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Fotografija na naslovnici: dolina Kopačnice. Foto: D. P. 

Stik z županom
Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, 

predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če 
se boste želeli pri njem oglasiti osebno na 
občini (v začasnih prostorih v Todražu), se prej 
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/51-
831-00 in povejte, približno koliko časa boste 
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne 
bo treba čakati. Lahko se zgodi, da kdaj zaradi 
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim 
uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že 
vnaprej opravičuje in prosi za razumevanje. 

M. B.

Najpomembnejšo točko, dopolnjen predlog 
proračuna, so svetniki brez večjih posebnosti ali daljše 
razprave tudi sprejeli. Več na naslednji strani. 

Potrdili so spremembo Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavnega zemljišča (NUSZ) v občini. 
Ta upošteva priporočila pristojnega ministrstva, 
da v letu 2015 kot osnovo za odmero NUSZ 
uporabijo evidenco nepremičnin iz Registra 
nepremičnin (REN) Geodetske uprave RS. Kot 
ukrep razbremenitve gospodarstva Odlok prinaša 
znižanje višine NUSZ za vse nosilce gospodarske 
dejavnosti v občini, in sicer na način, da se v vseh 
območjih število točk zniža za 10. Prihodki NUSZ 
iz dejavnosti so v letu 2013 znašali 127.000 evrov, 
od tega polovica iz naslova RŽV. Posledica spre-
membe Odloka je tako nižji prihodek za okrog 
7.000 evrov. Da bi ta sredstva nadomestili, so faktor 
za obračun NUSZ za nezazidane stavbne parcele iz 
sedanjih 0,3 zvišali na 0,4. Kot je pojasnila Eliza-
beta Rakovec, direktorica občinske uprave, gre »res 
za 33-odstotno povečanje vrednosti točke, vendar 
kljub vsemu to ni ukrep, ki bi ogrozil gmotno stanje 
občanov, poleg tega pa je tudi bolj prijazen gospo-
darstvu.« Vrednost točke je ostala na enaki višini 
kot 2014 – 0,0047994 evra. Odlok ob upoštevanju 
zakona določa še oprostitev plačila NUSZ za no-
vograditelje za dobo petih let od vselitve.

Subvencionirana omrežnina 
Svetniki so sprejeli tudi Predlog Elaborata 

o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske vode za 
območje občine. Za ohranitev cen omrežnin 
iz leta 2013 je potrebna subvencija občine. 
2013 je bila 85 %, za letos se s sprejetim 
sklepom upošteva 83,39-odstotna subvencija 
omrežnine za odvajanje komunalnih odpadnih 
voda in 74,20-odstotna subvencija omrežnine 
za čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Izvajalcem bodo poplačali 
intervencijska dela 

Svetniki so potrdili, da se še razpoložljiva 
sredstva obvezne proračunske rezerve v letu 2014 v 
celoti porabi za izvajanje nujnih ukrepov pri sanaciji 
oktobrskih poplav in tako prižgali zeleno luč za 
poplačilo izvajalcem. Stroški nujnih intervencijskih 
in sanacijskih ukrepov so se delno pokrivali iz 
obvezne proračunske rezerve. Celotna proračunska 
rezerva je v letu 2014 znašala 123.557,67 evrov, do 

S 3. redne seje občinskega sveta

Zelena luč za porabo 
obvezne proračunske rezerve
Svetniki so na seji sprejeli drugi predlog proračuna za leto 2015. Potrdili so 
spremembo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), 
sprejeli subvenciji občine za plačevanje omrežnine za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda ter določili novo ceno grobarin. 

20. novembra je bilo porabljenih 90.110,5 evrov, 
od tega 65.516,59 evrov za odpravo posledic 
žledoloma in 24.593,91 evrov za odpravo pos-
ledic poplav in neurij. Še razpoložljiva sredstva 
(33.447,17 evrov) se tako lahko po sprejetju sklepa 
v celoti porabijo za izvajanje nujnih ukrepov pri 
sanaciji oktobrskih poplav.   

Višja grobarina
S potrjenim predlogom cenika najema 

poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 
bo cena letos za malenkost višja. Prihodki iz 
naslova grobarin so doslej pokrivali zgolj tekoče 
stroške in ne omogočali nujnih vzdrževalnih 
del. V Javorjah so npr. pokopališče obnavljali 
s prispevki krajanov (100 evrov/grobno polje). 
Cena za letni najem enojnega grobnega polja se 
je tako dvignila za en evro (kar je primerljivo z 
nakupom ene sveče) in pri ostalih sorazmerno. 

Cenik najema grobov in poslovnih objektov ter 
zakupa grobnega polja, ki velja od 1. 1. 2015:  
CENIK NAJEMA GROBOV 
VRSTA grobov  cena (EUR  stopnja cena (EUR
 brez DDV) DDV (%)  z DDV) 
otroški, žarni, enojni 10,1639 22 12,4
dvojni 20,2459 22 24,7
trojni  29,4262 22 35,9
četverni  39,5082 22 48,2

CENIK NAJEMA POSLOVILNIH OBJEKTOV (PO)
VRSTA PO    
PO Gorenja vas  54,7541 9,5 66,8
PO Poljane  54,7541 9,5 66,8
PO Nova Oselica  42,9508 9,5 52,4
PO Stara Oselica 54,7541 9,5 66,8
PO Leskovica 54,7541 9,5 66,8
mali poslovilni objekti  35,5738 9,5 43,4

CENIK ZAKUPA GROBNEGA POLJA 
VRSTA groba    
eno grobno polje  123,9344 22 151,2
dvojno grobno polje  246,9672 22 301,3
žarni grob    75,8197 22   92,5
žarni grob – 
Nova Oselica  109,6721 22 133,8

Svetniki so za konec imenovali tudi Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi: 
Irena Tavčar (predstavnica občinskega sveta), 
Bojan Šifrar (predstavnik društva upokojencev), 
Bojan Kavčič (predstavnik ZŠAM Žiri), Andrej 
Rezar (predstavnik OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas), Edi Bajt (predstavnik OŠ Poljane), Peter 
Oblak (predstavnik Avtošole Praktikum) in Se-
bastjan Mirnik (predstavnik PP Škofja Loka). 

Damjana Peternelj 

• 6. 1. – Sestanek na občini 
s projektantom Direkcije RS za 
infrastrukturo za uvoz Dobje; 
po odpovedi projekta je spet 
prišel na tekočo listo. 

• 9. 1. – S sodelavcem Boštjanom sva si 
natančno ogledala ceste po zadnjem asfalti-
ranju. Ugotovila sva, da bo potrebnih kar nekaj 
popravkov jaškov, ki niso na pravih višinah, vse 
skupaj smo že predstavili izvajalcem.

• 10. 1. – Na občnih zborih PGD Sovodenj 
in ŠD Marmor Hotavlje.

• 12. 1. – Sestanek za uvoz Dobje na DRSI. 
Uskladiti ga je potrebno z našim projektom, ki 
predvideva manjše krožišče, bo pa reševal pro-
met dovoza šolarjev s kombijem in čakalnico za 
avtobus, vse v eno smer, brez vzvratne vožnje. 
Rok za uskladitev je konec februarja.

• 14. 1. – Obisk delegacije iz SAK Ce-
lovec, kjer smo oktobra gostovali na odprti 
tržnici. Tokrat jih je zanimala predelava mesa 
in mleka.

• 17. 1. – Z loškim županom Mihom Ješetom 
sva se uvrstila v finale balinanja v podzemni utrdbi 
na Golem vrhu in bila tudi na zaključnem turnirju 
uspešna, saj sva na koncu zasedla tretje mesto. 

• 17. 1. – Na občnem zboru PGD Hotavlje.
• 19. 1. – Na tradicionalno ponovoletno 

druženje sem povabil predsednike in pov-
eljnike gasilskih društev v občini.

• 23. 1. – S predstavnico Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine in našim projektantom smo 
si ogledali kuhinjo in hodnik visoškega dvorca, 
ki sta letos predvidena za obnovo. Razdelili smo 
si naloge, nastaja tudi nova razstava.

• 24. 1. – V Škofji Loki na praznovanju 
125-letnice ustanovitve prvega kluba amaterjev 
fotografov na Slovenskem. Med ustanovitelji sta 
bila tudi dva Poljanca, Ivan Šubic – slikarjev sin 
in Luka Pintar – Preserc s Hotavelj.

• 24. 1. – Na občnem zboru PGD Lučine.



3

Glede na razpoložljive prihodke so skup-
ni odhodki (vključno z odplačilom dolga in 
obresti) predvideni v višini 10.096.394,04 evrov. 
Odhodki za investicije in investicijske transfere 
znašajo 4.812.440,07 evrov oziroma 48 %, tekoči 
odhodki in transferi 5.037.426,13 evrov oziroma 
50 %, odplačilo dolga, obresti ter dano posojilo 
RAS-u pa 246.527,84 evrov oziroma 2 %.
Pri investicijah gre v glavnem za nadaljevanje in 
dokončanje že začetih projektov  iz  preteklih obdo-
bij. Predvsem sta to projekta Urejanja porečja Sore 
ter energetska in statična sanacija stavb v občini, 
ki v investicijah predstavljata približno 41-odstotni  
delež.  Oba projekta sta  sofinancirana s sredstvi EU 
in države. V letu 2015 se bo nadaljevala prometna 
ureditev pri OŠ Poljane oziroma pod Kulturnim 
centrom slikarjev Šubic v Poljanah. Predvideno je 
nadaljevanje urejanja parkirišča pod domom občine 
ob obvoznici v Gorenji vasi in urejanje dostopne 
ceste do zdravstvenega doma.

Za odpravo posledic poplav  
skoraj 400.000 evrov 

Za odpravo posledic poplav, ki so našo občino 
prizadele v oktobru 2014, je v proračunu na posebni 
postavki rezerviranih 395.498 evrov. Polega tega je 
financiranju izdatkov za odpravo posledic narav-
nih nesreč  namenjena tudi obvezna proračunska 
rezerva, ki smo jo povečali za 15.000 evrov in znaša 
90.000 evrov. Precej sredstev je, tako kot vsako 
leto, namenjenih tudi za obnovo in vzdrževanje 
lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP). V tem okviru  
so predvideni:  izvedba  druge faze LC Trebija–
Stara Oselica, dokončanje ureditve LC Poljane–
Javorje–Zapreval, prometna ureditev Hotavelj, 
odkupi zemljišč za pločnike in javno razsvetljavo 
Hotovlja–Predmost, izgradnja nove avtobusne 
hišice na končni postaji v Javorjah, obnova cest po 
načrtih posameznih krajevnih skupnosti  ter tekoče 
letno in zimsko vzdrževanje cest. 

Načrtovana so tudi sredstva za nadaljevanje 
izdelave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za ureditev vaškega jedra v Poljanah ter za 
izdelavo projektne dokumentacije za telovadnico 
v Gorenji vasi, za Fortunovo brv v Gorenji vasi, 
za kolesarske steze, za avtobusno postajo na 
Sovodnju in za vodovod Lučine. 

V letu 2015 je predviden tudi odkup 13,86 % 
solastniškega deleža dvorca Visoko in gospodar-
skega poslopja z vmesnim zemljiščem od Občine 
Škofja Loka, kar bo znašalo 74.222 evrov.  

Med ostalimi odhodki zajemajo največji 
delež odhodki in transferi za predšolsko (vrtci) in 
osnovnošolsko vzgojo ter za prevoz otrok v šolo, 

Proračun za leto 2015

Za štiri milijone nižji od lanskega
Nižji proračun je odraz trenutne situacije v  državi in dejstva, da ni aktualnih 
razpisov za nepovratna sredstva, na katera bi se lahko prijavili.

Proračun potrdili z dvema amandmajema
S sprejetjem prvega so svetniki prvotno enotno 

postavko, namenjeno sekundarni kanalizaciji, razdelili na 
dva dela: sekundarni kanalizaciji, ki je v zaključevanju, 
so namenili dobrih 50.000 evrov, za hišne priključke, ki 
jih bodo gradili letos, pa 200.000 evrov. S sprejetjem 
drugega amandmaja pa so spremenili tip gasilskega 

vozila za PGD Gorenja vas, ki mu končno predlog 
proračuna namenja dodatnih 20.000 evrov. Skupaj bodo 
tako sofinancirali nakup vozila v vrednosti 41.000 evrov.

in to približno 1,8 milijona evrov. 
Tekoči odhodki gospodarskih javnih služb,  to je 

za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje s pitno 
in odpadno vodo ter za dejavnost pokopališč, so 
načrtovani v višini približno 0,73 milijona evrov.

Načrtovani tekoči odhodki in transferi za 
socialo, zdravstvo, šolstvo, šport, kulturo znašajo 
0,6 milijona evrov. Za vzdrževanje premoženja 
in fiksne stroške pa je namenjenega približno pol 
milijona evrov.  

Odplačilo dolga
Za odplačilo dolga občine je v letu 2015 

predvidenih 201.527,84 evrov (62.593,02 evrov 
za telovadnico s športnim igriščem ob OŠ Poljane 
in 138.933,90 evrov za kredit, najet v letu 2014 
za kanalizacijo in oskrbo s pitno vodo v porečju 
Sore ter za energetsko obnovo kulturnega doma 
v Gorenji vasi). 

Za obresti od obstoječih kreditov so načrtovana 
sredstva v  višini  30.000 evrov. Dodatno zadolže-
vanje v letu 2015 ni predvideno. 

Nada Dolinar

Večji tekoči odhodki v proračunu 2015

Večje investicije v proračunu 2015
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Dela bodo nadaljevali takoj, ko bodo vre-
menske razmere to omogočale oziroma bodo 
primerne za dokončanje zunanje ureditve. 
Za vseh pet projektov, ki zajemajo izgradnjo 
novega vodovodnega sistema in podsistemov, 
so v decembru uspešno pridobili uporabna 
dovoljenja. Zdaj bo treba najprej dokončati vse 
potrebne prevezave na obstoječe vodovodne 

Vodovod

Spomladi do prvih uporabnikov  
že voda iz novega vodovoda
»Izgradnja novega vodovodnega sistema in podsistemov je zaključena, ostajata 
le še izdelava nekaterih prevezav, ki bodo omogočile uporabo novozgrajenega 
sistema, in dokončanje zunanje ureditve, ki jo zaradi zimskega časa oziroma 
vremenskih razmer nismo mogli dokončati.« Tako je zadnje dogajanje na grad-
nji novega vodovoda povzel Bernard Strel, ki na Občini Gorenja vas - Poljane 
vodi evropska projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore in 
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore.

novozgrajene vodovode,« je pojasnil Strel. Prve 
porabnike bodo začeli priključevati predvidoma 
v aprilu in maju.

Neodvisni od gradnje  
sistema Občine Škofja Loka

Po dolini proti Škofji Loki lahko sicer še 
opazujemo vkopavanje cevi, ki ga izvajajo 
izvajalci Občine Škofja Loka, zato nas je zani-
malo, ali ima to kakšen vpliv na to, kdaj bodo 
naši občani dobili vodo po novem vodovodu. 
Strel je pojasnil, da v naši občini poteka še ure-
ditev zajetja na Trebiji, kar vključuje ureditev 
dveh drenažnih zajetij, treh globinskih vrtin in 
skupnega zbirnega jaška, kar je vse vključeno 
v projekt Občine Škofja Loka. »Ko bo vse to 
zgrajeno, bo lahko v celoti zaživela s projektom 
predvidena vodooskrba iz zajetja Trebija. Ven-
dar časovni zamik izvajanja skupnega projekta 
v škofjeloški občini ne predstavlja ovire za 
začetek uporabe našega vodovodnega sistema 
in podsistemov, ker smo našli ustrezno tehnično 
rešitev, ki bo to omogočala. Ko bo zgrajena 
omenjena infrastruktura še na zajetju Trebija, 
pa bo narejena prevezava – predvidoma konec 
letošnjega leta,« je dodal Strel. 

Pogodbena vrednost del se med samo 
izgradnjo ni spreminjala in znaša 3.297.336 
evrov brez DDV-ja. 85 odstotkov teh sredstev 
je občina pridobila iz evropskih sredstev Ko-
hezijskega sklada, preostalih 15 odstotkov pa 
je dodala sama. 

Tina Dolenc 

cevovode. »Nato sledijo polnjenje novih cevo-
vodov, vodohranov, zagon črpališč, preizkus 
delovanja nadzornega sistema in njegovo 
umerjanje. Ko bodo zadeve stabilne, se bodo 
začeli izvajati hišni priključi na novi sistem. 
Vzporedno bo moral na nekaterih območjih 
delovati tudi stari vodovod, ker vseh porab-
nikov ne bo mogoče tako hitro priključiti na 

Novozgrajeni vodohran na Trebiji

Na Občini Gorenja vas - Poljane so pojasnili, 
da so v času javne razgrnitve prejeli 100 pripomb 
in predlogov, ki so se nanašali na že pridobljene 
pobude za spremembo namenske rabe zemljišča, 
ki jih je občina sprejemala od junija 2013 do sre-
dine leta 2014. Na občino je bilo v tem obdobju 
naslovljenih 472 pobud za spremembo namenske 
rabe, nekatere so obsegale več lokacij. Skupaj so 
tako obravnavali 580 lokacij. 

»V času javne razgrnitve je bilo mogoče 
podati pripombe in predloge k obstoječim 
pobudam, prejeli smo tudi nekaj novih pobud, 
ki so se nanašale na nove lokacije. Druge so 
se nanašale na manjše korekcije zazidljivosti 

Občinski prostorski načrt

Javna razgrnitev zaključena,  
zdaj morajo mnenja podati soglasodajalci
Sredi januarja se je zaključila enomesečna javna razgrnitev občinskega prostor-
skega načrta (OPN), ki je izhodiščni dokument za kakršne koli spremembe glede na-
menske rabe zemljišča. Javne obravnave, ki je potekala nekaj dni pred zaključkom, 
se je udeležilo približno 40 zainteresiranih občanov, ki so bodisi podali pripombe 
ali pa jih je zgolj zanimalo, ali je bila njihova pobuda pozitivno rešena.

površin (zmanjšanja, povečanja zazidlji-
vosti). Nekateri so podali pripombo, da želijo 
zazidljivo zemljišče spremeniti v kmetijsko 
zemljišče, nekaj pobud se je nanašalo na spre-
membo namembnosti iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče (gradnja). Spet drugi so od name-
ravane pobude odstopili,« je pojasnila Nataša 
Kopač, ki na občini vodi projekt OPN.

Negativno mnenje pomeni izločitev 
pobude iz postopka

Kot je dodala, bo občina vse pripombe in 
predloge pregledala in sprejela stališče do vsake 

pripombe. Celotno gradivo bo poslano vsem so-
glasodajalcem v pridobitev drugih mnenj. Občina 
mora pridobiti 25 mnenj vseh nosilcev urejanja 
prostora, ki morajo biti pozitivna. V primeru nega-
tivnega mnenja za posamezno lokacijo pomeni, 
da bo pobuda izločena iz postopka. Sledila bosta 
druga obravnava in sprejem končnega predloga 
OPN na občinskem svetu. Sledi še formalna 
objava odloka v Uradnem listu RS.

Naslednji OPN čez 4 do 5 let
Za vse, ki ste zdaj zamudili rok ali vaši 

prošnji za spremembo ni bilo ugodeno, bo 
naslednja priložnost za to čez štiri do pet let, 
kolikor je občina po zakonu dolžna preveriti 
potrebo po spremembi namenske rabe zemljišč. 
V takem časovnem obdobju so se občinski 
prostorski plani spreminjali do zdaj in tudi v 
bodoče bo občina te roke upoštevala.

Tina Dolenc
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Lastniki hiš, stanovanj in poslovnih prosto-
rov, ki oglašujejo, prodajajo ali oddajajo v najem 
za obdobje najmanj enega leta in v oglasih ne 
navedejo energetskega razreda stavbe (podatka 
z energetske izkaznice), so lahko kaznovani z 
250 evri globe. Za oddajanje, krajše od leta dni, 
izkaznice ni treba pridobiti, nujno pa je treba 
(kratko)ročnost posla jasno navesti v oglasu.

Od 22. marca dalje pa bo lahko doletela kazen v 
višini 300 evrov tiste, ki bodo najemni ali prodajni 
posel sklenili, ne da bi kupcu oziroma najemniku 
priložili originalno energetsko izkaznico. Čeprav 
je bila izkaznica po zakonu obvezna že vrsto let, 
naročiti pa jo je mogoče od sredine leta 2013, so 
se lastniki stavb (najemodajalci in prodajalci) 
'zbudili' šele z uveljavitvijo sankcij.

Energetsko spričevalo stavbe
Po črki energetskega zakona je energetska 

izkaznica javna listina, ki jo izda pooblaščena 
organizacija, izdela pa neodvisni strokovnjak 
z licenco. Na njej so navedeni ključni kazal-
niki energetske učinkovitosti in skupna poraba 
energije v določeni stavbi ali delu stavbe. Z 
njeno pomočjo lahko uporabnik predvidi višino 
stroškov, povezanih z ogrevanjem, hlajenjem, 
prezračevanjem objekta, pomembno pa je 
tudi, da naniza vrsto priporočenih ukrepov za 
izboljšanje energetske učinkovitosti. Predvideni 
sta dve vrsti izkaznic, računska (za vse 

stanovanjske stavbe in novogradnje) in mer-
jena (samo za nestanovanjske objekte). Velja 
deset let, nato je treba naročiti novo.

Izkaznico morajo imeti (in jo izobesiti na 
vidno mesto) vse večje javne stavbe, v katerih 
se pogosto zadržuje javnost, vse nove stavbe 
(od leta 2008) in stavbe oziroma deli stavb, ki 
se prodajajo ali na novo oddajajo v najem za 
več kot leto dni.

Energetske izkaznice

Nova obveznost lastnikov stavb
Energetska izkaznica stavb vstopa v naše domove skozi vsa javna občila. 
Poročanje se je zgostilo predvsem v zadnjem mesecu, saj je z novim letom 
nespoštovanje zakonskih določil o energetski izkaznici postalo kaznivo. 

Globe kot spodbuda
Upravljavci javnih stavb ter lastniki eno-

stanovanjskih hiš in večstanovanjskih objektov 
z ločenimi ogrevalnimi sistemi so imeli možnost 
pridobiti izkaznico že leto in pol, a se do zad-
njega niso zganili. V to so jih prisilile šele globe. 
Za nadzor je zadolžena gradbena inšpekcija, a 
do zdaj še ni bilo slišati, da bi kaznovala koga, ki 
oglašuje prodajo ali oddajo stavbe brez navedbe 
energetskih kazalnikov. Ravnanje inšpekcije, 
ki očitno za zdaj samo opominja kršitelje, je 
po svoje razumljivo, saj je ministrstvo šele 
konec decembra sprejelo podzakonski akt, ki 
omogoča izdelavo energetske izkaznice tudi za 
posamezno stanovanje v večstanovanjski hiši s 
skupnim ogrevalnim sistemom.

Konkurenca med izdelovalci izkaznic
Tudi cene izkaznic imajo že pestro zgodovi-

no. Načeloma se določajo tržno, le v delu (pris-
tojbina) so odvisne od volje države. Menda je 
konkurenca naredila svoje, ponudbe je dovolj, 
cene pa se precej razlikujejo in so odvisne od 
velikosti, tega, kako popolna je dokumentacija, 
in nenazadnje od kilometrine izkazničarja, ki 
pride na ogled stavbe. Izkaznica za povprečno 
enostanovanjsko hišo stane od 150 do 180 
evrov, skupaj z ostalimi stroški doseže 250, 
300 evrov.

Za večstanovanjsko stavbo se cene merijo v 
tisočakih (2.000, 3.000 evrov). Tu ima lastnik, ki 
prodaja svoje stanovanje, dve možnosti: ali pre-
govori solastnike, da skupaj naročijo izkaznico 
za celotno stavbo in jo plačajo iz rezervnega 
sklada (potrebno je 50-odstotno soglasje). 

Sicer pa lahko posameznik naroči izkaznico 
zgolj za svoje stanovanje, pri čemer je posto-
pek izdelave temu ustrezno prilagojen. V tem 
primeru bo cena izdelave sicer nižja, ne bo pa 

Čakalne vrste
Ministrstvo za infrastrukturo je registriralo že več 
kot 2.000 energetskih  izkaznic, več kot 1.000 jih 

je za stanovanjske stavbe. Po nekaterih ocenah bi 
jih v Sloveniji potrebovali okoli 10.000 na leto. Na 

začetku bo seveda gneča pri trenutno 268 licenciranih 
izdelovalcih velika. Pri nekaterih se čaka celo mesec 

ali dva, drugi so pripravljeni izkaznico (sploh, če 
zbiranje podatkov ni preveč zahtevno) izdelati v 

manj kot tednu dni. Preden naročimo izkaznico, je 
dobro preveriti več ponudb. Seznam licenciranih 

izdelovalcev izkaznic je na spletni strani Informacijski 
portal energetika, kjer v zavihku Področja izberete 

Energetske izkaznice stavb.

toliko nizka, kot če bi strošek za stavbo razdelili 
na stanovanja.

V naši občini malo prometa
Po javno dostopnih podatkih iz evidence trga 

nepremičnin – kamor so o poslih dolžni poročati 
prodajalci in tisti, ki oddajajo nepremičnine – 
je v naši občini zelo malo sklenjenih poslov z 
nepremičninami. In to tako prodajnih kot tudi 
najemnih. V lanskem letu so se zamenjali štirje 
lastniki stanovanj oziroma delov stanovanj ter 
petih hiš oziroma delov hiš ali hiš skupaj z 
zemljišči (lahko cele kmetije). Lastniki so pod-
pisali sedem pogodb za oddajanje hiš v najem in 
štiri za oddajanje stanovanj, sklenjene so bile tri 
pogodbe o najemu poslovnih prostorov.

B. K., M. B.

Priključevanje novih uporabnikov na no-
vozgrajeni kanalizacijski sistem že poteka v 
Gorenji vasi in na Hotavljah, spomladi pa se 
bo nadaljevalo tudi v Podgori in na Trebiji. In 
kako poteka postopek priključevanja? Bernard 
Strel, ki na Občini Gorenja vas - Poljane vodi 
evropska projekta Odvajanje in čiščenje odpad-
nih voda v porečju Sore in Oskrba s pitno vodo v 
porečju Sore, je pojasnil, da so krajani od občine 
dobili pisno obvestilo, skico z vrisanim hišnim 
priključkom in vlogo, ki jo podpišejo in vrnejo 
na občino. Na podlagi vloge se na občini prip-

Kanalizacijski sistem

Spomladi priklopi tudi v Podgori in na Trebiji
Tudi za izgradnjo primarnega in sekundarnega kanala kanalizacijskega sistema 
Trebija–Gorenja vas se je decembra uspešno zaključila s pridobitvijo obeh potreb-
nih uporabnih dovoljenj. Uporabnike, ki bodo priključeni na novi sistem, so o tem 
že pisno obvestili, na Hotavljah in v Gorenji vasi so nekatere tudi že priklopili.

ravi odločba in odmeri komunalni prispevek. Po 
plačilu komunalnega prispevka se izda potrdilo 
o plačilu in vpiše lastnika objekta na seznam za 
priklop. Nato se uporabnik z izbranim izvajal-
cem dogovori o terminu priklopa.

Spomnimo, pogodba o začetku projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
Sore je bila podpisana novembra 2009 in pove-
zuje vse štiri občine na Škofjeloškem: Gorenja 
vas - Poljane, Žiri, Škofja Loka in Železniki. Za 
našo občino vključuje posodobitev in razširitev 
čistilne naprave Gorenja vas in izgradnjo 

kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja 
vas. Pogodba z izvajalci del je bila podpisana 
decembra 2012, gradnja se je začela v juliju 
2013, njegova vrednost pa se v času gradnje 
ni spremenila in znaša 1.249.820 evrov brez 
DDV-ja za primarni kanal in 417.163 evrov 
brez DDV-ja za sekundarni kanal. Projekt 
izgradnje primarnega in sekundarnega kanala 
kanalizacijskega sistema sofinancira Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada in Sklada za re-
gionalni razvoj.

Tina Dolenc
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Novoletna preventivna akcija je del družbeno 
odgovornega projekta Zavarovalnice Triglav Za 
boljši jutri. V okviru tega je zavarovalnica del 
finančnih sredstev, ki jih vsako leto nameni za 
novoletna darila poslovnim partnerjem, razpršila 
po vsej Sloveniji in podprla 22 različnih projektov 
v lokalnih skupnostih. Sredstva v višini 6.000 
evrov je županu Občine Gorenja vas - Poljane 
Milanu Čadežu simbolično predala Janka Plan-
inc, direktorica kranjske območne enote. Kot 
je pojasnil župan, so bila donirana finančna 
sredstva namenjena ureditvi kamnitih zložb 
za zaščito brežin vodotokov Brebovščice in 
Hotoveljščice. Da je na Gorenji Dobravi vodotok 
Brebovščica ob vsakem večjem deževju poplavil 
nižje ležečo ravnico ter dve bližnji domačiji, saj 
brežina ob zavoju pred mostom čez regionalno 

Donacija Zavarovalnice Triglav 

Pomoč za sanacijo poplavljenih delov občine
Območna enota Kranj Zavarovalnice Triglav je Občini Gorenja vas - Poljane 
namenila sredstva za postavitev dveh kamnitih zložb, ki bosta ščitili brežini 
vodotokov Brebovščice in Hotoveljščice. 

cesto ni bila zaščitena, zato je bila izvedba pro-
tipoplavnega ukrepa utrditve brežine s kamnito 
zložbo in utrditev nasipa nujna, je še pove dal 
župan. Dodal je, da bosta obe kamniti zložbi 
preprečili nastajanje nove škode ob morebitnem 
močnejšem deževju in varovali javno infrastruk-
turo. Zagotovili bosta tudi večjo varnost občanov, 
stanujočih v bližnjih stanovanjskih objektih.  
Občina je sicer ob zadnjih poplavah prejela 
tudi donacijo v višini 1.000 evrov od pobratene 
češke občine Plana nad Lužnico. »Bili smo priča 
izjemnemu odzivu prostovoljnega dela občanov, 
gasilcev in posameznih podjetnikov in kot smo 
že večkrat izpostavili, so prav nekatera prva 
interventna dela preprečila še večje razsežnosti 
oktobrske ujme,« je znova zatrdil župan.

Kristina Z. Božič

Župan Milan Čadež sprejema ček za 6.000 evrov 
od Janke Planinc, direktorice kranjske enote 
Zavarovalnice Triglav.

Po ujmi so se kar nekaj časa spraševali, v 
katero smer zdaj v dolino. Zasilni promet je 
stekel čez Šimčev grič, čez Brebovnico. Drugi 
so se poslužili poti skozi Brono. Pot se jim je 
podaljšala še za enkrat: šoloobveznim otrokom 
do šole, ostalim pa v službo, trgovino, cerkev 
in po opravkih. 

 »Tisti začetni neučakanost in skrb, kaj zdaj, 
ko smo ostali brez povezave, sta za nami in 
krajani smo več kot presrečni. Hvaležni smo 
občini, da je takoj, ko je bilo mogoče, odre-
dila, da se zgradi nov most, čeprav ji bo zato 
verjetno primanjkovalo sredstev za normalno 
delovanje,« je ob odprtju dejala Lucija Kavčič, 
ki je povezala program ob slovesnosti. 

»Na božični večer je to najlepše darilo za 
krajane in druge, ki uporabljajo to pot,« je 
bil prepričan župan Čadež, ki ni pozabil iz-
postaviti, da so izvajalci delali v težkih pogojih 
in uspeli držati obljubo, da bodo most predali 
v uporabo še pred novim letom. »Kritični smo 
pa do vlade, ki s svojim akcijskem načrtom ni 
predvidela sredstev za obnovo občinske javne 

Odprtje novega mostu v Todražu

Pot v dolino spet dvakrat krajša
Potem ko je podivjana Brebovščica oktobra lani vzela most v Todražu in je ostalo 
brez povezave z dolino 12 domačij Žirovskega Vrha Svetega Urbana, so tik pred 
božičem na istem mestu že lahko zapeljali čez novozgrajenega. 

infrastrukture, kar most zagotovo je, saj v pre-
teklosti ni vzdrževala vodotokov, za katere je 
preko Agencije RS za okolje in koncesionarjev 
zadolžena,« ni pozabil dodati in omenil, da se 
nadeja, da bodo sredstva za izgradnjo (47.580 
evrov z DDV), ki so jih prispevali iz občinskega 
proračuna, dobili povrnjena od države. »Če 
temu ne bo tako, bodo ogrožene druge inves-
ticije v letu 2015, kar pa za razvoj občine in 
lokalne infrastrukture ni dobro.«

Rekordno hitra izgradnja  
ob slabih vremenskih pogojih

Most je bil narejen v rekordnem času, je 
zatrdil Tomaž Potočnik, direktor podjetja 
Topos Hotavlje, d. o. o., ki je s podizvajalcem 
Zidarstvom Stanonik dela končal v mesecu dni. 
»Začeli smo 20. novembra. Nekaj dni smo res 
morali počakati, saj je bila voda tako visoka, da 
se temeljev ni dalo zgraditi. Potem nam je bilo 
pa vreme bolj naklonjeno in dela smo končali 
pred 20. decembrom. Zaradi počasnejšega 
strjevanja betona in nizkih temperatur pa mostu 

Jeseni že v novih prostorih
Če ste se v zadnjih dneh vozili okrog 

zdravstvenega doma v Gorenji vas, ste lahko 
opazili, da so izvajalci del že začeli s prestavit-
vijo obstoječih vodov, kasneje bodo nadaljevali 
z gradnjo. Kot je pojasnil zdravnik družinske 
medicine in eden izmed soinvestitorjev novega 
prizidka Janez Koprivec, računajo, da se bodo 
v nove prostore preselili že letos jeseni. V dveh 
nadstropjih bodo na približno 600 kvadratnih 
metrih štiri nove ambulante, pri projektu pa 
poleg Koprivca kot investitorji sodelujejo še trije 
zobozdravniki: Matej Javh, Olgica Mijatović in 
Rok Kavčič. Vrednost investicije okvirno ocen-
jujejo na 600.000 evrov, kljub precejšnji skrbi in 
strahu pa se Koprivec veseli novih prostorov in 
dopolnitve zdravstvene oskrbe pacientov. 

V času gradnje bo v okolici zdravstvenega 
doma nekaj začasnih ovir, predvsem težav pri 
zagotavljanju parkirišč, ki pa jih bodo sproti 
reševali. Zato vsi vpleteni prosijo uporabnike 
zdravstvenega doma in lekarne za potrpežljivost 
in strpnost, kot jo zahteva vsaka gradnja.

T. D.

prej nismo mogli dati v uporabo. Snega ali ledu 
na srečo ni bilo, tako da je bilo v tem času laže 
tudi krajanom, ki so se v dolino še vozili po 
obvoznih cestah.« 

Most je blagoslovil gorenjevaški župnik 
Gregor Luštrek, trak pa so (s škarjami, s kate-
rimi so pred 16 leti odprli to cesto z novo asfal-
tno prevleko) slavnostno prerezali župan Milan 
Čadež, predsednica KS Gorenja vas Mirjana 
Možina in direktor podjetja Topos Hotavlje, d. 
o. o., Tomaž Potočnik.  Kulturni program sta 
obogatili Klara in Laura Peternelj, manjkale 
niso praznične dobrote domačih gospodinj. 

Damjana Peternelj
Odprtje novega mostu – božično darilo za kra-
jane Žirovskega Vrha Svetega Urbana
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Konec lanskega leta so se čez most zapeljala 
prva osebna vozila, v novem letu pa je po njem 
stekel tudi tovorni promet.
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Če poenostavimo: posebna uredba na 
državni ravni določa, katere stroške morajo 
izdajatelji računov opredeliti na položnicah 
(metodologijo za oblikovanje cen), z nacional-
nimi predpisi so določene tudi cene okoljskih 
dajatev. Ostale cenike pa potrjuje občinski svet. 
Če ta želi sprejeti nižje cene, kot jih predlaga 
izvajalec javne službe, mora razliko kriti občina 
iz občinskega proračuna.

Na položnicah imamo do štiri skupine post-
avk, odvisno od komunalnih storitev, ki jih neko 
gospodinjstvo koristi. Te so v povezavi z oskrbo 
s pitno vodo, z odvajanjem in čiščenjem odpadnih 
komunalnih voda in odpadki. Tista gospodinjstva, 
ki imajo v najemu grobno polje, imajo na računu 
tudi to postavko. Strukturo računa pojasnjujemo 
na primeru. 
Oskrba s pitno vodo

Mesečni strošek za pitno vodo je sestav-
ljen iz dveh delov in ga plačujejo gospodinj-
stva, ki dobivajo vodo iz javnih vodovodov. 
Tisti, ki so priključeni na zasebne vodovode, 
stroške poravnavajo drugače.

Količina porabljene vode se odčitava najmanj 
enkrat na leto, na mesečni ravni pa se obračuna 

Komunalne storitve

Katere in kako visoke postavke plačujemo  na mesečnih položnicah? 
Kdor se je že kdaj poglobil v specifikacijo računa, ki ga občina vsak mesec pošlje 
gospodinjstvom za plačilo komunalnih storitev, se bo najverjetneje strinjal, da 
je težko razumeti, kaj pravzaprav plačujemo. Preverili smo, kako je sestavljen 
račun oziroma kako se oblikujejo cene storitev »obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja«.

akontacija, ki se določi glede na dejansko po-
rabo v preteklem obračunskem obdobju. Ob 
odčitavanju razliko poravnamo pri poračunu. 
Vodarina (šifra 512 na računu) je cena vode in 
se obračuna glede na porabo. Njena višina je 
odvisna od stroškov materiala, dela in storitev 
(analize pitne vode, vzdrževanje vodovoda 
ipd.) ter drugih tekočih stroškov. Kubični meter 
stane 0,4738 evra. Gospodinjstvo, ki v enem 
mesecu porabi devet kubičnih metrov vode, 
torej zanjo plača 4,2642 evra, z davkom 4,6693 
evra. V strošek vodarine je vključeno tudi vodno 
povračilo za rabo vode, ki je po sklepu vlade letos 
0,0638 evra za kubični meter.

Medtem ko je vodarina odvisna od porabe, 
je omrežnina (šifra 511 na računu) fiksna in 
je odvisna od velikosti števca (priključka). 
Odvisna je tudi od stroškov amortizacije, 
stroškov, povezanih z menjavo števcev in ob-
novo priključkov, odškodnin, zavarovanja.

Trenutne cene veljajo na podlagi sklepa 
občinskega sveta od januarja 2014.

Odvajanje in čiščenje komunalne vode
Podobno je strukturirana tudi cena za 

odvajanje komunalne vode in kasneje za njeno 
čiščenje – sestavljena je iz omrežnine in storitev. 
Stroški se obračunajo samo tistim gospodinjst-
vom, ki so priključena na javno kanalizacijo. 
Tista, ki niso, plačujejo višjo okoljsko dajatev 
za onesnaževanje okolja, tako kot uporabniki 
malih komunalnih čistilnih naprav pa so dolžni 
skrbeti za praznjenje in čiščenje. 

Storitve odvajanja in čiščenja (šifri 521 in 
529) se obračuna glede na porabo vode. Za 
devet kubičnih metrov porabljene vode je tako 
gospodinjstvo plačalo (brez DDV) 1,6344 
evra storitve za odvajanje vode in 2,8179 evra 
za njeno čiščenje. Cena je odvisna od tekočih 
stroškov vzdrževanja (okvare, stroški električne 
energije, zamašitve …), drugih storitev (moni-
toringi, odvoz in obdelava mulja itn.), dela, 
materiala in nabavno-prodajnih stroškov. 

Po besedah Kristine Knific, višje svetovalke 
za področje ravnanja z odpadki in varovanja 
okolja na občini, ki smo jo prosili za pojasnila, 
se storitve, povezane z odvajanjem in čiščenjem 
komunalne odpadne vode, ne obračunajo po 
števcu le v primeru, ko obstaja javni kanali-
zacijski sistem, vodovod pa ni javen. »Takšen 
primer imamo v Javorjah, kjer se strošek 
obračuna glede na število oseb v gospodinjstvu. 
Določena pavšalna poraba znaša 50 kubičnih 
metrov vode na osebo na leto.«  

Posebej velja izpostaviti še, da se v primerih, 
ko porabe vode ni mogoče meriti (če ni 
vodomera), ta v skladu z nacionalno zakonodajo 

določi glede na normirano po-
rabo – če je stavba priključena 
na javni vodovod. Če pa objekt 
ni priključen na javni vodovod, 
se upošteva 50 kubičnim metrov 
na osebo s stalnim ali začasnim 
bivališčem na tem naslovu letno. 
Če je števec pokvarjen ali ga ni 
mogoče odčitati zaradi drugega 
razloga, se upošteva povprečna 
poraba v zadnjem, na osnovi 
odčitkov obračunanem obdobju.

Obe omrežnini (šifri 520 
in 528) sta, podobno kot pri 
omrežnini za vodo, odvisni od 
dimenzije obračunskega vodomera 
ter infrastrukture. Ta del občina po 
sklepu občinskega sveta subven-
cionira, navaja Knifičeva, in sicer 
omrežnino za odvajanje v deležu 
več kot 83 odstotkov, za čiščenje 
pa več kot 74 odstotkov.  

Zakonodaja predvideva tudi 
strošek za odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode s streh 
(tako imenovani davek na dež), 
a se v naši občini ne zaračunava, 
ker padavinska voda ni speljana 
v javne kanalizacijske sisteme 
padavinskih voda.

Vsako gospodinjstvo plačuje 
še okoljsko dajatev zaradi odva-
janja komunalne odpadne vode 
(na primeru položnice šifra 021, 



9

Katere in kako visoke postavke plačujemo  na mesečnih položnicah? 
sicer pa 020–026), ki jo določa državna uredba. 
Odvisna je od porabe vode, načina merjenja in 
od učinka čiščenja. Uredba tako določa štiri 
cene, in sicer od 0,0528 evra za kubični meter 
porabljene vode za porabnike, pri katerih se 
poraba ugotavlja z vodomerom in odvajajo 
komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo 
ali v malo komunalno čistilno napravo (ki deluje 
v skladu z zahtevami), in vse do 0,5283 evra za 
kubični meter za gospodinjstva, kjer se komu-
nalne vode čistijo v pretočnih greznicah.

Ravnanje z odpadki
V povezavi z odpadki imajo gospodinjstva na 

specifikaciji računa pet ali šest postavk, nanašajo 
pa se na vse odpadke, ki jih ne odložimo 
v rumene vreče/zabojnike. Delitev je 
podobna kot v prejšnjih dveh primerih: 
za zbiranje komunalnih odpadkov 
plačamo ceno javne infrastrukture (šifra 
613 za 120 l zabojnik) in ceno storitve 
(614 za 120 l zabojnik), enako tudi 
za odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
(šifri 672 in 673 za 120 l zabojnik), 
poleg tega je še strošek za storitev 
obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov (šifra 650 za 120 l zabojnik). 
Za vse stavbe, kjer nimajo urejenega 
hišnega kompostiranja, se obračunava še 
storitev zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrt-
nega odpada.

Čeprav se cena storitev v povezavi 
s komunalnimi odpadki obračunava 
glede na prostornino zabojnika (z 
zelenim pokrovom) in pogostost 
odvoza, se moramo zavedati, da se 
stroški zbiranja, obdelave in odlaganja 
ali odstranjevanja nanašajo tudi na 
odpadke, ki jih odložimo na ekoloških 
otokih (steklo, papir, sveče, kosovni in 
drugi odpadki, ki jih lahko oddajamo 
enkrat na leto v okviru zbiranja po 
krajevnih skupnostih, med letom pa v 
zbirnem centru v Todražu).

Storitve in njihova vrednost na primeru položnice

Za obračun storitev ravnanja z odpadki 
je pomembno število stalno in/ali začasno 
prijavljenih oseb na nekem naslovu. »Mini-
malna prostornina zabojnika za gospodinj-
stva s tremi do sedmimi člani je v skladu z 
občinskim odlokom 120-litrski zabojnik. Če  
sta v gospodinjstvu dve osebi, obračunamo tri 
četrtine zabojnika (90 litrov), če je le eden, pa 
pol zabojnika (60 litrov). Spremembe števila 
oseb je treba na občino sporočiti – vključno z 
dokazilom – do 15. v mesecu, da se novo stanje 
upošteva še tisti mesec. Za stavbo, v kateri ni 
stalno prijavljenih prebivalcev in se uporablja 
samo občasno, se oddajo odpadkov ureja s 100-
litrskimi vrečkami,« pojasnjuje Knifičeva.

Za gospodinjstva z osem do deset člani je 
predpisan najmanjši zabojnik s prostornino 180 
litrov, za še večja pa 240-litrski. Kot je razvidno 
iz primera specifikacije računa, je občan, ki 
odlaga odpadke v 120-litrska zabojnika (rumeni 
in zeleni), za štirikraten odvoz (dvakrat ostanek 
komunalnih odpadkov in dvakrat embalaža) 
plačal 14,0853 evra brez davka.

Strošek okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki ga 
določa vlada RS, že nekaj let ostaja enak. To je 
0,0110 evra na kilogram odloženih odpadkov, 
vračunani pa so v strošek storitve za odlaganje 
odpadkov. 

Milka Bizovičar
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Osnovni namen vrednotnic je spodbujanje 
zakonitega opravljanja del, saj so se nekatera 
dela doslej najpogosteje opravljala na črno. 
Prav tako pa na enostaven in dostopen način 
ureja osebno dopolnilno delo ter prinaša 
večjo socialno varnost. Vrednotnice so na 
voljo na upravnih enotah in na spletni strani 
e-uprave.

Vrednotnico je potrebno pridobiti pred 
začetkom opravljanja dela in velja za kole-
darski mesec. Zanjo je treba odšteti devet 
evrov, sedem za pokojninsko in dva evra 
za zdravstveno zavarovanje izvajalca. Ena 
vrednotnica pomeni en dan pokojninske dobe. 
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopol-
nilno delo, se mora priglasiti na Agenciji RS 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
in sicer preko spletnega portala AJPES z upo-
rabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali 
osebno na upravni enoti, ki za posameznika 
priglasitev opravi prek spletnega portala 
AJPES. S priglasitvijo izvajalec postane viden 
na javno dostopnem seznamu izvajalcev, ki 
naročnikom služi kot baza podatkov. Kot 
pojasnjuje Tanja Oman, vodja Oddelka za 
občno upravo in skupne zadeve na UE Škofja 
Loka, je vrednotnica izdana ob predložitvi 
računa o plačanih prispevkih za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter plačilu prispe-
vkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in 
zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni. Prispevke (vrednotnico) se lahko 
vplača na upravni enoti in na krajevnih uradih. 
»Stranke se morajo kljub plačilu zglasiti na 

Osebno dopolnilno delo

Z vrednotnicami nad sivo ekonomijo
S 1. januarjem 2015 je v celoti začel veljati Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno, ki med drugim ureja tudi sistem vrednotnic za osebno 
dopolnilno delo. Ta izvajalcem prinaša pravice iz zdravstvenega in pokojnin-
skega zavarovanja. 

sedežu upravne enote, kjer se prek spletnega 
portala e-uprava izda vrednotnica. Svetujemo, 
da se stranke za vse informacije v zvezi z 
opravljanjem osebnega dopolnilnega dela 
obrnejo na upravno enoto,« je še povedala 
Omanova in dodala, da je za zdaj na krajevnih 
uradih mogoč le nakup vrednotnice (plačilo 
prispevkov), sama izdaja pa ne. 

Dve osnovni skupini del 
Naročnik ne potrebuje priglasitve, pregle-

dati mora le seznam izvajalcev, izbrati ustrezno 
osebo in kupiti vrednotnico. V primerih, ko 
naročnik storitve ni znan, kot npr. pri izdelo-
vanju izdelkov domače obrti in njihovi prodaji, 
si mora vrednotnico kupiti izvajalec sam. 
Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo 
za osebno dopolnilno delo, na dve osnovni 
skupini. Prva skupina zajema dela, kjer je na-
kup vrednotnice obveznost naročnika storitve 
in kjer se dela ne smejo opravljati za pravno 
osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno 
osebo; to so tista dela, kjer posameznik sam 
opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim 
podobna dela ali opravlja druga manjša dela, 
pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo 
drugače. To so:

• občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč 
pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, 
vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;

• občasna pomoč pri kmetijskih delih; 
• občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, 

bolnim in invalidom na domu, spremstvo 
oseb, ki potrebujejo nego (pri tem ne gre le 
za storitve pomoči, ki se odvijajo na domu 
– v stanovanju –, pač pa za različne pomoči 
starejšim, bolnim in invalidom, ki se odvijajo 
izven stanovanja, prinašanje pripravljenih 
obrokov, nabava živil, pomoč pri vzdrževanju 
osebne higiene, ipd.);

• občasne inštrukcije kot pomoč pri iz-
polnjevanju šolskih in študijskih obveznosti 
(inštrukcije so namenjene le osebam, ki imajo 
status šolarja, dijaka ali študenta, po vsebini 
pa so omejene na obveznosti, ki iz tega statusa 
izhajajo);

• občasno prevajanje in lektoriranje;
• občasno izvajanje umetniških oziroma 

drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih 
(zasebni dogodki so tisti, katerih organizator je 
posameznik za svoje zasebne potrebe – rojstni 
dnevi, poroke, obletnice, ipd.);

• občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na 
domu lastnika živali (gre za oskrbo domačih 
živali v času odsotnosti lastnika hišne živali, 
sem sodi tudi njihovo sprehajanje).

V drugo skupino sodijo dela, kjer vrednot-
nico kupi izvajalec storitve in kjer se dela lahko 
opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni 
subjekt ali samozaposleno osebo. To je, kadar 

posameznik sam izdeluje izdelke domače in 
umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja 
obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelu-
jejo na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali 
kadar gre za nabiranje in prodajo gozdnih 
sadežev in zelišč. To so:

• izdelava in prodaja izdelkov domače in 
umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja 
obrtno dejavnost in niso namenjeni zaužitju 
(gre za izdelke, ki so izdelani na podlagi 
dejavnosti, ki po mnenju strokovne komisije 
za preverjanje rokodelskih izdelkov sodijo v 
okvire domače in umetnostne obrti);

• izdelava izdelkov, ki niso namenjeni 
zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu 
pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih, njih popravilo in prodaja (ključni 
pogoji so, da gre za pretežno ročno izdelavo 
ali po pretežno tradicionalnih postopkih in da 
niso namenjeni zaužitju –npr. spominki, deko-
rativni predmeti, posoda, razni galanterijski 
predmeti ...);

• nabiranje in prodaja gozdnih sadežev 
in zelišč v njihovi osnovni obliki (pomeni 
brez predelave, to pomeni vsak postopek, ki 
bistveno spremeni začetni proizvod – npr. ni 
možno sušenje, mariniranje, iztiskanje teh 
sadežev in zelišč ...);

• mletje žita ter žganje apna in oglja na 
tradicionalen način in prodaja.

Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega 
dela v posameznem polletju koledarskega leta 
v seštevku ne sme presegati treh povprečnih 
mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v pre-
teklem koledarskem letu. Izvajalec osebnega 
dopolnilnega dela mora finančni upravi pollet-
no poročati o doseženem prihodku iz naslova 
osebnega dopolnilnega dela najpozneje do 
desetega dne v mesecu po preteku polletnega 
obdobja. Za vse tiste, ki osebno dopolnilno 
delo že opravljajo po starem zakonu, torej so 
imeli na dan 31. decembra 2014 priglašeno 
osebno dopolnilno delo po določbah prejšnjega 
zakona in pravilnika, velja polletno prehodno 
obdobje. Osebno dopolnilno delo lahko oprav-
ljajo še naprej pod pogoji in na način, veljaven 
na dan 31. 12. 2014.

Lidija Razložnik

Prihodek
Letni prihodek izvajalca ne bo smel biti višji od 

5.948,64 evrov, pri čemer v posameznem polletju ne 
bo  smel presegati 2.974,32 evrov (tri neto povprečne 

plače iz preteklega leta v polletnem obdobju).

Nadzor nad izvajanjem 
osebnega dopolnilnega dela

Nadzor nad osebnim dopolnilnim delom opravlja 
FURS. Za opravljanje dela na črno so za posameznika 

predvidene globe v  višini od  1.000 do 7.000 evrov 
(gre za t. i. ‘šušmarje’). Od 500 do 2.500 evrov pa se 
kaznuje posameznik, ki ponuja ali oglašuje dejavnost 

ali delo, ki se šteje za delo na črno.

Foto: iz arhiva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti
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Na cestnem programu (obnova lokalnih cest 
in javnih poti) smo izvedli naslednja dela:

• javna pot (JP) Kopačnica–Krnice–občinska 
meja ter odsek vas: obnova v makadamu in 
asfaltiranju v dolžini 280 m;

• JP Leskovica–Lajše–Robidnica: obnova v 
makadamu in asfaltiranju v dolžini 350 m;

• lokalna cesta (LC) Hotavlje–Kopačnica: 
delna razširitev cestišča ter preplastitev ceste z  
asfaltom v dolžini 150 m;

• JP Žirovski vrh, odsek Sivc–Lovran: obnova 
v makadamu in asfaltiranju v dolžini 160  m;

• JP Hotavlje, odsek Zadružni dom–Gantar–
Likar: delna obnova v makadamu ter asfalti-
ranje v dolžini 100 m (kanalizacija);

• JP Hotavlje, odsek Bevk–Jeram: delna 
obnova v makadamu in asfaltiranju, v dolžini 
70 m (kanalizacija);

• JP Hotavlje, odsek Justin–Kumar: delna 
obnova v makadamu in asfaltiranju v dolžini 
200 m (kanalizacija);

• sanacija cestišča zaradi plazenja na LC 
Gorenja vas–Hlavče Njive v dolžini približno 
200 m in širini 4 m.

Izvajali smo še vzdrževalna dela na vodo-
vodih Trebija–Gorenja vas–Todraž in Zarobar–
Hlavče Njive–Brda po planu in programu 
HACCP mapi ter redna vzorčenja pitne vode.

Na pokopališčih smo poleg nujnih 
vzdrževalnih del v Gorenji vasi odstranili beton-
ska korita za poslovilnim objektom, v Leskovici 

KS Gorenja vas v letu 2014

Največja pridobitev bo obvoznica
V preteklem letu je bilo obnovljenih kar nekaj lokalnih cest in javnih poti, izstopa 
z državnimi in občinskimi sredstvi zgrajena gorenjevaška obvoznica. Letos bomo 
še odpravljali posledice lanskih poplav. 

pa zaprli vmesni prostor med poslovilnim pros-
torom in kuhinjo zaradi vremenskih razmer. 

Na področju izvajanja občinskih projektov 
smo ob gradnji fekalne in meteorne kanalizacije 
na relaciji Gorenja vas–Hotavlje položili tudi 
vodovodne cevi. 

Na projektu obvoznice Gorenja vas smo v 
avgustu prestavili komunalne vode (vodovod, 
kanalizacija, optika), predviden zaključek pro-
jekta je februarja 2015.

Romanu Demšarju, predsedniku KS Gore-
nja vas v mandatnem obdobju 2011–2014, se 
zahvaljujemo za opravljeno delo in njegov 
prispevek pri razvoju krajevne skupnosti.

Projekti v 2015 
Zaradi poplav oktobra lani je del proračunskih 

sredstev KS iz cestnega in vodovodnega pro-
grama za leto 2015 v skladu z dogovorom 
občine vključen v občinski proračun za odpravo 
posledic poplav. Občina je po poplavah že 
zgradila most v Todražu, nujne pa so še sanacije 
na JP Žirovski Vrh Sv. Antona–Prek–Brona, 
Todraž–Bačne, most na Dolenji Dobravi in 
sanacija usadov ter gradnja kamnitih zložb na 
JP Gorenja Dobrava–Sv. Urban.

Na cestnem programu (obnova lokalnih cest 
in javnih poti) se bodo  izvedla  naslednja dela:

• JP Žirovski vrh, odcep Jeran–Kašc–Jurka: 
obnova v makadamu in asfaltiranju v dolžini 
400 m; 

• JP Leskovica, odcep Smole–Zamoka: obno-
va v makadamu in asfaltiranju v dolžini 270 m; 

• LC Čabrače, odcep pod cerkvijo–Čabrače 
(Jelovčan): obnova v makadamu in asfaltiranju 
v dolžini 150 m; 

• JP Hotavlje in Srednje Brdo: sanacija 
cestišča na Srednjem Brdu ter na odseku gorenje 
Hotavlje–Žižek in Primožič.  

Izvajala se bodo vzdrževalna dela na vodo-
vodih Trebija–Gorenja vas–Todraž in Zarobar–
Hlavče Njive–Brda po planu in programu 
HACCP mapi ter redna vzorčenja pitne vode.

Na pokopališčih in poslovilnih objektih v 
Gorenji vasi in v Leskovici se bodo izvajala nujna 
vzdrževalna dela, v Gorenji vasi se načrtuje širitev 
grobnih polj na novem delu pokopališča.

Občinski projekti
Na področju občinskih projektov je predvi-

den zaključek projekta izgradnje fekalne ter 
dela meteorne kanalizacije in vodovoda na 
relaciji Gorenja vas–Hotavlje. Spomladi bo 
stekel promet po novi gorenjevaški obvoznici, 
ob njej ter pod Sokolskim domom bodo zg-
rajena parkirišča. Nadaljevala se bo obnova 
Sokolskega doma v Gorenji vasi. 

V občinskem proračunu so načrtovana tudi 
sredstva za odkup zemljišča za novo dostopno 
cesto do zdravstvenega doma ter za ureditev 
parkirišč. Zasebni investitorji bodo pričeli 
z izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma 
Gorenja vas.

Za novogradnjo telovadnice v Gorenji vasi 
so načrtovana sredstva za izdelavo projektov ter 
ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

V pripravi je projektna dokumentacija za 
izgradnjo kanalizacije Tabor.

V letošnjem letu pričakujemo izdajo grad-
benega dovoljenja za izgradnjo Fortunove brvi 
čez reko Soro v Gorenji vasi.  

Mirjana Možina, predsednica KS Gorenja vas
Gašper Čadež, tajnik KS Gorenja vas

Ob koncu leta smo predsednike oziroma tajnike 
krajevnih skupnosti v občini povabili, da pripravijo 
poročila o delu v lanskem letu in napišejo nekaj 

stavkov o načrtih, ki jih imajo za 2015. Odzvali so se iz 
vseh krajevnih skupnosti: Gorenja vas, Poljane, Lučine, 
Javorje, Trebija in Sovodenj. Njihova poročila in načrte 

predstavljamo na tej in naslednjih dveh straneh.

V času pred novimi volitvami v oktobru 
2014 se je na Trebiji ob lokalni cesti na Griček 
uredila javna razsvetljava, na omenjenem 
odseku ceste (Trebija–Fužine zgornji del) pa 
smo del denarja iz letnega proračuna namenili 
za sofinanciranje asfaltacije ceste. Na Trebiji, na 
cestnem odseku Kapelica–Bašelj, je bila zgra-

KS Trebija v letu 2014

Največ denarja je šlo za 
vzdrževalna dela na infrastrukturi
Krajevna skupnost Trebija je v letu 2014 delovala v okviru svojih finančnih 
zmožnosti oziroma je sredstva, ki jih je dobila od Občine Gorenja vas - Poljane, 
porabila v največji meri za vzdrževalna dela na infrastrukturi. 

jena in urejena meteorna kanalizacija, na lokalni 
cesti Trebija–Stara Oselica in Fužine–Kladje pa 
so bili urejeni bankine in meteorni prepusti. V 
Podgori se je sofinancirala sanacija mostu čez 
reko Soro, na javnih poteh po vaseh Kladje, 
Fužine in Stara Oselica pa se je popravilo več 
makadamskih vozišč (nasutja). 

V oktobru in novembru je novo vodstvo 
izdelalo plan dela za leto 2015. Kot vsako leto 
je otroke, stare od dve do osem let, obdaroval 
eden izmed treh dobrih mož – Božiček. 

Tudi v bodoče bo v krajevni skupnosti 
še vedno največji poudarek na cestah – ob-
novi in ureditvi odsekov, njihovi asfaltaciji ter 
vzdrževanju obstoječe infrastrukture. Tako kot 
do sedaj pa je celotno delovanje KS odvisno 
od financ, ki nam jih nameni Občina Gorenja 
vas - Poljane. 

Katja Čemažar, tajnica KS Trebija
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Del ceste iz Trebije v Staro Oselico še čaka 
na obnovo.
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Delo v Krajevni skupnosti (KS) Poljane v 
letu 2014 je potekalo po sprejetem delavnem 
in finančnem planu. V začetku leta smo naj-
prej sofinancirali zemeljska dela na cesti 
Delnice–Gabrška Gora, jeseni pa smo na novo 
asfaltirali del uvoza v Poljanah (stara pošta),  
dva odcepa na Dolenjih Brdih v dolžini 140 
metrov, na Volči  80-metrski odcep Tušek in 
dobro tretjino odcepa Lužar–Gabrška Gora v 
dolžini 460 metrov. V videmskem kotu je bil zg-
rajen 120 metrov dolg pločnik, ki ga je Direkcija 
RS za ceste zgradila na pobudo krajanov, KS 
pa zagotovila sredstva za postavitev mostu za 
pešce. Prav tako smo poskrbeli za večjo var-
nost voznikov na cesti čez Kovnico in na cesti 
Volča–Zakobiljek,  saj smo na zelo nevarnih 
odsekih  postavili varnostno ograjo. 

V  Dobju  je bil delno razširjen in asfaltiran 
ovinek, v Dobenski Ameriki pa je bila postav-

KS Poljane v letu 2014

Okrevanje po poplavah  
in na več mestih odprta gradbišča
V  letu 2014 se je v KS Poljane nabralo veliko dogodkov in uspehov, na katere 
se lahko s ponosom ozremo, priča pa smo bili tudi katastrofalnim poplavam, ko 
je voda pustila za sabo pravo razdejanje

ljena ležeča ovira. Večja obnovitvena 
dela smo izvedli tudi na cesti Srednja 
vas–Brda.

V sklopu največje investicije v 
občini v lanskem letu, izgradnje vodo-
vodnega sistema v sklopu »Oskrbe s 
pito vodo v porečju Sore«, so se po Ho-
toveljski grapi in v Poljanah vgradile 
nove vodovodne cevi, na Kovnici pa 
je zgrajen nov vodohran. Po končani 
vgradnji vodovodnih cevi v cesto je 
bila po Hotoveljski grapi izvedena še 
rekonstrukcija in preplastitev ceste v 
dolžini približno 700 metrov, vključno 
z razširitvijo in izgradnjo dveh upornih 
zidov. Celotna investicija obnove tega 

dela ceste je stala 160.000 evrov.
Tudi od Vidma do osnovne šole v Poljanah 

so se v drugi polovici leta začela gradbena 
dela. Celostno se bo uredila okolica Štefanove 
hiše s predvideno ureditvijo vhodne ploščadi, 
z ureditvijo javne povezovalne poti, vključno 
s parkirnimi površinami, novim pločnikom in 
zelenimi površinami. Tik pred novim letom sta 
se vozni del in parkirišče že na grobo preplas-
tila, zaključek projekta je predviden v drugi 
polovici leta.

Naši krajani so nadaljevali tudi z obno-
vitvenimi deli na vseh podružničnih cerkvah, 
najbolj obsežna so bila izvedena na cerkvi 
Marije Vnebovzete na Malenskem vrhu, ki je 
dobila tudi novo zunanjo podobo. Za uspešna in 
varno izvedena dela gre zahvala vsem izvajal-
cem, vsem krajanom, ki so pomagali, in seveda 
našemu župniku Jožetu Stržaju.

V tem letu delna  
ureditev vaškega jedra v Poljanah 

V občinskem proračunu za leto 2015 so rezer-
virana sredstva za delno ureditev vaškega jedra 
v Poljanah, nadaljevali bomo z ureditvijo ceste  
proti Hotovlji, Predmostu in cerkvi. Za Hotoveljsko 
grapo pa se tudi pripravlja idejna zasnova za umes-
titev struge, na podlagi katere se bo pripravila tudi 
dokumentacija za izgradnjo ostale infrastrukture. 

Na lokalnih volitvah v oktobru 2014 je bilo 
v svet KS je izvoljenih 11 članov, od tega sedem 
ponovno, dve članici in dva člana pa so novi. Z 
novim mandatom ostaja naša največja skrb delo na 
področju obnove cest. Pripravili smo že plan asfal-
tiranja. Asfaltirala naj bi se javna pot v Bukovem 
Vrhu, odcep Hotovnik–Planinca. Del sredstev iz 
proračuna KS bomo namenili v Hotoveljsko grapo 
za sanacijo in obnovo ceste, ki so jo lanske katastro-
falne poplave močno poškodovale. Poljanski gasilci 
so že ponoči priskočili na pomoč krajanom pri 
reševanju njihove lastnine in nadaljevali naslednje 
dni z reševanjem in čiščenjem poplavljenih objek-
tov. Ob tej priložnosti se vsem poljanskim gasilcem 
in tudi gasilcem iz sosednjih gasilskih društev naše 
občine zahvaljujem za pomoč.

Naši gasilci so ob praznovanju 120-letnice 
organiziranega gasilstva v Poljanah skozi vse 
leto pripravili več različnih dogodkov. Vsem 
poljanskim gasilkam in gasilcem čestitam ob 
tako častitljivem jubileju, vsem organizatorjem 
prireditev, športnih in kulturnih dogodkov pa se 
prav lepo zahvaljujem za trud in  sodelovanje.  

Za uspešno delo v preteklem mandatu se 
prav lepo zahvaljujem vsem članom sveta KS 
Poljane, krajanom in vaškim odborom, županu, 
podžupanu in celotni občinski upravi za kon-
struktivno delo in odlično sodelovanje, ki pa 
naj se nadaljuje tudi v tem mandatu. 

Anton Debeljak, predsednik KS Poljane

KS Lučine v letu 2014

Obnavljali ceste, vzdrževali vodovode ...
V Krajevni skupnosti Lučine smo v letu 2014 

asfaltirali dela ceste v Golem Vrhu in Brebovnici ter 
obnovili del asfalta na lokalni cesti Lučine–Kremenik. 
Investicija je znašala približno 34.000 evrov.  

Za vzdrževanje in investicije na vodovodu Lučine 
in dveh vodovodih v Brebovnici smo porabili približno 
7.000 evrov, delno so bila to proračunska sredstva, 
delno pa sredstva od vodarine.

Skupaj s Podružnično šolo Lučine in Kulturnim 
društvom Zala smo izpeljali prireditev ob materinskem 
dnevu in miklavževanje.

Sodelovali smo tudi s PGD Lučine pri nakupu 
novega tovornega vozila. Ob tej priložnosti se zah-
valjujemo PGD Lučine za dobro sodelovanje. 

V letu 2015 načrtujemo nadaljnje asfaltiranje 
odsekov cest po krajevni skupnosti, obnovo vodo-
vodov, v sodelovanju z občino pa se je začela inves-
ticija za pridobitev novega vodnega vira.

Stanislav Bizovičar, predsednik KS Lučine

Za Hotoveljsko grapo se po poplavah pripravlja idejna zas-
nova za umestitev struge, na podlagi katere se bo pripravila 
tudi dokumentacija za izgradnjo ostale infrastrukture.
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Zaradi omenjenih dogodkov se  ni  bilo 
možno pri delu držati letnega plana, ampak se 
je bilo potrebno prilagajati nastalim razmeram. 

KS Javorje v letu 2014

Ujme so zahtevale prilagajanje
V letu 2014 tudi naše krajevne skupnosti Javorje niso obšle naravne ujme. 
Pustile so svoje posledice, ki so bile krajevni skupnosti podlaga za določitev 
novih izhodišč za njene plane. Veliko škodo so utrpeli krajani, predvsem last-
niki gozdov, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov, krajevna skupnost pa je 
posledice še najbolj občutila na cestni infrastrukturi.

Večina sredstev za obnovo in vzdrževanje cest 
je bilo porabljenih za vzdrževanje njihove pre-
voznosti, saj so bile včasih komajda prevozne. 

Rekonstrukcijo in asfaltno prevleko smo 
tako  naredili v dolžini 200 metrov na javni poti 
Podosojnice, v dolžini 100 metrov na lokalni cesti 
Nova Oselica, kjer je bil narejen tudi oporni zid pod 
Macesnovjem, v dolžini 50 metrov je bila položena 
asfaltna prevleka tudi na lokalni cesti Sovodenj–
Ermanovec. Preplastitve so bile narejene še na 
nekaterih drugih manjših odsekih cest.

KS Sovodenj v letu 2014

Največ težav je v začetku leta povzročil žled
Preteklo leto je bilo za našo krajevno skupnost v okviru finančnih zmožnosti kar 
delavno. Poleg rednih vzdrževalnih del na lokalnih cestah in javnih poteh nam 
je dodatna dela povzročil februarski žled.

V kulturnem domu smo postavili nov dimnik za 
centralno ogrevanje in prepleskali nekaj prostorov.

Na pokopališču v Novi Oselici smo postavili 
nov podstavek za razpelo, ki smo ga obnovili 
že v letu 2013.

Del finančnih sredstev smo porabili tudi za 
obnovo javne razsvetljave, ki jo je bilo potrebno 
sanirati zaradi posledic žledoloma. 

Čiščenje vodotokov po žledolomu
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Na vaškem vodovodu je bilo potrebno za-
menjati UV napravo za dezinfekcijo, saj je na 
prejšnji odpovedala elektronika. 

Radi bi uredili 
avtobusno postajališče na Sovodnju 

V letu 2014 je bil dejaven tudi odbor z 
izdajo kronike, čeprav se je izdaja premaknila 
v letošnje leto. 

V maju smo organizirali očiščevalno akcijo, 
poskrbeli tudi za organizacijo proslave v okviru 
praznovanja dneva državnosti v Novi Oselici 
v juniju, obdarili otroke od dopolnjenega en-
ega leta do vključno desetega, s pomočjo 
Območnega odbora Rdečega križa Škofja 
Loka smo v decembru pripravili tudi obdaritev 
starejših od 75 let.

Leto 2014 je bilo tudi volilno leto. V svet 
KS je bilo izvoljenih pet novih svetnikov, ki 
se bodo skupaj z drugimi v tem mandatnem 
obdobju zavzemali za ureditev avtobusnega 
postajališča  ob regionalni cesti na Sovodnju 
in za sanacijo lokalne ceste Sovodenj–Javorjev 
Dol–Ledinsko Razpotje. 

Ob koncu se zahvaljujem za podporo vsem 
na Občini Gorenja vas - Poljane, vsem prejšnjim 
članom sveta za trud, novoizvoljenemu svetu 
pa veliko uspeha in dobrega sodelovanja v tem 
mandatnem obdobju.

Nevenka Telban, tajnica KS Sovodenj

Da smo zadevo cenovno kolikor toliko uspeli 
obvladovati, smo določene cestne odseka sani-
rali kar z betonom, kar se je v tej situaciji poka-
zalo kot zadovoljivo. Ne glede na razmere smo 
uspeli urediti parkirišče in avtobusno postajo 
v Javorjah. Pričeli smo tudi s prepotrebnim 
urejanjem pokopališča. V minulem letu nam je 
uspelo na novo pozidati obzidje na severnem in 
zahodnem delu pokopališča. 

Za letošnje leto imamo kar obsežne načrte. 
Dokončati nameravamo parkirišče, ki mu man-
jkajo še oznake in ograja, postaviti novo avto-
busno čakalnico, vsa ostala sredstva pa bomo 
porabili za vzdrževanje cest, na katerih se še 
vedno kažejo posledice lanskega vremena. Na 
pokopališču bomo dokončali delo na obzidju. 
Drugih potrebnih del se bomo lotili, ko bodo 
zbrani vsi predvideni prispevki za obnovitvena 
dela s strani najemnikov grobnih polj. Upamo, 
da bo v letošnjem letu dokončana tudi cesta 
Javorje–Zapreval na odseku Javorje–Murave, 
čeprav na hitrost reševanja tega odseka krajevna 
skupnost ne more vplivati. 

Hvala vsem za dobro sodelovanje, tako 
svetnikom Krajevne skupnosti Javorje, občinski 
upravi z županom Milanom Čadežem, strok-
ovnim izvajalcem in vsem potrpežljivim ter 
razumevajočim krajanom.

Ciril Alič, predsednik KS Javorje

Dela na obzidju javorskega pokopališča
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Medtem ko je za 
tiste, ki vsak mesec iz-
stavijo proračunskim 
uporabnikom večje 
š t e v i l o  r a č u n o v, 
smiselno, da poiščejo 
ponudnike teh storitev 
ali kupijo program za 
to, lahko drugi upo-
rabljajo brezplačno 
spletno aplikacijo 
Uprave RS za javna 
plačila (UJP), portal 
eRačun. Ta omogoča 
poš i l jan je  do  pe t 
e-računov na mesec, in 
to brezplačno. Storitev 
sicer ponujajo tudi 
banke, a je plačljiva. 

Dostop do portala je na spletni strani Uprave RS za javna plačila (www.
ujp.gov.si), vanj pa lahko vstopimo, če imamo na računalniku naloženo 
kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed slovenskih izdajateljev: 
SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA oziroma AC NLB. Obstaja tudi 
SIGOV-CA, a je namenjen javnim uslužbencem. Mnogi katerega od teh 
certifikatov že imajo, in sicer če uporabljajo storitve e-uprave, nekatere 
banke prek njega omogočajo dostop v elektronsko banko. 

Pred prvim pošiljanjem e-računa se je treba na portalu prijaviti in 
pridobiti geslo. »Postopek se mogoče zdi zapleten, a sistem uporabnika 
lepo vodi skozi celoten postopek,« pravi računovodkinja Jana Rant. »Ob 
prvem vstopu na portal se prijavimo kot nov uporabnik in v enem dnevu 
na elektronski naslov dobimo geslo. Potem namestimo komponento za 
podpisovanje, pred vstopom v sistem pa je podpis smiselno tudi testirati. 
Nato le sledimo navodilom,« še pojasnjuje Rantova. 

Za podjetnike

Šole, vrtci, občine sprejemajo samo še e-račun
Od 1. januarja letos ustanove, ki se financirajo iz proračuna, 
v skladu z zakonodajo smejo sprejemati samo e-račune. To ne 
pomeni, da podjetja, samostojni podjetniki in drugi, ki izstavljajo 
račune za svoje storitve ali izdelke šolam, vrtcem, občinam, 
krajevnim skupnostim, gasilcem …, lahko račun oddajo kar po 
elektronski pošti, ampak je to treba storiti v predpisani obliki in na 
predpisan način, prek tako imenovane enotne vstopne točke.

Sistem omogoča tudi, da v imenu izdajatelja račun prek portala pošlje 
nekdo drug (npr. drug družinski član, podjetnikov računovodja …), vendar 
pa ga mora za to pooblastiti – kar je prav tako mogoče storiti na portalu.

Opomnimo še, da je tudi dobropise, bremepise … proračunskim 
uporabnikom treba pošiljati v e-obliki, sicer jih bodo (jih morajo) za-
vrnili. Priloge k računom, kot na primer specifikacije, dobavnice itn., 
pa so lahko v klasični pdf obliki in pripete k e-računu. K enemu jih je 
mogoče pripeti največ šest.

Po izkušnjah večine uporabnikov je storitev, ko se jo enkrat navadiš, 
kar uporabna. Odpade pošiljanje po pošti, kupovanje kuvert, znamk, 
vse lahko narediš iz pisarne. Rantova pa ob tem opozarja na ustrezno 
arhiviranje dokumentov. Na portalu UJP ostanejo samo mesec dni, zato 
jih je treba spraviti izven sistema, banke pa na primer omogočajo tudi 
hrambo elektronskih računov. 

V prvi polovici januarja so po podatkih Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila uporabniki izdali že več kot 140.000 e-računov. 

M. B.

Ugodni krediti za podjetja in kmetije z 
dopolnilnimi dejavnostmi še na voljo 

V okviru kreditne sheme RA Sora, v katero svoja finančna sredstva združujejo 
občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter Območna obrtno-
podjetniška zbornica Škofja Loka, je objavljen razpis, v katerem je podjetjem 
in tistim, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno 
dolgoročno in kratkoročno kreditiranje njihove dejavnosti. 

Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 
let, po obrestni meri 6-mesečni euribor + 2,9 %. 

Pridobite jih lahko za: 
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, 
• nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Posamezni prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000 ev-

rov, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 odstotkov celotne investicije 
podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov.

Prav tako so v okviru kreditne sheme na voljo tudi kratkoročni krediti 
za financiranje tekočega poslovanja. Omenjeni krediti se dodeljujejo za 
obdobje do enega leta  po obrestni meri  2,5 % p. a. fiksno, nominalno.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sora, tel. št. 04/50-60-220.

Brezplačna energetsko svetovalna pisarna 
V Škofji Loki že nekaj let deluje brezplačna energetskosvetovalna 

pisarna, ki služi kot pomoč občanom pri reševanju energetske problema-
tike, s katero se soočajo ob novogradnjah, sanacijah in drugih ukrepih 
s področja energetike.

Problemi:
• z ogrevanjem, izbiro energenta in ogrevalnega sistema, 
• s sanacijo dimnika, 
• s pripravo toplotne sanitarne vode, 
• s toplotno izolacijo stavbe,  
• z vgradnjo energetsko učinkovitih oken, 
• z racionalno rabo energije,
• z ekonomičnostjo uporabe posameznih energetskih tehnologiji, 
• z uporabo obnovljivih virov energije, kot so solarni sistemi in sončne 

celice ter 
• z uporabo biomase za ogrevanje 
so teme, o katerih vam lahko brezplačno svetujemo v energetsko-

svetovalni pisarni.  Odprta je vsak torek od 16. do 17.30 ure, in sicer na 
Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki. Vse, ki se boste odločili za njen obisk, 
pa obveščamo, da se morate  za obisk predhodno najaviti na Razvojni 
agenciji Sora na tel. št. 04/50-60-220.

V portal UJP eRačun lahko vstopimo le z 
digitalnim potrdilom SIGEN-CA, POŠTA®CA, 
HALCOM-CA ali AC NLB.
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Razvojna agencija Sora v okviru spodbujanja ženskega podjetništva or-

ganizira brezplačno  izobraževanje na temo kulture oblačenja, ki bo v sredo, 
11. marca  2015, ob 13. uri v sejni sobi Upravne enote Škofja Loka.

Na izobraževanju bomo iskale odgovore na vprašanja, ki si jih ženske 
najpogosteje zastavljamo:

• Kakšen je moj slog oblačenja in kako ga lahko nadgradim?
• Katere ravni oblačenja so primerne za moje življenjske priložnosti?
• Kako do usklajene garderobe?
• Kako se soočiti z nočno moro vsake ženske – čiščenjem garde-

robne omare?
Cilj izobraževanja:
• več vem, manj potrebujem,
• nič več slabih nakupov,
• moja podoba za uresničitev osebnih in poslovnih ciljev,
• samozavestni in pravilni nakupi.
Izobraževanje bo vodila Lea Pisani, priznana svetovalka za kulturo 

oblačenja v Sloveniji in tujini. Podrobnejši program izobraževanja bo objavljen 
na spletni strani Razvojne agencije Sora www.ra-sora.si. Izobraževanje je 
brezplačno, saj stroške izobraževanja krijejo občine Škofja Loka, Železniki, 
Gorenja vas - Poljane in Žiri. Prijave so obvezne. Oddate jih lahko do četrtka,  
5. marca 2015, oziroma do zasedbe prostih mest na tel. št. 04/50-60-220 ali 
prek e-maila: info@ra-sora.si. Število mest je omejeno!
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..., ki pa si nikoli ni predstavljal, da bo kdaj 
imel priložnost skrbeti za hišo, mimo katere je še 
kot otrok hodil v šolo. Zdaj to počne. Nekaj časa 
je v njej z družino tudi stanoval. Pogovor sva zato 
opravila prav tam. Trenutno pred hišo potekajo 
gradbena dela, saj urejajo njeno okolico. Ves čas 
potekajo dela tudi v njeni notranjosti, ki je res 
veličastna. Nazadnje so obnovili eno izmed sob, 
prenovljene so stene v več sobah, pri čemer so od-
krili in ohranili prvotne vzorce zidnih barv. Zadnje 
poplave niso prizanesle niti tej čudoviti hiši, ki je 
vkopana v zemljo. Pritlične prostore je zalila voda. 
Pritekla je tudi iz sten. To zdaj sanirajo. 

Načrtujejo, da tu nastane kulturni center, ki 
ne bo le lokalen, pač pa središče za vse kraje 
naokoli. Zadnja dela, ki so potekala v hiši, je 
financirala Občina Gorenja vas - Poljane.  

»V bodoče bi glavni vir dohodka predstavljale 
organizirane skupine in drugi obiskovalci,« napove 
naš sogovornik. Konec obnove z dokončnim 
odprtjem je načrtovan za letošnji junij, zato bodo 
začeli intenzivneje promovirati dogodke, ki jih v 
njej pripravljajo. Kljub obilici dela z nasmehom 
pove, da se »prihajajočega pol leta res veseli«. Boris 
si hišo predstavlja kot muzej, odprt obiskovalcem, 
v katerem pa ne bo veliko napisanega besedila, kot 
pravi sam, ampak bo to živo ustvarjalno doživetje 
za vse, ki bodo prišli na obisk. 

Izkušnje, ki učijo
Po izobrazbi je likovni pedagog. Svoje prvo 

delo je dobil v Projektnem učenju za mlajše odrasle 
– PUM v Škofji Loki. »Tam sem se veliko naučil, 

Pogovor z Borisom Oblakom

Vsak Poljanec bi moral  
razmišljati kot turistični delavec
Boris Oblak ni le upravitelj Kulturnega centra slikarjev Šubic v Poljanah. Je umet-
nik. Karikaturist. Po izobrazbi likovni pedagog. Nekdanji smučarski skakalec in 
bobnar. Družinski človek, ki ve, da brez podpore družine ne bi zmogel vsega, česar 
se loteva. Poln načrtov za delo z različnimi skupinami ljudi. Optimist.

opravili smo veliko projektov, tudi potovanj. Pri-
dobil sem izkušnje z delom s pomočjo ljudem, ki 
so jo potrebovali,« pove in doda, da je v času, ko 
so čakali na odločitev, ali bodo prejeli sredstva za 
nadaljnje delo ali ne, risal. Veliko. To ga je pripeljalo 
do točke, ko je začutil, da mora svoje dotedanje 
delo pustiti. »Služba me je začela omejevati pri 
ustvarjanju, risati nisem mogel prenehati, ugotovil 
pa sem, da je pomoč ljudem, ki jim jo nudimo, le 
kratkotrajna.« Leta 2011 je tako postal samostojni 
podjetnik. Poleg risanja karikatur je nato prejel 
v upravljanje tudi Štefanovo hišo in tako sedaj v 
njej deluje že štiri leta. Pri tem si pomaga z vsemi 
izkušnjami, ki jih je pridobil tako na fakulteti 
kot tudi z delom na PUM-u, pa tudi prek nešteto 
delavnic, ki jih je že pripravil.

Deset let je treniral smučarske skoke. Ko je 
prenehal, je nehal za vedno, saj moraš biti za skoke 
ves čas pripravljen. »Po prenehanju s skakanjem 
nisem imel nikoli več časa za resne treninge. 
Namesto tega sem se podal v glasbene vode.« Tu 
je vztrajal do lani, ko mu zaradi številnih drugih 
obveznosti ni preostalo drugega, kot da preneha z 
igranjem v glasbeni skupini. Kot pravi »ne mine 
dan, da ne bi na spletu pogledal znamenitega 
skoka Robija Kranjca v Vikersundu«, kar pove 
veliko o njegovi veliki naklonjenosti smučarskim 
skokom. »V času treniranja skokov sem se veliko 
naučil; potrpeti, vztrajati in premagati tudi težke 
razmere.« Nisva se mogla ogniti pogovora o 
karikaturah, ki mu pomenijo res veliko. Poleg 
talenta, ki ga je imel in se je razvijal skozi 
študentska leta, je kasneje v življenju prišel do 
spoznanja, da je njegovo delo nekaj vredno. Tre-
nutno ilustrira ženin priročnik, ki je pred izdajo, 
zelo pa se veseli tudi svoje razstave na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral. »Če te 
povabi profesorski zbor, ki odloča o tem, kdo bo 
tam razstavljal, je to lepa nagrada.« Karikature 
so blizu vsem ljudem, je prepričan. Vedno vidi, 
da karikature razvedrijo vsakega, ki se z njimi 
sreča. Vsi smo njegove stvaritve lahko srečali v 
obliki ilustriranih likov v oddaji Jebovlje na RTV 
Slovenija. Velik uspeh je prišel tudi pred kratkim, 
ko ga je k ustvarjanju naslovnice tednika Mladine 
povabil urednik časopisa.

Idej ne manjka
V prihodnje bo za center izbiral zanimive 

teme dogodkov, ki bodo privabile čim več 
obiskovalcev. Obenem je zadovoljen, da v ok-
viru Strategije turizme za Škofjeloško območje 
2020+ prihaja do sodelovanja med različnimi 
akterji na tem območju, ki se ukvarjajo s 
kulturnimi in turističnimi dogodki. Vzajemno 
sodelovanje med vsemi ponudniki že postaja 
navada, poudari ter doda, da je to sodelovanje 

nujen pogoj za uspešno delovanje. Prepričan je, 
da bi vsak, ki se v teh krajih ukvarja s kakršno 
koli dejavnostjo, moral razmišljati kot turistični 
delavec, to bi moral početi celo vsak Poljanec. 
Veliko energije zato sam usmerja v delo s 
poljanskimi šolarji, ki bodo nekoč odrasli in 
tu živeli. 

Do sedaj so v Poljanah potekali že trije festi-
vali karikature, zadnji lani je bil že mednarodni. 
Že v februarju v Kulturnem centru slikarjev 
Šubic pripravlja različne delavnice. Ena bo na-
menjena perzijski kaligrafiji, druga bo pustna in 
tretja dvodnevna rezbarska delavnica. Vabljeni, 
da si pogledate program dogodkov na spletni 
strani www.subicevahisa.si.

Kristina Z. Božič

Srečanje občinskega 
partnerstva 2014  
v Vrbi na Koroškem 

Župan Milan Čadež se je decembra lani v 
Vrbi na Koroškem udeležil srečanja občinskega 
partnerstva 2014 Medkulturni dialog kot 
priložnost za regiji Koroška – Slovenija.

Ob prihodu sta udeležence pozdravila 
župan Občine Vrba (Velden) ter predsednik 
Koroške občinske zveze, Ferdinand Vouk, 
in predsednik Alpsko-jadranskega centra za 
čezmejno sodelovanje, Bernard Sadovnik.

Sledila je vsebinska razprava o možnostih 
sodelovanja občin v okviru novega programa 
EU 2014–2020 na področju turizma, gos-
podarstva in energije ter o sodelovanju in 
pobratenju gorenjskih in koroških občin.

Pred ogledom božičnega trga v Vrbi ob Vrb-
skem jezeru so z uradno proslavo obeležili 10. 
obletnico pobratenja občin Bled in Vrba.

P. N.

Kulturni center slikarjev Šubic končno dobiva svojo 
podobo, zato Boris vabi vse, ki bi bili za postavitev 

stalne zbirke pripravljeni odstopiti kakršne koli 
stare predmete, od pohištva, povsem vsakdanjih 

predmetov za razsvetljavo, higieno, do predmetov 
za opremo črne kuhinje (posoda, zajemalke ...) in 

mizarske delavnice (ponk, rezbarsko orodje ...). S tem 
lahko pomembno prispevate k ohranjanju kulturne 

dediščine Poljanske doline. 

Kontakt: Boris Oblak, 031/394-751, 
info@subicevahisa.si. 

Utrinek z lanske rezbarske delavnice – vabljeni 
na letošnjo

Avtoportret
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Avtorju je na začetku nekaj spodbudnih 
besed namenil upravitelj kulturnega centra 
Boris Oblak, ki je dejal, je da je to ena najboljših 
umetniških razstav, ki jih je doslej gostil. Mar-
tin je sicer sin pevke Uršule in pesnika Janeza 
Ramoveša, tako da ni treba ugibati, od kje mu 
umetniški talent. Odprtje je s petjem obogatila 
Uršula, zapela je dve svoji najnovejši skladbi. 
Kot je pojasnil Martin, je razstava le del nje-
govega novega albuma, ki poleg kratkih stripov 
vsebuje še zgoščenko z 10 skladbami skupine 
Martin Ramoveš band, v katerih se prepletata 
blues in rock. Gre za glasbeni album v stripu. 
Stripe je avtor narisal na tematiko besedil 
posameznih skladb v črno-belem stilu. Figure 
so narisane groteskno, s tem je hotel poudariti 

Glasbeni album v stripu

Nesojeni kavboji v Poljanah
20. decembra lani so v galeriji Kulturnega centra slikarjev Šubic v Poljanah 
odprli razstavo stripov z naslovom Nesojeni kavboji mladega glasbenega in 
likovnega ustvarjalca Martina Ramoveša.

družbenokritično ost in kruto realnost bivanja, 
ki jo besedila pesmi vsebujejo. Razlago neka-
terih detajlov prepušča gledalcu, dodaja pa, 
da je kljub zloveščemu videzu hotel prikazati 
osebe kot komične. Naslov albuma izraža željo 
posameznikov, da bi po kavbojsko krojili svet 
po svojih željah, a ker jim to ne uspe, postanejo 
nesojeni kavboji. V besedilih oziroma stripih se 
avtor loteva aktualne in univerzalne problema-
tike človekovega bivanja. Celoten projekt je 
nastajal približno eno leto, je pa z razstavo že 
gostoval drugod po Sloveniji.

Glasbeni album Nesojeni kavboji je izšel 
v sozaložbi Stripburgerja in radia Študent v 
nakladi 500 izvodov, možno ga je kupiti tudi v 
poljanskem kulturnem centru. Omeniti velja še, 

V finale se je uvrstilo osem ekip, ki so bile 
najboljše na polfinalnih predtekmovanjih 6. 
decembra in 10. januarja. Igralo se je v dvojicah 
z lesenimi kroglami. Letos so imeli največ 
tekmovalne sreče Zminčani, saj je prvo mesto 
osvojila ekipa Zminec II z Vinkom in Jožetom, 
drugo pa ekipa Zminec I z Nado in Branetom. 
Na tretje mesto sta se uvrstila člana županske 
ekipe Miha Ješe in Milan Čadež. Člani prvih 
treh ekip so prejeli lesene pokale, nižje uvrščeni 
pa lesene medalje. Manjkalo ni kulinarične po-
nudbe, obiskovalci so se lahko podprli z ričetom, 
ocvirkovco, kuhanim vinom in drugimi napitki, 
na stojnici kmetije Lužar so lahko kupili različne 
pekovske izdelke. Že tradicionalna atrakcija je 
bilo ugibanje teže pršuta. Za veselo vzdušje so 
poskrbeli priložnostni harmonikarji. Poleg bali-
nanja je potekal tudi organiziran ogled utrdbe in 
muzejske zbirke, ki ga je vodil Peter Oblak v vlogi 

Balinanje v Golem vrhu

Četrti pokal Rupnikove linije Zminčanom
Podzemna vojaška utrdba Rupnikove linije na Golem vrhu v soboto, 17. janu-
arja, ni samevala, saj so jo napolnili balinarji, navijači in drugi obiskovalci. 
Tekmovalci so se zbrali na finalu tekmovanja za četrti Pokal Rupnikove linije v 
soorganizaciji gostiln Jager in Na Vidmu ter naše občine. 

so na Goli vrh prišli v okviru ogleda primerov 
poti z zgodbami pri izbirnem predmetu Razvoj 
podeželja. Rupnikova linija in z njo občina s 
takimi dogodki postaja vse bolj prepoznavna na 
slovenskem turističnem zemljevidu.

Jure Ferlan

Alpinin koncert letos  
vojno obarvan

Moški pevski zbor Alpina in Turistično društvo 
(TD) Žiri že več let zapored v utrdbi na Golem 
vrhu organizirata novoletni koncert. V programu 
imajo pesmi z božično-novoletnimi motivi, vsako 
leto pa izberejo še neko temo, letos je bila to 
100-letnica začetka prve svetovne vojne. Med 
premori so brali pisma žirovskih vojakov z bojišč 
z mestoma pretresljivo vsebino. Letošnja novost 
je bila gostujoča ženska vokalna skupina Lira iz 
Cerkna. Dekleta so zapela nekaj starih pesmi 

Boris Oblak (levo) in avtor Martin Ramoveš ob 
odprtju razstave
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da je bil na zadnjem knjižnem sejmu v Ljubljani 
nominiran za knjigo leta.

Jure Ferlan

Skupina študentov in profesorjev Biotehniške fakultete je bila nad ogledom utrdbe navdušena.
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Najboljše tri ekipe z Matejo Čadež iz Gostilne Jager 
(v zgornji vrsti na sredini) in Boštjanom Poljanškom 
iz Gostilne Na Vidmu (v zgornji vrsti prvi z desne)

Škofovega Franceljna, oblečen v starojugoslovan-
sko vojaško uniformo. Njegovi živahni razlagi 
so udeleženci ogleda z zanimanjem prisluhnili. 
Med njimi je bila velika skupina študentov in 
profesorjev z Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani. Kot je povedal profesor Luka Juvančič 
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z vojno tematiko. Po končanem koncertu so 
se pred vhodom obiskovalci lahko okrepčali 
s čajem, kuhanim vinom in domačim kruhom, 
za kar so poskrbeli v TD Žiri. Topli napitki so 
še posebej prav prišli pohodnikom, ki so v 
snežnem metežu prišli peš iz Žirov in se ravno 
tako  vračali nazaj. Kot je povedal Rok Klemenčič 
iz TD Žiri, je namen koncerta obogatiti dogajanje 
med božičem in novim letom, pa tudi prispevati 
k promociji  Rupnikove linije in možnosti njene 
uporabe v kulturne namene.

Jure Ferlan
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Preteklo leto nam bo vsem ostalo v spominu 
kot leto, za katerega si ne želimo, da se še kdaj 
ponovi. Ob vseh stiskah in težavah, ki jih imajo 
posamezniki in družine že tako, je svojo silno 
moč pokazala tudi narava. 

Slovenijo in tudi našo občino je zajel 
katastrofalen žledolom in prav take poplave. 
Našim ljudem ni prizanašalo. Kljub temu, da 
znamo stopiti skupaj, je bilo težko. Posledice 
niso bile in ne bodo odpravljene čez noč. Kra-
jevni odbor Rdečega križa (KORK) Gorenja vas 
je po svojih najboljših močeh pomagal pomoči 
potrebnim, kjer se je le dalo, saj je bila ponekod 
stiska ogromna. Delili smo pakete, jabolka, 
krompir. Ocenjevali smo škodo poplav, kjer 
je Rdeči križ Slovenije (RKS) pomagal tudi 
finančno. Kriterij za dodelitev finančne pomoči 
je bilo socialno, zdravstveno in finančno stanje 
posameznikov oziroma družin. Kljub temu, 
da so bile poplave po vsej Sloveniji, nam je 
RKS namenil več kot 20.000 evrov pomoči, 
ki so jo upravičenci prejeli že decembra. Ve-
liko pozornosti smo namenili tudi starejšim 
občanom. Njim so namenjena kosila, pred-
novoletna druženja in obdarovanje ob novem 
letu, obiski ob okroglih rojstnih dnevih. To nas 
stane približno 4.000 evrov. Vsako leto finančno 
prispevamo tudi za letovanje otrok iz našega 
okoliša na Debelem rtiču in v Savudriji, in sicer 
v vrednosti 900 evrov, 500 evrov pa namenimo 
zdravstveni postaji. Tu je še plačilo položnic, 
nakup obutve, učbenikov ... v vrednosti dveh 
tisočakov.

Na tem mestu bi rada poudarila in zago-
tovila vsem, da ves denar od donatorjev ostane 

KORK Gorenja vas

Zahvala in povabilo k darovanju
v našem KORK in ga porabimo za omenjene 
namene. Kljub temu pa z zbranim denarjem 
ne moremo pomagati, rešiti stisk in omogočiti 
lepšega jutri vsem tistim, ki so tega potrebni. 
Verjemite, da je takih – pomoči potrebnih – 
vsak dan več. Ob tej priložnosti bi se vsem in 
vsakemu posebej, ki nam je na kakršen koli 
način pomagal, rada zahvalila in mu izrekla 
besedo hvala. Hvala pa tudi vsem, ki zmorejo 
prispevati še nekaj več: Praktikum, Marija 
Borštnar, Struktura Kranj, Petrol – BS Gorenja 
vas. Kako resničen je njihov slogan o energiji, 
ki povezuje, KORK Gorenja spoznava vsak 
dan sproti. Prav zaradi vseh dobrih ljudi je naše 
humano delo mogoče. Da smo opaženi mi, naš 
trud in brezštevilne ure poklonjene pomoči 
sočloveku, dokazuje tudi občinsko priznanje 
naši zgledni in požrtvovalni Bredi Bogataj. 
Kot vemo in velikokrat slišimo, se vse začne 
in konča pri denarju. Več kot nam namenite, 
več lahko storimo. Zaradi hvaležnosti vsakega 
posameznika, ki smo mu pomagali iz stiske, 
vsakega otroka, ki smo mu privabili nasmešek 
na obraz, in zaradi vsakega starejšega, ki smo 
mu lahko namenili delček naše pozornosti, 
prosim, bodite darežljivi tudi to leto. Nenaz-
adnje naj vas povabim tudi k darovanju živil, 
ki jih lahko oddate v vozičke KZ Gorenja vas 
in Mercatorja Gorenja vas.

Velika zahvala tudi našim prostovoljkam, 
ki se razdajate in delate dobro. Le tako naprej, 
pa bo svet, vsaj tu pod našim Blegošem za 
odtenek, dva lepši, prijaznejši! Iskrena hvala 
že vnaprej za vaš dar.

Marija Knafelj, KORK Gorenja vas

Ka  j' ura devjet

Tam, ka 'maja štedentje soje prostuore,                                                                                                  
je ana kamra,                                                                                                                                           

ka 'ma lesjena miza par kraj postavl'ena,                                                                                                         
pa trinajst žjesnu okul nje stoji.

Ankat usak tidn,                                                                                                                                            
'ma usak žjesn ana, ka najn sjede,                                                                                                  

ankat na tidn, ka j' ura devjet, se tam dobje.  

Če j' sunce, al' pa če ga ni,                                                                                                                     
če j' dež, al'če j' snig,                                                                                                                                

ka j' ura devjet, se tam dobje.

Možujeja, kej mal'ga poiija,                                                                                                                        
kejšn čaj, pa kejšn kofečk 

popijej' . . .  pa spjet možujej' . . .                                                                                                                                                
Usak tork, ka j' ura devjet,                                                                                                                                   

je tam ZARJA, če je, al' pa  če j' ni!

Če čist' slučajn, al pa z naminam, kje okul prideš,                                                                                    
četud prou natančn na pogljedaš . . .                                                                                                                                  

pa lohk vid'š . . .                                                                                                                                             
de 'ih niki vježe,                                                                                                                                           

de 'ih niki ukop darži . . .

Maja pa Brjeda . . .                                                                                                                      
una j' prou taglauna, una j' »kapo u kostruol«!                                                                                                       

una use skomandira,                                                                                                                                      
glih kar se zmisleja . . .  una spejle!                                                                                                                 

Voscajt se kej nouga spoune, tekuj j' ušajt!                                                                                                       
Čist zmjeri kej dilaj, pa skuz nejk pohajaj!                                                                                                              
Hod pa nucaj tud tiste tasive celice . . .                                                                                                               

de neb' plisnove ratale - preuč hitar!

Brjeda nem tud kejšna zašpila,                                                                                                                                
pa tud s puštabam zna . . .                                                                                                                            

Marička! Kuk se maja fajn! Usak tork, ka j' ura devjet!           

Lubi Buhk, dej nem zdrauja, de boja lohk tam usak tork,
ka j' ura devjet. De bo tam ZARJA, če je, al pa če j' ni,                                                                             

usak tork, ka j' ura devjet.                                                                              
Marija Knafelj                                                                                                                              

Zapisano: junij 2013

Trinajst let je že 
minilo, odkar je svet po 
napadu na ZDA 11. sep-
tembra 2001 napovedal 
globalno vojno proti 
terorizmu. Kljub temu 
smo bili od leta 2001 
pa vse do danes priča 
številnim terorističnim 
napadom, o katerih pa 
slovenski mediji niso 

poročali. Prav mediji so eden od pomembnih 
sredstev terorizma, saj je cilj terorizma ravno ta, 
da so napadi odmevni in javnosti dobro poznani. 
Terorizem dojemamo kot nasilno dejanje, usmer-
jeno proti civilistom, zaradi določenih političnih 
razlogov. Pri tem je za teroriste pomembno, da je 
ob napadu čim več žrtev, da je njihovo sporočilo 
vsem razumljivo in da se točno ve, kdo je dejanje 
storil. Zaradi tega pri terorističnih napadih vedno 
nekdo prevzame odgovornost. V teh trinajstih 
letih smo bili priča tudi nekaterim medijsko 
odmevnim terorističnim napadom: na osnovno 
šolo v Beslanu, napad v Mumbaju, na Baliju, na 
rusko gledališče Dubrovka, napada v Londonu in 
Madridu, v Parizu … Če malo pogledamo po in-

Poslanski kotiček

Ali tudi na vrata Slovenije trka terorizem? 
ternetu, lahko hitro ugotovimo, da so se teroristični 
napadi v svetu dogajali praktično vsak mesec. 

Kaj pa Slovenija? Smo res izoliran otok, za 
katerega nihče ne ve, kot prevladuje večinsko 
slovensko mnenje, in se zaradi tega nimamo česa 
bati? Moj odgovor je negativen. Slovenija se še 
kako mora zavedati nevarnosti terorizma, saj se 
zaradi naše vpetosti v globaliziran svet povečuje 
tudi stopnja ogroženosti pri nas. Glavno bitko 
proti terorizmu bijejo obveščevalne službe, katerih 
naloga je, da preprečijo napad, preden do njega 
sploh pride. Pri nas je za to zadolžena Sova, glavna 
civilna varnostno-obveščevalna služba. Te službe 
so najbolj učinkovite takrat, ko nihče ne ve, kaj 
počnejo in se v javnosti o njih ne govori. Ko pa jim 
kaj spodleti oziroma kakšno stvar spregledajo, ali 
pa nanjo niso dovolj pozorni, pride do dogodkov, 
kakršnemu smo bili priča v Parizu. Trenutno je 
največja grožnja svetovnemu miru teroristična 
organizacija Islamska država. V Iraku in Siriji 
se bori že več kot 3.000 Evropejcev, od tega naj 
bi bilo 500 Francozov, nekaj tudi Slovencev. 
Sprašujem se, kaj se bo zgodilo, ko se bodo ti 
ljudje pričeli še bolj radikalni, dobro izurjeni in 
oboroženi vračati v Evropo. Islamska država je 
že napovedala nove napade po Evropi, v vseh 

Prispevek poslanca Žana Mahniča ne izraža nujno 
stališč uredniškega odbora Podblegaških novic.
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državah, ki so članice mednarodne koalicije, 
ki se bojuje proti njej. Torej je napovedala tudi 
teroristične napade v Sloveniji, ki je del te 
koalicije. Sova je v preteklosti že preprečila vsaj 
en javnosti znan teroristični napad, ko je nekdo 
hotel razstreliti cisterno, polno goriva, pred eno 
od javnih stavb. Ko so ga prijeli, ga niso mogli 
kaznovati oziroma izgnati iz države. Policija pravi, 
da nima ustrezne pravne podlage, da bi se borila 
bodisi proti tem, ki se borijo v Islamski državi, 
bodisi proti onim, ki jih rekrutirajo, omogočajo 
njihovo financiranje ali transport. 

Ravno zaradi tega je še bolj zaskrbljujoče 
dejstvo, da je vladna koalicija v DZ RS zavrnila 
predlog novele Kazenskega zakonika (KZ), 
ki smo jo v SDS predlagali decembra in ki bi 
inkriminirala tovrstna dejanja, ki jih zdaj v KZ 
ni. Zaradi neučinkovite zakonodaje in nezain-
teresiranosti po njeni spremembi na bolje, lahko 
upravičeno trdim, da se možnost terorističnega 
napada v Sloveniji povečuje. Ali povedano 
drugače  – na vrata Slovenije trka terorizem. 

Poslanec Žan Mahnič 
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Tina in Jaka sta brat in sestra, ki sta na 
predbožični dan sama doma. Njuni starši 
so namreč zelo zaposleni – oče je uspešen 
poslovnež, ki se še ni vrnil s službenega poto-

Iz OŠ Poljane

Mladi igralci navdušili z igro o sodobnem božiču
Pouk v starem letu 2014 smo v Osnovni šoli Poljane sklenili z božično-novoletno 
prireditvijo, ki nas je spomnila, da še vedno obstajajo vrednote, kot so družina, 
povezanost in enotnost. Prek mladih igralcev je pred nami zaživel moderen 
božič, skrit pod kopico vsakdanjih stvari, ki pa se po zaslugi dveh otrok spet 
odkrije v pravi luči.

vanja, mama pa je poslovna delavka, ki mora v 
pisarni prav na popoldne pred praznikom pos-
toriti še sto in eno stvar. Otroka sta osamljena, 
ne vesta, kaj bi sama s sabo, dolgočasita se in 

se predajata virtualni zabavi. Postopoma pa se 
navaden večer prevesi v pravi topel božični 
večer – otrokoma se pridružijo njun prijatelj 
Nik ter priletna soseda in na koncu še na veselje 
vseh sosedina vnukinja Zala. Da je pričakovanje 
božiča popolno, se končno domov vrneta tudi 
oče in mama, ki spoznata, da sta v naglici in 
hitenju pozabila na osnovno božično sporočilo 
– ljubezen, povezanost in družino. Na srečo pa 
se vse da popraviti in nadoknaditi zamujeno.

Naši igralci Tina Ržek, Urban Drlink, Uroš 
Peternelj, Urška Dolenec, Vesna Mudri, Aleks 
Počič Hren in Maša Mohor so nam tako na 
preprost in nazoren način posredovali vse tisto, 
kar že vemo, a se tega vse premalo zavedamo. 
Mogoče pa je prav njim uspelo, da tega nikoli 
več ne bomo pozabili.

Posebej pa moramo omeniti odločilno vlogo 
mentoric nastopajočih učencev. Naši učiteljici 
Mojca Oblak in Mateja Maček sta napisali 
odlično besedilo v verzih, z igralci preživeli 
veliko ur vaj, spodbujali sta jih, bili režiserki 
in še mnogo drugega.

Dramsko dogajanje so s skrbno izbranimi 
pesmimi spremljali in povezovali pevci vseh 
šolskih zborov pod vodstvom Matjaža Slabeta. 
Tako sta se govorjena beseda in pesem zlili in še 
bolj poudarili osnovno sporočilo predstave.

S prireditvijo smo zaznamovali tudi državni 
praznik samostojnosti in enotnosti in se zavedli, 
da bi naša igra lahko dala misliti ne le učencem, 
učiteljem in staršem, ampak tudi tistim, ki so 
na pomembnih položajih in upravljajo našo že 
skoraj 24-letno Slovenijo.

Bernarda Pintar

Konec letošnjega šolskega leta skoraj vsi 
otroci iz najstarejše skupine odhajajo v šolo, 
zato sva vzgojiteljici za njih pripravili prav 
posebno doživetje – noč v vrtcu. 

Otroci so v vrtec prispeli v petek popoldne, 
pomahali staršem (seveda brez solzic) in se 
evforično podali novi dogodivščini naproti. 
Nekateri so na ta večer prvič prespali brez 
staršev, a so se odlično odrezali!

Ko so otroci prihajali v vrtec, je bil najprej 
čas za igro. Da ne bi bili lačni, smo se kaj hitro, 
ko so starši odšli, lotili predpriprave večerje. 
Meni, za katerega sva se odločili z Boženo, 
je bil še skrivnost, ki pa so jo otroci kmalu 
razkrili. Spekli si bomo pico! Pri pripravi testa 
so sodelovali prav vsi otroci, ki so v posodo 
dodajali sestavine, mešali in gnetli. Ko je bilo 
testo pripravljeno, smo ga dali počivat, nato pa 
smo se malo pocrkljali in zapeli nekaj pesmic. 

Vrtec Dobrava

Noč v vrtcu
Mesec december je za vse prav poseben mesec. Tudi v Vrtcu Dobrava smo si 
dneve popestrili s posebnimi dejavnostmi (različnimi dramskimi predstavami, 
obiskom dedka Mraza, druženjem s starši ter druženjem z otroki in vzgojiteljicami 
iz vseh skupin). Poskrbeli pa smo tudi za malenkosti, ki so temu mesecu dale še 
poseben čar: prižiganje svečk in poslušanje praznične glasbe.

Ko se je testo dvignilo, smo pico obložili po 
željah otrok. Pica je bila pripravljena in odnesli 
smo jo v kuhinjo v pečico. 

Ta čas smo izkoristili za prijetno igro in 
iskanje zaklada. Le kaj se je skrivalo v zakladu? 
To skrivnost smo razkrili šele po večerji, saj nas 
je v vrečkah čakalo tudi sladko presenečenje. 

Pižama žur s harmoniko  
Kot se za noč v vrtcu spodobi,  smo tudi 

mi imeli pižama žur. Presenetila nas je naša 
vzgojiteljica Ana, ki nam je naredila čisto pravi 
žur s harmoniko. Da pa je bilo rajanje prav 
posebno, so otroci pri plesu uporabili plesne 
trakove, ki so bili skriti v zakladu. 

Žur je uspel, ura pa se je premaknila že čez 
deseto zvečer in čas je bil za čiščenje zobkov 
in umiritev ob pravljici. 

Ko je zadnji zaspal, sta kazalca na uri kazala 

že skoraj polnoči. Pa nič ne de, saj je bil to prav 
poseben večer! 

Noč je bila mirna, zjutraj pa so se otroci 
zbujali nekje med 6.30 in 7.30. Da so si vsi vzeli 
toliko spanca, kot so ga potrebovali, sva za tiste 
zgodnje otroke v sosednji igralnici pripravili 
kino z risankami. Ko so se le vsi prebudili, smo 
imeli jutranjo telovadbo, nato pa smo skupaj 
pripravili zajtrk – kruh, maslo, med ter mleko. 
Sobotno dopoldne se je bližalo 10. uri, ko so po 
otroke prispeli starši; nekateri s solzami v očeh, 
vsi pa  željni informacij, kako smo se imeli in 
kako so otroci preživeli noč. 

Imeli smo se skrajno lepo!
Branka Pavkovič, 

vzgojiteljica skupine Mehurčki

Ples s trakovi na pižama žuru ob zvokih Anine 
harmonike
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Vrtec Javorje

Vsi smo lahko Božički
V decembrskih dneh nas obiščejo kar trije dobri možje. Otroci so včasih že kar 
malo zbegani, darila tu, darila tam ...

Tekmovanja
Preteklo tekmovanje iz logike je pet učencev 

šole odneslo na državno tekmovanje, in sicer Saro 
Buh, Meto Ažbe, Nika Ferenčaka, Tjašo Demšar 
in Lučko Debelak. Vodja tekmovanja je bila 
učiteljica Marija Pintar. Prispeli so tudi rezultati 
tekmovanja iz biologije. Učenci so se izkazali 
pri prepoznavanju alpskih rastlin in prejeli enajst 
bronastih proteusovih priznanj, sedem srebrnih,  
zlatega je osvojil Klemen Oblak iz devetega 
razreda. Z učenci se je trudila mentorica Irena 
Selak. Na šoli je letos prvič potekalo tekmovanje 
iz prostorske geometrije Matemček, na katerem 
je sodelovalo dvanajst učencev sedmega razreda. 
Sara Buh je osvojila zlato priznanje. Na pripravah 
na tekmovanje se je z učenci trudila mentorica 
Polona Mlinar Biček. O rezultatih s tekmovanj 
pri slovenščini, zgodovini in astronomiji bomo 
govorili prihodnjič, kajti sedaj so potekala šolska 
tekmovanja. Počakajmo na nadaljnje uvrstitve. 

Iz OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

V novo leto bolj spoštljivi eden do drugega
Ob koncu leta 2014 smo se veselili uspehov na tekmovanjih. Posebno 
presenečenje za naše učence smo pripravili učitelji in vzgojitelji za dan samos-
tojnosti in enotnosti. Razredne ure in pravila obnašanja smo do konca šolskega 
leta zaznamovali v prijaznem duhu ter se veselili prvega snega.

Nič več grdih besed, zgolj prijaznost
Leto smo zaključili v prijaznem duhu. Šolski 

razvojni tim je v okviru razvojnega načrta  izmed 
številnih idej izbral predlog, da bi letošnje leto 
bila rdeča nit razrednih ur in obnašanja na šoli 
spoštovanje. Po šoli smo izobesili mnogo lepih 
misli, napisanih na razrednih urah, plakatov, 
voščil za leto, ki je pred nami … Dogovorili 
smo se, da grdih besed ne bo več na šoli, da si 
bomo izkazovali spoštljiv odnos, da bomo drug 
drugemu rekli kaj prijaznega in si pomagali. 
Spoštljivost je tudi, če hodimo po hodnikih 
umirjeno in ne preglasno. Temu bomo v pri-
hodnje namenili več pozornosti. V jedilnici je 
prečudovito, kadar  učenci jedo kulturno, bolj 
tiho. Verjemite, projekt se že »prijemlje«.

Polepšan zaključek leta
Za konec koledarskega leta vsako leto šolska 

skupnost pripravi srečelov. Vsakič hitro zmanjka 

srečk, a tako hitro kot letos se še ni zgodilo. Še 
preden so bili vsi učenci v šoli, že ni bilo več 
srečk. Žalost je bila velika, upam, da bomo lahko 
to prihodnje leto popravili. Mogoče nam lahko 
pomagate z izdelkom, ki čaka na oddajo. V razredih 
so se odvijale razredne zabave z obdaritvijo, ple-
som, raznimi igrami in ogledi filmov. Šesti razred 
si je ogledal film Dogodivščine vajenca Hlapiča, 
nekoliko bolj zahteven je bil film za sedmi, osmi in 
deveti razred z naslovom Preden se stegneva. 

Posebno presenečenje za učence smo pripravili 
učitelji in vzgojitelji za dan samostojnosti in enot-
nosti. Učitelji smo imeli kar precej pevskih vaj, da 
smo lahko zapeli nekaj lepih, predvsem ljudskih 
pesmi, od katerih je najbolj segla do srca pesem 
Praprotni cvet. Program sta pripravili in tudi pove-
zovali učiteljici Jana Rihtaršič in Marjeta Kavčič. 
Učenci in učenke so pomagali pri povezovanju z 
branjem in igranjem  na različna glasbila. Otroci 
so opazili naš trud pri branju prečudovitih besedil, 
ki so ganila, prav tako so opazili, da smo jim zapeli 
od srca in res prav zanje. Skozi celotno prireditev 
je tekla beseda o radosti, prijaznosti, zvestobi, 
spoštovanju, o svetlih in temnih straneh življenja, 

Najmlajši so se odlično odrezali v vlogi Božičkov!
Tudi Božiček navadno obdaruje otroke, v 

vrtcu pa smo se odločili, da bomo mi  prevzeli 
njegovo vlogo. Nadeli smo si rdeče-bele kapice, 

v košaro dali voščilnice in drobna darilca, 
ki smo jih izdelali sami, in se odpravili  
na pot.

V meglenem dopoldnevu nas je pot 
vodila po Javorjah, obiskali pa smo nekaj 
starejših vaščanov, ki živijo sami in jih 
na naših sprehodih pogosto srečujemo. 
Našega obiska so se vsi po vrsti zelo 
razveselili. Presenečenje in hvaležnost, 
ki smo jih opazili na njihovih obrazih, 
sta nas navdala z zadovoljstvom, otroci 
pa so spoznali, da je že majhna pozornost 
veliko dejanje, ki ga zmoremo prav vsi. 
Z obiski smo na željo otrok nadaljevali 

tudi naslednji dan in tako razveselili še nekaj 
naših občanov. 

Antonija Dolenc, vzgojiteljica

sočutnosti in solidarnosti, o hvaležnosti in največ 
o pripadnosti,  o domu ter domovini  in ljubezni. 
Program so s svojim delom  in pripovedovanjem 
popestrili občani Poljanske in Selške doline. Pri-
sotni so bili na prireditvenem prostoru in ustvarjali 
izdelke, ki so jih ljudje izdelovali v starih časih za 
preživetje in jih zopet poskušamo oživiti in s tem 
pokazati, da znamo ceniti našo dediščino. Igor je 
prikazoval, kako se naredijo čevlji, Francka je z 
učenkami klekljala, Cilka je pekla kruh, še ena 
Francka je izdelovala predpražnik iz ličja, Andrej 
je pletel peharje, Miro je prepletal košare. Občasno 
so se vključili v program in pripovedovali o 
svojem življenju, predvsem o težki  mladosti, 
zakaj se s tem ukvarjajo in kaj nam želijo. 

Veselje ob prvem snegu 
Tudi učenci podaljšanega bivanja vsak dan 

uživajo na poseben način, če ni preveč nalog. 
Z učiteljico Sašo so izkoristili sneg in si zares 
privoščili in dolgo uživali v zasneženi pokrajini.  

Z Alenko so  učenci podaljšanega bivanje 
na PŠ Lučine ustvarili lastni adventni koledar. 
Vsak učenec je prispeval dejavnost, ki so jo nato 
vsak dan znova do božičnih počitnic odkrili in 
se po njej ravnali. Tako so risali za Miklavža, 
imeli mali šolski ples, pekli piškote, pice in 
palačinke, izdelovali igre in igrače, poslušali 
božične pesmi, si ogledali risanko ter izdelali 
novoletne okraske in voščilnice.

Jana Rojc

Predpraznične ustvarjalne delavnice
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Pri srkanju kave je nanesel pogovor na to, 
koliko preveč časa nekateri starši porabijo, ko 
vozijo otroke v glasbeno šolo, potem se pa otro-
ci odločijo za poklic, ki nima nobene povezave 
z glasbo. Starši, ne pustite se zavesti niti toliko, 
da bi pričeli razmišljati, ali je ta čas res vržen 
proč. Glasba je človekova kulturna potreba 
v vseh časih.  Otrok se srečuje z glasbo že v 
maternici. Če bi mame vedele, kako pomembna 
je glasba v času nosečnosti, bi vsak dan zavrtele 
kakšno nežno glasbo, predvsem klasiko. Za 
glasbo je potrebna motivacija. Ne moremo 
imeti stalno prižganega radia in misliti, da pre-
jemamo glasbeno kulturo. V vrtcu otroci najraje 
poslušajo vzgojiteljico pri petju, v šoli prav tako 
učiteljico, zavrti se pa že tudi mnogo različnih 
zvrsti glasbe in ob spodbujanju jo učenci pre-
poznavajo. Zelo pomembno je, da otrok že  v 
predšolskem obdobju posluša klasiko. Otroku 
se glasbeni okus močno razvija do osmega leta, 
do takrat pa nanj največ vpliva vedenje staršev. 
V današnjem času hrupa se ne znamo pripraviti 
k poslušanju, zato naj bo poslušanju namenjen 
umirjen del dneva, mogoče čas pred spanjem. 
V prvem triletju otroci prepevajo ljudske in 
umetne pesmi, enoglasno, dvoglasno ob sprem-
ljavi lastnih in Orffovih  instrumentov. Učijo se 
ritmična besedila, pripravijo spremljavo pesmi, 
razlikujejo zvoke, tone, tišino, razlikujejo barvo 
glasov in glasbil, spoznavajo glasbene pojme. 
V obdobju vrtca in v prvi triadi naj bo čim več 
prepevanja otroških umetnih in ljudskih pesmi. 
V tem obdobju popevke niso najbolj primerna 
glasba za otroke. Usmerjanje k poslušanju 
glasbe se v drugi triadi počasi zaključuje, 
kajti otroci si že oblikujejo svoj glasbeni okus. 
Starši, izkoristite čas otrok v vrtcu in prvih 
letih šolanja  in jim dajte možnost poslušanja 
lepih otroških pesmi, ki jih dobite na tržišču in 
na spletu, nadgradnjo pa dobijo v vrtcu, šoli in 
glasbeni šoli. 

Priporočljiva odločitev za glasbeno 
šolo je do tretjega razreda 

Glasbeni posluh imamo prav vsi, a je 
pomembno, kako ti je okolje pomagalo pri 
razvijanju le-tega, zato je važno, da otrok veliko 
prepeva, igra in posluša glasbene pravljice. 
Strokovnjaki odsvetujejo nakup plastičnih 
inštrumentov malčkom za igranje; bolje je 
počakati in kupiti pravi inštrument. Glasba ima 
terapevtski pomen, zavrtijo jo ob porodu, poma-
ga pri reševanju logopedskih težav, otrokom 
s posebnimi potrebami, pozitivno vpliva na 
umske in telesne sposobnosti, pomaga pri doje-
manju zakonitosti, ki se prenašajo na različna 
področja, rešuje težave introvertiranih otrok in 
prav tako hiperaktivnih, pomaga pri pridobivan-
ju vztrajnosti in uresničevanju zadanih si ciljev. 

Nasvet za starše

Glasba je v življenju vsakega 
posameznika zelo pomembna
Glasba je človekova kulturna potreba v vseh časih. Dobro je, da se otrok sreča 
z njo že zgodaj. Čas, ki ji ga nameni, ni nikoli vržen proč, saj glasba vpliva na 
njegov celostni razvoj. 

Ukvarjanje z glasbo ni le trenutni spodbudni in 
duhovni del, ampak vpliva na otrokov nadaljnji 
razvoj. Prav tako gre za pridobivanje discipline 
pri razporejanju časa, natančnosti, pomnjenja, 
za pridobivanje gibalnih spretnosti, utrjuje se 
samopodoba …  Če starši nimajo glasbenih 
sposobnosti, je priporočljivo, da si priskrbijo 
literaturo, ki je ni malo. V primeru, da je otrok 
zainteresiran in so finančne zmožnosti za to, je 
najbolje, da otroku omogočimo obiskovanje 
glasbene šole. Primeren čas, da se odloči za 
glasbeno šolo, je nekako do tretjega razreda.  
Seveda je potrebno veliko odpovedovanja  
na račun obiskov na teoriji in pri praktičnem 
pouku in potrpežljivost staršev pri prevažanju 
od doma do šole in čakanju na konec ure. Zelo 
priporočljivo je obiskovanje šolskega pevskega 
zbora. Glasba nam služi za odprtost uma – zakaj 
na prireditvah prepevajo, igrajo, pojejo, zakaj 
mame pojejo, preden otrok zaspi, zakaj lahko 

otroke umirimo med poukom s prepevanjem, 
zakaj se umirijo, če narahlo ploskamo določen 
ritem, zakaj jih mirna glasba umiri med delom 
pri likovnem ustvarjanju? Ste že kdaj slišali, 
da bi se klepet na prireditvi nadaljeval, če je 
nekdo pričel slavnostno prireditev z igranjem na 
flavto, klavir, violino …?  Smo se kdaj vprašali, 
zakaj je v nakupovalnih središčih popolnoma 
drugačna glasba od tiste v bazenih, savnah in 
drugih sprostitvenih centrih? Ja, glasba ima 
čarobno moč, zato je ne velja podcenjevati. 

Jana Rojc

Učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas na 
glasbeno-likovni delavnici v Groharjevi hiši 
v Sorici.

Foto: iz arhiva OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

Prejšnja leta smo  jo igrale v dopoldanskem 
času, ko smo potovale z dedkom Mrazom, letos 
pa smo jo uprizorile v popoldanskem času, da so 
si jo lahko ogledali tudi starši, bratci, sestrice, 
stari starši.

Prvo leto smo pripravile predstavo z naslo-
vom Bobek in barčica, leto kasneje Najprisrčnejši 
velikan, lansko leto Štirje godci, letos pa smo 
predstavile dramatizacijo Srečno Kekec. Sceno, 
kostume in besedilo igralke pripravimo same. 
Veliko ur in truda v popoldanskem času vložimo 
v predstavo, da nato na otroških obrazih in očeh 
vidimo nasmeh in hvaležnost. V predstavi sode-
lujemo: Tanja Štibelj, Suzana Pustovrh, Martina 

Vrtec Zala

Obiskal nas je Kekec
Strokovne delavke vrtca Zala z enotami smo letos že četrto leto zapored v de-
cembru pripravile predstavo za otroke, ki obiskujejo vrtec.

Bizjak, Tina Linke, Kati 
Kavčič in Ana Potočnik. 
Pri prejšnjih predstavah 
pa so sodelovale tudi 
Mateja Alič, Urška Pe-
lipenko in Špela Knafelj 
Borovič. 

Letos nas je čakala 
prav posebno težka 
naloga, saj smo vedele, 
da pripravljamo pred-
stavo, ki so si jo starši 
in stari starši v mladosti 
kar nekajkrat ogledali 
in da bo težko uprizoriti 
pravega Kekca, Mojco. 

Po bučnih aplavzih, po tako veliko izrečenih 
pohvalah, po nasmehih otrok in ko smo med 
predstavo pri marsikateri mamici v očeh opazile 
solzo, smo vedele, da nam je predstava zelo 
dobro uspela in da jo bo težko nadomestiti. 

V novem letu bomo predstavo odigrale še 
v drugih vrtcih (v Žireh, Poljanah, Železnikih 
...) in si želimo, da bi otroci in vzgojiteljice 
prav tako na ves glas, kot so do sedaj, skupaj 
s Kekcem peli Kekčevo pesem. V novem letu 
pa vam igralke želimo, da boste prav tako kot 
Kekec poskočni, veseli in znali sejati dobro 
voljo med ljudi. Srečno! 

Ana Potočnik
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Tone je že jeseni nabral mah v svoji “gmajni”, 
nekaj pa ga je ostalo še od prejšnjega leta, ko sta 

Božični utrinki s Hotavelj

V štirni tudi letos vaške jaslice
V obnovljeni štirni so decembra spet oživele jaslice. Postavil jih je, tako kot leto 
prej, domačin Tone Peternelj, pomagal mu je sosed Silvo Pivk.

Študentje voščili

Tako se je v decembru pričelo že s prihodom 
Miklavža v cerkvi sv. Tilna, ko so otroci do-
bremu možu pripravili prisrčen sprejem. 

17. decembra je bilo v župnišču srečanje 
z misijonarko, uršulinko Polono Švigelj, ki je 
dolga leta delovala v Senegalu. Govorila je  o 
svojem delu in življenju v misijonih ter poka-
zala zanimive diapozitive. 

Otroci so v župnišču na eno od decembrskih 
sobot delali voščilnice in jaslice. Župnik je 
poskrbel še za topel čaj in piškote. Odrasli so 
se srečali in se duhovno pripravili na božič z 
uršulinko, doktorico teologije in profesorico na 

Veseli december v Javorjah

V hribih še stavijo na pristne, domače, tople odnose
December je najlepši mesec, predvsem za otroke. S to trditvijo se strinjajo tudi 
vsi javorski otroci, le starši bi pripomnili, da je precej drag. Neprecenljivo je 
delo peščice požrtvovalnih krajanov, ki so vedno polni idej, kako narediti vsak 
praznik še lepši in bolj doživet. 

teološki fakulteti, sestro Snežno Večko. Tudi 
ona je ob projekcijah spregovorila o svojem 
misijonskem delu na Salamonovih otokih, 
nam precej neznani deželi, ki leži v južnem 
Tihem oceanu.

Na četrto adventno nedeljo, 20. decembra,  
so skavti prinesli  betlehemsko luč miru.

Na sveti večer po zvonjenju angelovega 
češčenja so vsi ljudje opravili blagoslov oziroma 
obred kajenja. Mlade družine so se po večerji 
zbrale v cerkvi pri otroški polnočnici. Otroci so 
v vlogi angela in pastirjev vse prisotne pripravili 
na zelo doživet prihod Božjega Deteta, dekleta 

Koledniki so po domovih zbirali denar za misijone.
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pa so ob zvokih kitar pela lepe božične pesmi, 
ki so še poglobile čarobnost praznovanja. Ob 
polnoči je bila tradicionalno slovesna in lepa 
polnočnica  s petjem cerkvenih pevcev. Po stari 
navadi se na božič ne hodi na obiske, tega se 
Javorci še vedno precej držijo. 

Tudi narava konec leta  
v praznični beli obleki 

Na svetega Štefana dan se blagoslovi sol, 
vodo in živali, marsikje predvsem konje. Na 
ta dan se obišče prijatelje in znance ter se jim 
vošči lepe praznike. Ta dan je za nas Slovence 
zelo pomemben, kajti praznujemo dan samos-
tojnosti in enotnosti. V Javorjah se ob vseh 
pomembnih praznikih že pri maši zapoje dve 
domoljubni pesmi in pove kakšno deklamacijo. 
Koledniki  so prejeli trikraljevski blagoslov in 
ga v naslednjih dneh ponesli na vse domove ter 
zbirali sredstva za misijone.

Dan svete družine je bil zadnjo nedeljo v 
decembru in vsa narava se je praznično odela 
v belo obleko. Promet je bil otežen, kljub temu 
pa se je pripeljalo precej  korajžnih in dobro 
obutih jeklenih konjičev na Jarčje Brdo k sve-
temu Valentinu na blagoslov jaslic in otrok. 
Gospodinje so že tradicionalno postregle s 
‘kuhančkom’ in čajem. 

Zadnji trije delovni dnevi so v hipu minili 
ob čiščenju cest, dvorišč in pripravah na vstop 
v novo leto. Večina krajanov je silvestrovala 
doma s prijatelji in sosedi ob topli kmečki peči, 
domačih dobrotah in z nepogrešljivim ognjeme-
tom opolnoči. Z vseh hribov so švigale razno-
barvne rakete in barvale hladno zimsko idilo. 
Prve minute leta so najbolj nabite s pozitivno 
energijo, kajti vsi ljudje takrat zaželijo sebi in 
drugim same dobre in lepe stvari. In tako se je 
tudi v raju pod Blegošem rodilo novo leto!

Marija Kokelj

Študentje so na Trgu Ivana Regna poskrbeli 
za veselo vzdušje.
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20. decembra, na predpraznično sobotno 
popoldne, so člani Kluba študentov Poljanske 
doline na Trgu Ivana Regna že tradiciona-
lno postavili stojnico. Mimoidočim so ponudili 
palačinke in kuhano vino. Dogajanja se je prijelo 
ime Študentje voščijo, saj s tem želijo prispevati 
k veselemu prazničnemu vzdušju v Gorenji vasi. 
Druženje je trajalo do večernih ur.

Jure Ferlan

Hotaveljske jaslice so bile ponoči ob lučeh še posebej lepe.
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. jaslice prvič postavljala z Milanom 
Kalanom. Figuric je bilo že prvikrat 
bolj malo (čeprav so jih kupili s prosto-
voljnimi prispevki krajanov in finančno 
zalogaj ni bil majhen), jih tokrat ni 
dopolnjeval, si pa Tone želi, da bi 
dokupili vsaj svete tri kralje. Sveta 
družina je lani domovala v zasilnem 
hlevcu, letos pa jo je postavil v zavetje 
hrastove korenine. Da so bile jaslice 
dobro vidne tudi ponoči, je elektriko 
posodil kar prvi sosed, Grega Oblak. 
Na božični večer jih je Tone po stari 
navadi 'pokadil'– enako je storil še na 
silvestrovo in na predvečer svetih treh 

kraljev, sredi januarja pa jih je pospravil na toplo 
do novih praznikov.  Damjana Peternelj
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V novo leto z rock zabavo

Deseti Rock’n Nov lit na Sovodnju
Kmalu po novem letu je na Sovodnju čas za rock. Letos je že desetič zapored 
v dvorani zadružnega doma zabučala glasba slovenskih rockovskih izvajalcev. 
Prireditev organizira KUD Sovodenj, nastala pa je iz potrebe po takem dogodku 
v tem kraju, saj tu živi veliko ljubiteljev te zvrsti.

V tem najbolj zahodnem delu gorenjevaške 
občine dogodek povezuje mlade in mlade po 
srcu tudi iz sosednjih občin Žiri, Idrija in 
Cerkno. Kot je povedal Lenart Šifrar, ki je 
bil prvi organizator dogodka, je osnovno 
vodilo narediti dober rock žur in ne zaslužek. 
V začetku so Rock'n Nov lit imeli na sam 
novoletni dan, vendar se je izkazalo, da ga 
je bolje prestaviti na prvo januarsko soboto. 
Šifrarja sta pri organizaciji nasledila Jernej 

Ronin ponovno uspešen
V začetku decembra je v poljanski telovad-

nici potekal 2. pokalni turnir JKA Slovenije. 
Zbralo se je 165 karateistov iz 13 slovenskih 
karate klubov. Iz Karate kluba Ronin Poljane 
se je turnirja udeležilo 23 članov. Aljaž Šubic in 
Tina Rihtaršič sta v svoji kategoriji premagala 
vse in se povzpela na prvo stopničko, prav tako 
pa je bil trud poplačan ostalim, saj so kot vedno 
tudi oni dosegli  odlične rezultate.  

Da pa z vsakim letom napredujejo, niso 
dokazali samo posamezniki, temveč celoten 
klub. V razvrstitvi za letošnje leto se je med 
petnajstimi slovenskimi karate klubi domači 
klub uvrstil na četrto mesto. V članski raz-
vrstitvi se je prav tako na četrto mesto med 
21 tekmovalci uvrstil Aleš Čadež. K uvrstitvi 
so šteli številni dosežki na letošnjih tekmah, 
nedvomno pa tudi Aleševa odlična uvrstitev 
na svetovnem prvenstvu. Dosežki so odraz 
talenta, truda in prizadevanja tekmovalcev in  
trenerske ekipe.

Mojca Šubic

Kot je povedal Niko Stržinar,  so v 
Športnem društvu Marmor Hotavlje (ŠDMH) 
ponosni, da so se rekreativnega teka udeležili 

Tradicionalni Štefanov tek na Hotavljah

Dobra udeležba in častni krog za zamudnike
Tretja izvedba rekreativnega Štefanovega teka je na Hotavlje 26. decembra 
pod noč privabila tekače od blizu in daleč. Tri kilometre dolgo traso v obliki 
številke osem po vaških cestah in poteh v soju naglavnih svetilk in obcestnih 
luči je preteklo približno 100 tekačev.

tekači vseh generacij – od tistih, ki se 'tekaško 
družijo' le ob tovrstnih priložnostih in jim 
tek postaja način življenja, do najboljših 

K dobri udeležbi je nedvomno pripomoglo tudi vreme, saj tokrat ni deževalo.
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Rock skupine so razgrele polno dvorano na Sovodnju.
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slovenskih tekačev, ki izhajajo iz Poljanske 
doline. »Tu gre pohvala zlasti slednjim, na 
čelu z najboljšim slovenskih maratoncem 
Tonetom Kosmačem, ki so s svojim načinom 
teka vzorno poskrbeli, da tekmovalnost ni 
prišla v ospredje, otrokom pa so prepustili 
malo tekmovalnega naboja.« Z lepo gesto je 
nekaj zagretih tekačev skupaj z zamudniki 
odteklo še en krog. Dogodek v organizaciji 
ŠDMH, Vaškega odbora Hotavlje in Krajevne 
skupnosti Gorenja vas se je po končanem ura-
dnem delu nadaljeval v prostorih gasilskega 
doma na Hotavljah z druženjem oziroma t. i. 
štefanovanjem. Organizatorji so poskrbeli za 
pravo domačo pogostitev s kuhanim vinom, 
ocvirkovco, potico in drugimi domačimi 
dobrotami. Druženje je obarvala tudi domača 
slovenska glasba. Sicer pa bo za ŠDMH 
letošnje leto pestro in aktivno. V maju se bo 
zvrstil že šesti gorski tek/hoja na Blegoš in 
nazaj ali na kratko KBK. Manjkale ne bodo 
niti prireditve, kot so MTB Blegoš, Pokal po-
lanskih puklov, Hotaveljska grča in Tek gen-
eracij na Slajki. Društvo bo med drugim tudi 
soorganizator Ultra trail pušeljca, katerega 
trasa bo potekala po Baški Grapi, Cerkljanski, 
Poljanski in Selški dolini. Dolžina trase je 100 
kilometrov z višinsko razliko 6.000 metrov 
vzponov in prav toliko spustov.

Lidija Razložnik

Jezeršek in letos prvič Jernej 
Kokelj. V desetih letih so 
se na sovodenjskem odru 
zvrstile številne skupine, 
med njimi Red Pill, Spirit of 
Marter, Drugi Čut, Unimogs 
Band, Janez Zmazek Žan, 
Orlek, Ikeebo, Sausages, 
Vino fur Olga, Iron Median, 
Not n Vun, AC/DC cover 
band, Kula - Led Zeppelin 
cover band, Bon Jovi cov-
er band, Deep Puple cover 
band, Help! - the Beatles 

Tribute, Apiritiv, Memory Lane, Queen cover 
band, Lokalpatrioti, Breja Hruška, Final Exit 
in Prelude. Letos so v goste povabili Bandite 
in ponovno Iron Median in AC/DC cover 
band. Kot še dodaja Šifrar, se je članov KUD 
Sovodenj prijel glas dobrih organizatorjev, saj 
so obiskovalci zadovoljni z njihovim delom. 
Zato bo tudi v prihodnosti na prvo soboto v 
letu na Sovodnju rock glasba še zvenela.

Jure Ferlan
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Koristni nasveti

Kam februarja?
• 1. februar od 8. do 12. ure: Drugo srečanje – rokodelska delavnica: Izdelava odeje v 
Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave na tel. 
št. 04/511-24-60 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
 • 2. februar ob 18. uri: Projekcija in podelitev nagrad fotografskega natečaja MAK v 
Kulturnem domu Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
• 4. februar od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – pletenje v Rokodelskem centru Duo 
na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave na tel. št. 04/511-24-60 ali po 
e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
 • 5. februar od 16. do 17. ure: Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih 
KŠPD, pritličje ZD Gorenja vas. Organizira KORK Gorenja vas.
• 5. februar od 17. do 20. ure: Tečaj kvačkanja z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo 
na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in prijave na tel. št. 04/511-24-60 ali po e-pošti: 
rokodelskicenter@skofja-loka.com. 
• 5. februar ob 18. uri: Odprtje razstave grafik: Odtis narave v Knjižnici Ivana Tavčarja 
Škofja Loka. Razstavo bo odprla slikarka Maja Šubic ob spremstvu mladih slikarjev glasbenikov. 
Organizira KUD Trata - Gorenja vas.
• 6. februar od 17. do 19.30 ure: Nadaljevalna delavnica: Ročno pletenje (brez pletilk) v 
Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave na tel. 
št. 04/511-24-60 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com. 
• 6. februar ob 19. uri: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: Leta 1889 poljanski 
rojaki ustanovijo prvi klub fotografov amaterjev v Ljubljani v Kulturnem domu Poljane. 
Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
• 6. februar ob 19.45 uri: Odprtje likovne razstave Edija Severja: Poljanske podružnice v 
preddverju Kulturnega doma Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
• 6. februar ob 20. uri: Redni letni občni zbor KD dr. Ivan Tavčar Poljane v Kulturnem domu 
Poljane. Organizira KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
• 7. februar od 9. do 12. ure: Rokodelska delavnica: Polstenje volne – osnove v Rokodelskem 
centru Duo na Mestnem trgu Škofja Loka. Delavnico vodi Anja Musek. Informacije in obvezne 
prijave na tel. št. 04/511 24 60 ali po e-pošti rokodelskicenter@skofja-loka.com. Cena delavnice 
je 35 evrov. Organizira Rokodelski center Duo.
• 7. februar ob 19. uri: Osrednja občinska proslava Prešerno(vo) srce v kulturni dvorani na 
Sovodnju. 
• 7. februar ob 20. uri: Redni letni občni zbor TD Slajka Hotavlje v novem gasilskem domu 
na Hotavljah.  
• 11. februar ob 17. uri: Pustna ustvarjalna delavnica z motivacijsko lutkovno predstavo 
Radovedna sovica za otroke od 4. leta dalje (mlajši v spremstvu staršev) v Kulturnem centru slikarjev 
Šubic. Dodatne informacije: Boris Oblak na tel. št. 031/394-751. Cena delavnice je 5 evrov. 
• 11. februar od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – pletenje v Rokodelskem centru Duo 
na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave na tel. št. 04/511-24-60 ali po 
e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
• 12. februar od 17. do 20. ure: Tečaj kvačkanja z Jano Šuligoj v Rokodelskem centru Duo 
na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in prijave na tel. št. 04/511-24-60 ali po e-pošti: 
rokodelskicenter@skofja-loka.com. 
• 12. februar ob 18. uri: Odprtje razstave s krajšim kulturnim programom v sirnici kmetije 
Pustotnik v Gorenji vasi. Razstava je na ogled en mesec. Organizira KUD Trata - Gorenja vas.
• 13. februar od 17. do 19.30 ure: Osnovna delavnica: Izdelava kvačkanega nakita iz žice v 
Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave na tel. 
št. 04/511-24-60 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com. 
• 14. februar ob 20. uri: Pustovanje s Črno mačko v Zadružnem domu Hotavlje. Organizira TD 
Slajka Hotavlje. 
• 14. februar ob 19. uri: Občni zbor PGD Javorje v prostorih PGD Javorje. 
• 14. februar ob 19. uri: Koncert Adija Smolarja v KUD Poljane. Organizira PGD Poljane.
• 14. in 15. februar od 9. ure dalje: Strokovna delavnica rezbarstva v Kulturnem centru slikarjev 
Šubic. Informacije in obvezne prijave do 10. februarja pri Borisu Oblaku na tel. št. 031/394-751. 
Udeleženci naj na delavnico prinesejo dleta. Cena 3-dnevne delavnice je 100 evrov. 
• 15. februar ob 15. uri: Otroška pustna povorka izpred Gostilne Lipan do Zadružnega doma 
na Hotavljah. Organizira TD Slajka Hotavlje.  
• 18. februar od 17. do 20. ure: Tečaj rokodelskih veščin – pletenje v Rokodelskem centru Duo 
na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave na tel. št. 04/511-24-60 ali po 
e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
 • 20. februar od 17. do 19.30 ure: Nadaljevalna delavnica: Izdelava kvačkanega nakita iz 
žice v Rokodelskem centru Duo na Mestnem trgu Škofja Loka. Informacije in obvezne prijave 
na tel. št. 04/511-24-60 ali po e-pošti: rokodelskicenter@skofja-loka.com.
 • 21. februar ob 20. uri: Občni zbor PGD Gorenja vas v avli OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

Nekateri svetujejo, da v čajniku čez noč 
pustite vodo, v kateri ste prej skuhali krompir. 
Zjutraj čajnik le temeljito sčistite s sredstvom za 
pomivanje posode in sperete z vročo vodo. Dru-
ga možnost je, da kamen, ki se nabere, očistite 
tako, da čajnik do vrha napolnite z vodo, v kat-
ero dodate alkoholni kis in žlico soli. Nekateri 
trdijo, da enak učinek dosežemo že z uporabo 
pol decilitra jabolčnega ali vinskega kisa, ki ga 
zmešamo z vodo. Čajnik postavimo na štedilnik 
in počakamo, da zavre. Pustimo nekaj časa 
vreti, nato pa temeljito očistimo s sredstvom 
za pomivanje posode. Nekateri priporočajo, da 
prvič po odstranjevanju nečistoč ali kamna v 
čajniku le zavremo vodo, šele nato ga ponovno 
začnemo uporabljati za kuhanje čaja. 

Kako očistiti čajnik?
Verjetno se je tudi vam že zgodilo, da 
so se vam na stenah notranjosti čajnika 
nabrale temne obloge in/ali vodni ka-
men. Kako se jih znebiti?

Prošnja za pomoč  
pri iskanju podatkov 

Na občino se je obrnila Maša Marguč, 
ki piše biografijo o zdravnici dr. Anči Tavčar 
– Konvalinki, eni najbolj priznanih otroških 
zdravnic pri nas v njenem času. Poročena je 
bila z dr. Igorjem Tavčarjem, sinom pisatelja 
dr. Ivana Tavčarja. Če se kdorkoli od bralcev 
dr. Anče Tavčar spomni, karkoli vé o njej 
(da mu je kdo kaj pripovedoval) ali o Franji 
Tavčar ter njenem sinu dr. Igorju Tavčarju, 
ga. Maša prosi, če jo pokličete (041/807-
714) ali ji pišete na naslov: Maša Marguč, 
Smrtnikova 5, 1000 Ljubljana.

Coca-cola? Zakaj pa ne? 
Nekateri celo svetujejo, da v čajnik čez noč 

nalijemo gazirano pijačo (še najbolj učinkovita 
naj bi bila coca-cola), zjutraj 'čistilno' tekočino 
odlijemo in čajnik speremo s čisto vodo. Kamen 
lahko odstranimo tudi tako, da čajnik napolnimo 
z vodo in vanjo vržemo na kolobarje narezano 
lupino limone. Še večjo učinkovitost dosežemo, 
če dodamo žlico soli. Vodo zavremo, nato čajnik 
odstavimo z ognja in ga pustimo na štedilniku še 
eno uro, potem pa temeljito pomijemo.  

Damjana Peternelj
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Dogodek, ki ga Turistično društvo Slajka na Hotavljah prireja od 
leta 1997, privabi tako domačine kot lastnike konj in ima tudi družabno 
noto. Letos se ga je udeležilo 20 konjenikov iz gorenjevaške in poljanske 
fare. Blagoslov konj in soli je opravil župnik Gregor Luštrek iz Gorenje 
vasi. Kot je pojasnil Gašper Banič, tudi sicer lastnik konja in ponija, na 
udeležbo dogodka v veliki meri vpliva tudi vreme. Blagoslov konj je 
zanimiv dogodek tudi za otroke in kot smo izvedeli, je med otroki na 
Hotavljah izredno priljubljen konj Bine. »Trenutno na Hotavljah orga-
niziramo le vsakoletno žegnanje, ki je postalo že tradicionalno. Želimo 
si, da bi v toplejših mesecih pripravili dogodek 'Popoldne s konjem', kjer 
bi lahko otroci in odrasli zajahali konja oziroma se popeljali s kočijo,« 
je še povedal Gašper Banič.

Lidija Razložnik

Blagoslov konj na Hotavljah

Želijo si organizirati 
Popoldne s konjem
26. decembra, na dan sv. Štefana, zavetnika konj in druge 
živine, v številnih krajih po Sloveniji še oživi star običaj, ko 
lastniki konj k cerkvam pripeljejo blagoslovit svoje konje. 
Tradicijo negujejo tudi na Hotavljah.

PRIREDITVE OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

»Prešerno(vo) srce«
bo v soboto, 7. februarja 2015, ob 19. uri

v kulturni dvorani na Sovodnju. 

POLJANE:
Praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku bo

potekalo v petek, 6. februarja 2015,
ob 19. uri v Kulturnem domu v Poljanah.

Vabljeni tudi na odprtje likovne razstave 

istega dne, ob 19.45 v preddverje Kulturnega doma v Poljanah.
 

Vljudno vabljeni!

OB INA GORENJA VAS – POLJANE

 
OSREDNJA

O INSKA PROSLAVA

PRIREDITVE OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE

OSREDNJA
OBČINSKA PROSLAVA

»Prešerno(vo) srce«

bo v soboto, 7. februarja 2015, ob 19. uri
v kulturni dvorani na Sovodnju. 

POLJANE: 
Praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku bo

potekalo v petek, 6. februarja 2015,
ob 19. uri v Kulturnem domu v Poljanah.

Vabljeni tudi na odprtje likovne razstave 
Edija Severja z naslovom »Poljanske podružnice« 

istega dne, ob 19.45 v preddverje Kulturnega doma v Poljanah.

Vljudno vabljeni!

(grb)
OBČINA GORENJA VAS – POLJANE

Marko Peternel s.p. 

Hotavlje 39 4224 Gorenja vas | Spodnji trg 2a 4220 Škofja Loka
gsm: 041 559 777 | e-mail: marko@arhitekturapeternel.si 

ZA VAS OPRAVLJAMO KOMPLETNE PROJEKTANTSKE STORITVE GRADBENO-INŽENIRSKE STROKE:

- oblikovanje objektov in notranje opreme
- izdelava idejnih zasnov in 3d vizualizacij
- izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja (enostavni objekti, 
stanovanjske hiše, gospodarski objekti - preureditve in novogradnje hlevov, industrijski objekti, turistični objekti, javni 
objekti,...) 
-- izdelava projektov za izvedbo (sodelujemo z izkušenimi in strokovnimi projektanti strojnih in električnih inštalacij, 
projektanti gradbenih konstrukcij in projektanti zasnov požarne varnosti - rezultat je usklajen in funkcionalen projekt)
- priprava dokumentacije za prijavo na razpise za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
- projektantski nadzor
- svetovanje ter inženiring 

POKLIČITE NAS IN NAM ZAUPAJTE VAŠE ŽELJE, MI PA POSKRBIMO ZA VSE OSTALO!
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Blagoslovu konj je bilo še posebej naklonjeno vreme.

Naslednja številka: 27. februarja 
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških novic pošljite do 10. februarja 

po elektronski pošti podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov: Uredništvo 
Podblegaških novic, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko 
pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih organizirate. Prispevkov, ki jih bomo 

prejeli po tem datumu, ne bo mogoče objaviti!


