni odpadki ne spadajo med komu-

nalne odpadke. Za njihovo zbiranje je potrebno 
imeti t. i. dovoljenje za zbiralca. Storitve ni 
mogoče vključiti v okvir obvezne občinske 
službe zbiranja komunalnih odpadkov oziroma, 
če je, to pomeni kršitev zakonodaje. 

Občina Gorenja vas - Poljane je zato posebej 
zaprosila za dovoljenje za zbiranje gradbenih 
odpadkov. Dovoljenje smo pridobili v de-
cembru 2012 za »170107 – mešanica betona, 
opek, ploščic in keramike, ki niso navedeni 
pod 170106« (manjše količine gradbenih od-
padkov, ki nastanejo pri vzdrževalnih delih pri 
obstoječih objektih) in »170605 – gradbeni ma-
terial, ki vsebuje azbest« (salonitke). Z zbiran-
jem pričnemo spomladi. O tem bomo obvestili 
občinski svet. Oblikovati je potrebno še cene. 
Potem obvestimo še občane v Podblegaških 
novicah.

14. seja občinskega sveta

Odgovori uprave na pobude in vprašanja svetnikov
Objavljamo vprašanja, pobude in predloge, ki so jih svetniki predstavili oziroma 
zastavili županu in občinski upravi na 14. seji občinskega sveta. Odgovori so 
uredniško in lektorsko nespremenjeni – so enaki, kot so jih prejeli svetniki v 
gradivu 15. seje.
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• posreduje pobudo sveta KS Gorenja vas 
glede izvzema zemljišč iz javnega dobra, in 
sicer naj občina pripravi enotne usmeritve 
za KS za odločanje o izvzemu iz javnega 
dobra, to je kriterije in merila, kdaj se lahko 
zemljišče izvzame iz javnega dobra. 

Pogoje za ukinitev statusa (grajenega) javnega 
dobra določa že 23. člen Zakona o graditvi objek-
tov – ZGO-1. Status (grajenega) javnega dobra 
se odvzame z upravno odločbo, ki jo na podlagi 
sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava. Predlog občinskemu svetu 
za ukinitev statusa javnega dobra poda župan, 
predlogu pa mora biti priloženo dokazilo, da 
nepremičnina oz. njen del, ki ima pridobljen 
status, ne služi več namenu, zaradi katerega ji 
je bil status podeljen. Kot navedeno dokazilo je 
občina pobudi vedno priložila mnenje krajevne 
skupnosti, na območju katere leži nepremična, 
ki je javno dobro. 

Skladno s četrtim odstavkom 23. člena 
ZGO-1 status grajenega javnega dobra lahko 
preneha tudi, če se zgradi drug objekt, ki pri-
dobi status grajenega javnega dobra z enakim 
namenom splošne rabe, kot ga ima sedanji 
objekt oz. njegov del, ki ima pridobljen takšen 
status in se ga zato lahko opusti.

Jože Novak:
• vpraša za odgovor na njegovo pobudo 

glede obnove opornega zidu v Gorenji vasi. 
Ker gre za oporni zid ob regionalni, torej 

državni cesti, smo vlogo za obnovo zidu 
posredovali na Direkcijo RS za ceste, na katero 
so nam v lanskem novembru odgovorili, da 
bodo popravilo zidu uvrstili v predlog plana 
za popravilo opornih zidov v letu 2013 glede 
na razpoložljiva sredstva. Uvrstitev v plan 
sanaciji pri DRSC bomo ponovno preverili in 
o rezultatih poročali občinskemu svetu, za kar 
je v občinski upravi zadolžen Boštjan Kočar, ki 
je med drugim odgovoren za področje občinskih 
in regionalnih cest. Celoten odgovor je priloga 2 
teh odgovorov na pobude, v njem pa je posredo-
van tudi zavrnilni odgovor na svetniško pobudo 
Jožefa Čadeža glede razširitve omejitve hitrosti 
na območju Srednje vasi.

Jože Čadež:
• ponovno opozori, da je po zadnjih popla-

vah Sora odnesla del brežine v Žabji vasi.
O stanju glede sanacije brežine na zadevnem 

odseku smo izčrpno poročali pri odgovorih na 
pobude s predhodne, 13. seje občinskega sveta. 
Na posredovano pisno vprašanje občine, kdaj bo 
sanacija izvedena, še nismo prejeli odgovora, 
zato bomo, če ga ne bo v doglednem času, skli-
cali sestanek z vodstvom kranjske agencije RS 
za okolje, ki je dolžna sanacijo izvesti. Preverili 
smo tudi pri vodji koncesionarja za vzdrževanje 
vodotokov Joštu Sodniku z VGP Kranj, ki nas 
je seznanil le, da tudi za ureditev brežine vzdolž 
čistilne naprave projektiranje še ni zaključeno, 
šele na to pa bo možno pričeti z gradnjo. 

• opozori na visoke stroške, ki jih 
zaračunava Ribiško društvo za izlov rib pri 
delih ob vodotokih.

Ribiška družina tudi občini zaračuna stroške 
izlova v primeru del ob vodotokih, ob primeru 
tovrstnega dela je bilo v pogajanjih za znižanje 
cene občini izpostavljeno, da cena pokrije 

zgolj dejanske stroške izlova, zlasti dela glede 
na število oseb in število ur, ki so potrebne za 
izvedbo izlova. S podatki, na kakšnih pred-
postavkah ribiška družina zaračunava stroške 
izlova v drugih primerih, občina ne razpolaga.

Roman Demšar:
• vpraša glede odgovora Policije glede 

uspešnosti razrešitve prijavljenih kraj. 
Policija podatkov občini o razrešitvi prim-

erov ni posredovala, prav tako ne razpolagamo 
o podatkih uspešnega sodnega pregona katerega 
od domnevnih storilcev navedenih kraj.

• doda še, da bi tako občina kot tudi svet-
niki morali izkazati pripravljenost pomagati 
gospodarstvenikom in narediti vse, da pride 
do uspešne izvedbe projektov v GC Dobje.

Potrebno je ugotoviti, da se je občina vs-
eskozi izjemno konstruktivno odzivala v relaciji 
do podjetnikov v coni, prav tako pa je vseskozi 
transparentno izpostavljala dejstvo glede nu-
jnosti odpiranja novih delovnih mest v coni, kar 
je kriterij, ki ga je do roka potrebno doseči.

Stanko Bajt: 
• pove, da je Krajevna skupnost Sovodenj 

prejela odgovor PBS, da je postavitev banko-
mata na Sovodnju nerentabilna, s čimer pa 
se ne more strinjati. 

Kot je župan povedal že na tekoči seji, da je 
bilo na to temo vloženega že veliko truda, vendar 
se bo s prizadevanji in aktivnostmi nadaljevalo.

Marko Kržišnik: 
• izrazi pohvalo županu glede asfaltiranja 

ceste proti Sovodnju, na račun asfaltacije 
ceste proti Žirem je bila izvedena tudi asfal-
tacija ceste proti Sovodnju. 

Za izraženo pohvalo se zahvaljujemo, v 
ureditev ceste proti Sovodnju vlagamo veliko 
truda in verjamemo, da bo v doglednem času 
vendarle urejena na način, kot si ga krajani 
krajevne skupnosti Sovodenj zaslužijo.

Poročilo o poteku projekta  
obnove Podružnične šole Lučine

Na podlagi uvrstitve projekta obnove 
Podružnične šole Lučine v proračun občine za 
leto 2012 so se v letu 2012 na podružnični šoli 
izvedli: prenova strehe, fasade in vetrolova. 

V okviru obnove strehe je bila izvedena rušitev 
obstoječih dotrajanih in nefunkcionalnih dimnikov 
ter zamenjava poškodovanega in uničenega dela 
strešne konstrukcije, položena je bila nova strešna 
kritina Tondach, novi žlebovi (točkovni in linijski) 
in odtočne cevi, nova strelovodna instalacija ter 
izdelana izolacija pohodnega ravnega podstrešja 
po celotni površini podstrešja.

V okviru obnove fasade je bila izvedena 
toplotna izolacija celotne stavbe, odstranitev 
obstoječih zunanjih okenskih polic in nadomes-
titev z novimi ter montaža novih vrat v prostorih 
vrtca – za kasnejši prehod na novo predvideno 
teraso na JZ delu objekta.

Izveden je tudi nov vetrolov pri glavnem 
vhodu v šolo ter zamenjan obstoječi tlak v ve-
trolovu. Vetrolov ima poleg obstoječega vhoda 
iz sprednje strani tudi nov stranski vhod iz desne 
strani po dostopni klančini (za dostopanje z 
vozički ipd.).

Skupna vrednost investicije, ki je v celoti 
pokrita iz občinskih virov, znaša 110.136,72 
evrov z DDV.

Na podlagi sklepa o začetku postopka izbire 
izvajalca del je bil dne 20. 4. 2012 na Portalu 
javnih naročil, pod oznako naročila: NMV 
965/2012, objavljen javni razpis za izbiro 
izvajalca gradbenih in zaključnih gradbenih 
del za PŠ Lučine. Istočasno je bila razpisna 
dokumentacija objavljena tudi na spletni strani 
Občine Gorenja vas - Poljane, pod rubriko: 
Razpisi in objave. Na ta način je bila zago-
tovljena transparentnost in možnost, da se na 
razpis prijavi vsak ponudnik, ki bil imel za to 
interes. Rok za prijavo na razpis je bil: 10. 5. 
2012 do 12:00 ure.

Do navedenega roka sta na sedež naročnika 
(Občina Gorenja vas - Poljane) prispeli le dve 
ponudbi, in sicer: Ce-invest, d. o. o., Stari trg 
32a, 8210 Trebnje, in Anmax, d. o. o., Ulica 
Mire Pregljeve 1, 1270 Litija.

Nepravočasnih ter nepopolnih ponudb ni 
bilo. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, 
ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, 
navedenih v razpisni dokumentaciji, je bila 
najnižja cena. Naročnik je prejete ponudbe raz-
vrstil glede na merilo »najnižja cena« ter nato, 
skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona 
o javnem naročanju (ZJN), opravil preveritev 
najugodnejše ponudbe.

Ob pregledu ponudbe skladno z ZJN je bilo 
ugotovljeno, da je ponudba ponudnika Anmax 
formalno nepopolna. Na podlagi 78. člena 
ZJN je naročnik dne 16. 5. 2012 pisno pozval 
ponudnika na dopolnitev ponudbe, vendar do 
roka, t. j. 5 dni po prejemu poziva, ponudnik 
ponudbe ni dopolnil z ustreznimi obrazci in ga-
rancijami. Ponudnika Anmax se je zato izločilo 
iz nadaljnjega postopka, na podlagi 1. odstavka 
80. člena ZJN. Nadalje je bilo ugotovljeno, da 
je ponudba drugega ponudnika  – podjetja Ce-
invest formalno popolna in izpolnjuje vse pogoje 
in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije. Na 
tej podlagi je naročnik skladno z razpisno doku-
mentacijo zaključil z izborom ponudnika.

Odločitev o oddaji naročila je bila poslana 
vsem ponudnikom, obvestilo pa je bilo objavljeno 
tudi na Portalu javnih naročil, dne 4. 6. 2012.

Izbrani izvajalec del je takoj po podpisu 
pogodbe (27. 6. 2012) in uvedbi v delo pričel 
z izvedbo del. Skladno s podpisano pogodbo 
je bil pooblaščeni zastopnik naročnika Jernej 
Nučič, ki ga je po vrnitvi s porodniškega 
dopusta v sredini avgusta nadomestila Jana 
Kristan, pooblaščeni zastopnik nadzora pa 
Bernard Strel.

Izvedba del prenove strehe, fasade in ve-
trolova je potekala v času šolskih počitnic. 
Konec avgusta je na objektu potekal pregled 
kakovosti izvedenih del, na katerem so bile 
ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki jih je 
izvajalec del nato v celoti odpravil do sredine 
septembra 2012.

Vrednost investicije obnove PŠ Lučine znaša 
110.136,72 evrov z DDV, in sicer: obnova 
strehe in fasade: 89.068,98 evrov z DDV; ob-
nova vetrolova, strelovoda, linijskih snegolovov 
in nova klančina: 19.416,74 evrov z DDV; 
ostali stroški: barvanje oken na J strani, napis 
na fasadi, nova hišna številka, nove zastave in 
nosilec: 1.651,00 evrov z DDV.
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Foto meseca

Drugo mesto so s kar 222 točkami 
zaostanka osvojile Francozinje, tretje pa 
so bile Nemke. Ema Klinec iz Poljan je 

ona v tej sezoni zelo uspešno nastopa na vseh 
tekmovanjih. 

Devetošolka Ema je povedala, da so za 
odlične rezultate najprej potrebne dobre in redne 
letne priprave, priprave tik pred tekmovanjem in 
na koncu še trening skupaj z ekipo. Na treningu 
v Liberecu, ko so opravile vsaka po dva skoka, 
so videle, da so dobre v primerjavi s konkuren-
co, a se s tem niso obremenjevale. Ema pravi, 
da so s sotekmovalkami velike prijateljice, kar 
daje ekipi tudi dodatno energijo in samozavest. 
»Skakati v ekipi je poseben občutek, ki obenem 
prinaša večjo sproščenost, a tudi odgovornost,« 
pravi . »Če skačeš posamično, si odgovoren le 
sebi, kar je tudi naporno in velik stres.« Tega 
skakalke premagujejo z aktivacijskimi treningi 
pred začetkom vsake tekme. 

Sedaj se Ema pripravlja na Alpski pokal v 
Zahomcu in upa, da bo kljub natrpani sezoni 
spet dobro skočila. 

Po tekmi v Liberecu je Emo sprejel tud župan 
Milan Čadež, v Poljanah pa so jo pričakali njeni 
oboževalci, ki so jeseni ustanovili 'fan klub' 
zanjo, za sestro Barbaro, ki je prav tako nasto-
pila v Liberecu, in za brata Gašperja, ki je tudi 
skakalec. Pridružite se jim in se včlanite v klub 
v Gostilni na Vidmu. 

Tadeja Šubic

Da je bil januar res pravi zimski mesec, dokazujejo tudi fotografije, ki 
ste nam jih poslali. Janez Cankar je bil 26. januarja na Blegošu in posnel 
razgled proti drugim škofjeloškim hribom. Svetloba prihaja s smučišča na 
Starem vrhu. Minka Likar se je ob pogledu na klopi spraševala, »kam vodijo 
koraki, kadar so vse klopi in mize zasedene?« Očitno jih je zasedel sneg. 
Vzgojiteljica Jožica Maček iz vrtca Agata pa je poslala fotografijo ptičje 
hišice s siničko, ki jo z otroki vsak dan opazujejo skozi okno igralnice. »Ptice 
vsak dan hranimo, zato so naše redne obiskovalke,« je še napisala. 

Februarske utrinke pošljite na naslov: podblegaske.novice@gmail.com
M. B.

Mladinsko prvenstvo v skokih

Zlata medalja tudi za Emo Klinec
Na  svetovnem mladinskem prvenstvu v Liberecu na Češkem so skakalke Urša 
Bogataj, Ema Klinec, Špela Rogelj in Katja Požun ekipno osvojile prvo mesto.
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posamično zasedla 9. mesto. Nastopila je 
tudi njena sestra Barbara, vendar tokrat ni 
dosegla najboljših rezultatov, čeprav tudi 

Ema z ekipo v Liberecu


