Podblega{ke
novice

letnik 21, številka 1
februar 2017

GLASILO OBČINE
GORENJA VAS
- POLJANE

• Za poplavno ureditev Poljan 3,3 milijona evrov
• Spomladi pričetek sanacije plazu na Visokem
• Ne spreglejte aktualnih razpisov!
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Iz županovega
dnevnika

• 15. 12. – Na sestanku na Upravi za
jedrsko varnost, kjer
smo predlagali, da bi
objekte v Todražu, ki so
v upravljanju MORS,
izvzeli iz državne infrastrukture.
• 15. 12. – Geolog nam je predstavil stanje na plazu Laze. Sprejeli smo odločitev,
da napeljemo elektriko do vrtin in črpamo
vodo, vzporedno pa spremljamo premike
plazu. Pripravil se bo projekt, da bi iz
zgornjega dela plazu vodo, ki se steka pod
plaz, spravili v vodotok.
• 16. 12. – Poljanski skavti so prinesli
luč miru.
• 18. 12. – Obiskala nas je avstrijska
veleposlanica Sigrid Berka. Beseda je tekla
o dobrem medsebojnem sodelovanju in
seveda povezovanju ter izmenjavi izkušenj
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za naprej. Povabili smo jo tudi na največjo
narodnozabavno prireditev v občini Jerbas
domačih v Poljane.
• 22. 12. – Na sestanku na Zavodu za
varstvo kulturne dediščine. Predstavili smo
pobudo, da bi letos ob 120-letnici, ko je
Tavčar postavil teniško igrišče na Visokem,
to poskusili ponovno oživiti …
• 28. 12. – Na sestanku o ukrepih za
poplavno varnost Poljan s projektantom
Rokom Fazarincem in Ribiško družino
Visoko. Pobude ribičev se bodo pri izvedbi
upoštevale.
• 12. 1. – Projektant je predstavil
umestitev krožišča v Poljane, ki se mora
ujemati z novim mostom čez Soro in z
ukrepi poplavne varnosti. Potrebne so še
korekcije.
• 17. 1. – Ob 100-letnici povesti Cvetje v
jeseni pripravljamo tudi tematsko pohodno
pot z Visokega na Blegoš. Kakor jo je
Tavčar opisal, tako smo jo tudi prehodili.
Čudovito bo ...
• 18. 1. – Vsakoletno druženje z župniki,
ravnateljema in zdravniki. V prijetnem
pogovoru smo se ozrli nazaj in si zaželeli
uspešno v letu, ki je pred nami.
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Stik z županom

Župan je dosegljiv za vaša vprašanja, predloge in mnenja vsak torek in sredo. Če se boste
želeli pri njem oglasiti osebno na občini, se prej
najavite pri tajnici na telefonsko številko 04/5183-100 in povejte, približno koliko časa boste
potrebovali, da boste dobili termin in vam ne bo
treba čakati. Lahko se zgodi, da zaradi dopusta ali
neodložljivih obveznosti kljub napovedanim uradnim uram ne bo dosegljiv, za kar se že vnaprej
opravičuje in prosi za razumevanje.
M. B.

Naslednja številka: 24. marca
Vaše prispevke za naslednjo številko Podblegaških
novic pošljite do 10. marca po elektronski pošti
podblegaske.novice@gmail.com ali na naslov:
Uredništvo Podblegaških novic, Poljanska cesta
87, 4224 Gorenja vas. Na ista naslova lahko
pošiljate tudi informacije o prireditvah, ki jih
organizirate. Prispevkov, ki jih bomo prejeli po tem
datumu, ne bo mogoče objaviti!
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Uvodnik
Spoštovane bralke,
dragi bralci!

S 13. redne seje občinskega sveta

Prvi mesec letošnjega leta je že za nami, pred
vami pa prva letošnja številka Podblegaških
novic. Zdi se mi, da smo komaj dobro nazdravili
z najdražjimi, si zaželeli zdravja in sreče, že
je tu februar. Se tudi vam zdi, da je bilo še
ravnokar tako, pa je nekaj dni kar izpuhtelo,
spolzelo med prsti kot pesek, ki ga v poletnih
mesecih ob obali sipamo med prsti?
Oni dan sva se v čakalnici srečala z znancem,
s katerim sva letnik. Vsak s svojim podmladkom, ki sva ga pripeljala na pregled k zdravniku.
Nehote sva začela ugotavljati, da so najini otroci
že krepko v najstniških letih, da se zdi, kot da
sva bila še ravnokar midva taka, pa se sploh ne
počutiva tako zelo stara!
Klepet ob neprestani opreznosti, da sestra
ali zdravnica spet odpre vrata ambulante,
je bil prijeten, čakanje na vrsto pa ne toliko
dolgočasno in mukotrpno, kot bi lahko bilo in
kot se nam včasih zdi. (Prav paradoksalno je,
kako nas čakanje v tovrstnih prostorih nehote
prisili, da se ustavimo in skoraj ne vemo, kam
s časom.)
Kje so časi, ko sva še gulila šolske klopi, sem
se spraševala po poti nazaj proti domu. Kam so
zbežala vsa ta leta? Kaj vmes je štelo in kaj ne?
Kaj bo štelo v prihodnje?
Spomnila sem se na zaobljubo prijateljice,
da ob začetku leta sorodnikom in prijateljem ne
bo delila daril. Odločila se je, da bo čim večkrat
in brez slabe vesti, ko bo pač tako naneslo in ko
se ji bo zdelo prav, poklonila najdragocenejše,
kar lahko – sebe in čas. In to iskreno.
Zato, ker ji je dovolj obžalovanj, ki jih
ima za nazaj. Večina ji verjetno pritrjuje, a
se nehote po drugi strani že sprašuje: kako v
življenju slehernika, za katerega se zdi, kot bi
tekel maraton od prvega do zadnjega diha, ujeti
ravno pravšnji tempo?
Vprašanje, na katerega je lažje zapisati
odgovor, kot pa ga v resničnem življenju tudi
živeti. Razpeti med službo in domom, obveznostmi in družino, prijatelji in sorodniki,
hobiji … gledamo na uro, štejemo korake,
delamo kilometre. Hitrejši kot je tempo, bolj
nas življenje upočasnjuje. Vmes pa, sem ter
tja, ‘čakalnica’, v kateri se čas ustavi. Ko vsak
trenutek šteje, ko se zdi, da se kazalci ne premaknejo in šteje le to, da te življenje bogati z
novo izkušnjo. Preveč izpeto?
Sebe in čas. Prevelik izziv? Upam in močno
verjamem, da ob trdni volji ne! Namignem pa,
da velja ob opreznosti in dobrem notranjem
občutku včasih pretanjeno izbrati, s kom in kako
dolgo boste v njej. Nekateri bodo vedno mislili,
da smo zanje (bog si ga vedi, zakaj) preveč
‘visoki’, spet za druge pa nikoli ne dovolj dobri.
Veliko tovrstnih ‘čakalnic’ z vašimi najdražjimi,
v katerih se kazalci na uri ustavijo, in to čim
večkrat po lastni izbiri, želim! Pa da bi vam
ob takih trenutkih skozi leto tudi Podblegaške
novice delale družbo. Prijetno branje želim.

Na svoji 13. redni seji (zadnji v lanskem letu) so se svetniki sešli tik pred prazniki,
22. decembra. Med drugim so prisluhnili poročilu o vplivih rudnika Žirovski vrh na
okolje, sprejeli proračun za 2017 in pritrdili povišanju cen vrtčevskih storitev.

Urednica Damjana Peternelj

Leto 2017 bosta krojila
dva večja projekta
Navzoče je pozdravil tudi dr. Tomaž Žagar,
direktor Agencije za radioaktivne odpadke, ki
od 2015 upravlja z odlagališčem Jazbec, predstavil je njihovo delo in povedal, da glavnino
del – vzdrževanje, nadzor in monitoring – zanje
še vedno izvaja RŽV. Podrobnejše poročilo o
vplivih rudnika na okolje je predstavila direktorica
Hiacinta Klemenčič: »Vse meritve in ocene izpostavljenosti kažejo, da smo pod avtoriziranimi
mejnimi vrednostmi, kar pomeni, da je sanacija
škode, ki je nastala zaradi rudarjenja, učinkovita.«
Zaključujejo tudi z interventnimi ukrepi sanacije
na odlagališču Boršt, s katerimi poskušajo zajeziti plazenje hribine. »To so drenažne vrtine v
drenažnem rovu pod odlagališčem Boršt, izvaja
jih podjetje Pavčnik, d. o. o. Gre za 17 vrtin, ki
naj bi znižale nivo podtalnice, torej vodo odvedle
iz zaledja mimo odlagališča samega.« Vrtine na
uro odvajajo blizu 15 m³ vode.
Poudarila je še, da izredno dobro sodelujejo
tudi z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je
uspelo lani poleti zagotoviti sredstva za sanacijo, konec leta pa še vsa sredstva za plačilo
nadomestila za omejeno rabo prostora občini
– za 2015 in 2016, zato se je na račun občine
konec leta steklo okrog 800.000 evrov.

Skoraj 9-milijonski proračun

Letošnji proračun je visok skoraj devet
milijonov in za več kot 930.000 evrov višji od
prvega predloga. Največji dve investiciji, ki
bosta krojili dinamiko porabe sredstev, bosta
izgradnja telovadnice pri gorenjevaški šoli in
protipoplavna ureditev Poljan.
V razpravi se je prvi oglasil Jurij Krvina.
Po njegovem mnenju so za opremo gasilcev
namenili premajhen kos pogače: »Ne zdi se mi
prav, da je to tako, kot je. Oprema mora biti.
Bog ne daj, da pride do poškodbe z opremo, ki
ni A-testirana. Ne čudite se, če kakšna stvar ne
bo narejena, ker ne bo mogla biti.«
Pri telovadnici pa je opozoril na previdnost
pri izbiri izvajalca: »Ko ga bomo izbirali, naj
bo zanesljiv. Končna ocena je 3.800.000 evrov.
Lahko bo tudi pet na koncu, težko bo to regulirati.« Župan je na to odvrnil, da bodo vse postorili
»v okviru zakona.« Glede gasilcev je odgovoril,
da so že domenjeni, da naredijo analizo, koliko
sredstev gasilci potrebujejo. Krvina je predlagal, da bi za vsa področja naredili srednje- in
dolgoročne plane: »Treba je stvari reševati
dolgoročno. Težko je, če ni neke poti.«
Mirjano Možina je zmotilo, da je bilo v drugem predlogu v primerjavi s prvim toliko novih
postavk: »Zbode v oči, saj niso bile obravnavane
niti na odborih.« Elizabeta Rakovec z občinske
uprave je pojasnila, da so bile vse nove postavke
umeščene na podlagi dogovorov v zadnjem

mesecu in so jih upoštevali, kolikor je bilo
možno. Nanašajo se predvsem na protipoplavno
ureditev Poljan. Ob tem je poudarila: »To, da
bomo hkrati peljali oba projekta, je presežek nad
presežki, v Poljanah naj bi zaključili celo prej, kot
bo dokončana telovadnica v Gorenji vasi.« Več
o proračunu preberite na str. 4, o protipoplavni
ureditvi Poljan pa na str. 5.

Nov odlok o turistični taksi

Svetniki so se seznanili tudi z osnutkom
odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Dobenske Amerike in ga
pospremili v enomesečno javno obravnavo.
Območje se nanaša na razširitev stanovanjske
gradnje za 10 novih stanovanjskih objektov na
zahodnem delu zaselka.
Potrdili so predlog odloka o turistični taksi
v občini, na katerega v času dvomesečne javne
obravnave niso prejeli prav nobene pripombe.
Po novem je treba pri oprostitvi plačila celotne
ali dela turistične takse v evidenco napisati razlog za oprostitev in to dopolniti z ustrezno
dokumentacijo. Če osebe, ki sprejmejo turiste
na prenočevanje, ne odvedejo turistične takse v
roku (do 25. v mesecu za pretekli mesec) ali na
predpisan način, jo lahko pristojni davčni organ
z zakonitimi zamudnimi obrestmi prisilno izterja.
Nadzor opravlja pristojni inšpekcijski organ.
Z globo 1.000 evrov bo za prekršek kaznovana pravna oseba, ki sprejme turiste na
prenočevanje, če ne pobere turistične takse, je
ne nakaže na račun občine ali ne vodi pravilno
evidence gostov in ne predloži mesečnega
poročila. V teh primerih je z globo 250 evrov
kaznovana odgovorna oseba pravne osebe, z
800 evri pa samostojni podjetnik, sobodajalec
ali kmet, ki sprejme turiste na prenočevanje.
Potrdili so nove cene vrtčevskih programov, ki
se niso spremenile že od 2012. Cene naj bi veljale
že s 1. decembrom 2016. Mirjana Možina je ob tem
opozorila, da predpisov za nazaj ne smejo sprejemati, zato je skupaj še z enim svetnikom ostala pri
glasovanju vzdržana. Več o cenah vrtcev na str. 7.
Sklepali so o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ).
Ta letos znaša 0,0047994 evra. Zraven so sprejeli
tudi obvezno razlago odloka o NUSZ.

Višje cene najema grobov

Svetniki so potrdili cenik najema grobov,
poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja. Ta ostaja enak kot v lanskem letu, malenkostno se spreminjajo le cene najema grobov. Krajevne skupnosti in
upravljavci so podali višji predlog cen zaradi nizkih
prihodkov, potrebnih za pokrivanje tekočih stroškov
(najvišje cene dosegajo odvozi odpadkov).
Damjana Peternelj
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Sprejet proračun za 2017

Na občini letos razpolagajo s skoraj 9 milijoni
Občinski svetniki so na 13. redni seji 22. decembra lani sprejeli proračun za leto
2017. Ta znaša 8.980.483,16 evra. Od prvega predloga proračuna je višji za okrog
930.000 evrov, in sicer zaradi predvidenega višjega stanja sredstev na računu ob
koncu preteklega leta in delno tudi zaradi nekaterih predvidenih višjih prihodkov.

• dodatnih 110.000 evrov namenjamo za
ureditev krajših cestnih odsekov,
• 86.000 evrov je zagotovljenih za nadaljevanje sanacije cest po poplavah,
• dodatnih 80.000 evrov namenjamo za sanacijo plazov in usadov na javnih cestah.
Od drugih investicij so večje tudi:
• nadaljevanje prometne ureditve pri OŠ
Poljane, za kar namenjamo 85.000 evrov,
• 62.000 evrov namenjamo za ukrepe za
povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore
na območju Poljan,
• 35.000 evrov za dokončanje ureditve novih
prostorov Knjižnice Gorenja vas,
• 35.000 evrov za pločnike na Hotavljah,
• 25.000 evrov pa za avtobusno postajo
Sovodenj.

Foto: D. P.

Ostajamo med najmanj zadolženimi

Med novimi postavkami so tudi sredstva za ureditev projektne dokumentacije za regionalno cesto
od Gorenje vasi do Hotavelj.
Na prihodkovni strani so tako predvideni višji
prihodki iz naslova dohodnine; skupno naj bi po
zadnjih razpoložljivih izračunih Ministrstva za
finance prejeli okrog 89.000 evrov več sredstev
iz naslova primerne porabe. Za 158.000 evrov so
povečani predvideni kapitalski prihodki; povečan
je prihodek od prodaje in menjave kmetijskih in
stavbnih zemljišč, skladno z letnim načrtom
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, dodana je predvidena prodaja
enega izmed občinskih stanovanj.
Dodatno so predvidena prejeta sredstva
iz javnih skladov (85.500 evrov) za gradnjo
nove telovadnice v Gorenji vasi ter sredstva iz
državnega proračuna in sredstev Evropske unije
(v skupni višini 13.390 evrov) za sofinanciranje
CLLD projektov.
Za 102.000 evrov je povečan tudi prihodek
od komunalnih prispevkov, iz tega naslova
pa sta na odhodkovni strani odprti dve novi
postavki za olajšave za plačilo komunalnega prispevka, in sicer za kmetijsko ter gospodarsko dejavnost, skladno s Pravilnikom o
podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave
plačila komunalnega prispevka.

Še nekaj novih postavk

Poleg že zgoraj navedenih je na odhodkovni
strani odprtih še nekaj novih postavk, in sicer
za CLLD projekta ‘Kjer domujejo zgodbe’ in
‘Lokalno učno središče’; za projektno dokumentacijo za pričetek postopkov ureditve regionalne
ceste Gorenja vas–Hotavlje in prometne ureditve
Poljan (vzhodni del) ter za telovadnico v Gorenji
vasi, kjer pa je nova postavka odprta zgolj zaradi
zagotavljanja ločene evidence stroškov (torej:
ločiti stroške, ki bodo nastali z izvedbo same
gradnje, od tistih, ki so nastajali v predhodnih
fazah priprave projekta).
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Proračunske postavke, katerih vrednosti so se
glede na prvi predlog proračuna povečale v večji
meri, so predvsem: za cestni program – posebni
razvojni problemi (povečanje postavke za 60.000
evrov), za odpravo posledic poplav iz leta 2014 v
Hotovlji (55.000 evrov več) ter za dnevno varstvo
in vzgojo otrok v občini in izven nje, kjer sta se
postavki skupno povečali za 50.000 evrov.

Za investicije 37 odstotkov pogače …

Skupno je za investicijske odhodke in
transfere namenjenih dobrih 3,3 milijona evrov
oziroma 37 odstotkov celotnega proračuna, za
tekoče odhodke in transfere pa 5,4 milijona
evrov oziroma 61 odstotkov.
Največji delež zajemata področji
izobraževanja (predšolska vzgoja in osnovno
šolstvo), ki vključno s predvideno izgradnjo nove
telovadnice obsega dobrih 32 odstotkov odhodkov celotnega proračuna, ter področje prometa
in prometne infrastrukture, ki obsega skoraj 26
odstotkov odhodkov celotnega proračuna.

… največ za gorenjevaško telovadnico

Kljub še vedno zaostrenim razmeram in
krčenju proračunskih prihodkov smo uspeli 37
odstotkov odhodkov celotnega proračuna nameniti za investicijske odhodke in transfere. Največji
delež zajema investicija v novo telovadnico
Gorenja vas, kjer sta v prihodnjih letih predvideni
izgradnja nove telovadnice, kotlovnice z zalogovnikom ter celovita zunanja ureditev.
Pri investicijah v ceste pa:
• 566.000 evrov namenjamo za cestni program po krajevnih skupnostih,
• 257.000 evrov namenjamo za ureditev
odseka ceste Poljane–Javorje,
• 240.000 evrov namenjamo za preplastitve,
obnove in vzdrževanje dotrajanih asfaltnih cest

Preostala dva odstotka odhodkov celotnega proračuna pa zajemajo: dano posojilo
RAS-u (10.000 evrov) ter odplačila dolga in
pripadajočih obresti. V letu 2017 je predvi
deno odplačilo dolga v vrednosti 174.933,80
evra. Gre za odplačilo glavnic obstoječih treh
kreditov, in sicer:
• za telovadnico s športnim igriščem ob OŠ
Poljane (41.729,08 evra),
• za energetsko obnovo kulturnega doma v
Gorenji vasi (29.756,44 evra),
• za investicije v kanalizacijo in oskrbo s
pitno vodo v porečju Sore (103.448,28 evra).
V avgustu leta 2017 bo v celoti odplačan
kredit za telovadnico s športnim igriščem ob
OŠ Poljane, dodatno zadolževanje pa za leto
2017 ni predvideno.
Naša občina tako ostaja ena izmed manj
zadolženih občin v Sloveniji. Zadolženost na
prebivalca znaša 132 evrov.
Jana Kristan

Gorenjevaška telovadnica
do decembra 2018

17. januarja je bilo na občini odpiranje
ponudb za izvajalca gradbenih del pri izgradnji
športne dvorane ob šoli v Gorenji vasi. Kot so
sporočili, je prispelo 10 ponudb, ki jih morajo v
prihodnje tudi preveriti. Upajo, da bodo lahko
čim prej izbrali izvajalca, ki bo pričel z izgradnjo. Glede na to, da so že prejeli sklep za
dodelitev sredstev Eko sklada (dobrega pol
milijona evrov), je končni datum za izgradnjo
14. december 2018.
V Gorenji vasi učenci telovadijo tudi v
učilnicah, na hodnikih, v avli, »kar je za
današnje čase nesprejemljivo«, je pred kratkim
znova poudaril župan. Izpostavil je še, da obe
telovadnici (tudi poljanska) pokata po šivih že
samo za šolske potrebe, popoldanski termini pa
so oddani tudi do 22. ure zvečer. Na obisku je
bila konec januarja tudi šolska ministrica Maja
Makovec Brenčič, ki si je zdajšnjo telovadnico
tudi ogledala. Več boste lahko prebrali v naslednji številki.
D. P.

Protipoplavna ureditev Poljan

Država bo zagotovila 2,5 milijona
V poljanskem kulturnem domu so krajane sredi januarja predstavniki občine in projektant Rok Fazarinc seznanili s protipoplavnimi ukrepi. S temi bodo pričeli prej kot
načrtovano in z izdatnimi državnimi sredstvi, saj je sredi decembra Ministrstvo za
okolje in prostor odobrilo vlogo občine za sofinanciranje ukrepov. Začetek del, katerih
skupna ocenjena vrednost znaša 3.300.000 evrov, načrtujejo sredi letošnjega leta.
Na občini so takoj po katastrofalnih poplavah
2014 pristopili k izdelavi idejne zasnove proti
poplavnih ukrepov. Celotna dolina Hotovlje je že
bila sanirana. »V osrednjem delu Poljan pa smo
intenzivno delali na dokumentaciji. Mislim, da
je bilo odločilno, da smo lani sami izgradili most
čez Ločivnico, na ministrstvo pa sproti poročali o
napredku. Od tam so nam decembra sporočili, da
je naš projekt poplavne varnosti Poljan umeščen v
načrt razvojnih programov v 2017 in 2018,« je veselo novico s krajani delil župan Milan Čadež.

Šest ključnih ukrepov

Cilj je manj škode ob poplavah

Na občini so že pridobili glavnino potrebnih
zemljišč in projektne dokumentacije za izvedbo
ukrepov, po podpisu sofinancerskega sporazuma
z ministrstvom pa je potrebno izvesti še javno
naročilo za izbiro izvajalca del.
Župan je predstavil še finančno konstrukcijo:
»Dva milijona in pol je sredstev ministrstva,
letos bo to 1.200.000, prihodnje leto pa
1.300.000 evrov. Sami bomo morali dodati, kar
bo zmanjkalo do 3,3 milijona, kolikor je vredna
investicija v precej izboljšano poplavno varnost
Poljan, predvsem v Predmostu. Na vsak način
je cilj ta, da se ob visokih vodah zniža gladina
vode za vsaj 40 centimetrov in naredi manjša
škoda.« Poudaril je še, da »Poljane popolnoma
poplavno varne ne bodo, bodo pa bolj poplavno
varne, kot so danes«.

Krajani so imeli ob koncu predstavitve
tudi nekaj pripomb in vprašanj. Zanimalo jih
je, kako bodo urejene brežine ob Sori, katere
drevesne vrste bodo ob njih zasadili, kako bodo
upoštevali kanalizacijo ob Žagarju, s katero
imajo nekaj težav, kako bo urejeno sotočje
Sore z Ločivnico, kje natančno bodo Ločivnico
poglobili. Predlagali so, naj bo na obeh straneh
Ločivnice enako visoka škarpa. Zanimalo jih
je odvodnjavanje ob cesti Predmost–Žabja
vas, kako bo s prevoznostjo oziroma obvozom
med gradnjo ter dostopom do cerkve, koliko
se bo Sora v primeru poplav razširila, kolikšna
bo njena višina in kakšna bo njena hitrost na
ovinku proti Visokemu.
»Krajani so se v kar velikem številu odzvali
na predstavitev projekta. Med celotnim postopkom bodo vanj vključeni, sodelovali bodo
lahko z občino,« je povedal Anton Debeljak,
predsednik KS Poljane.
Prisotni so izvedeli tudi, da naj bi vzporedno
s protipoplavnimi ukrepi na občini snovali tudi
projekt novega mostu čez Soro in tudi novo
krožišče, ki naj bi zamenjalo križišče na glavni
cesti skozi Poljane.
Kot je še povedal Debeljak, bodo Poljanci,
ko bo kraj enkrat poplavno varen, pričeli
še z urejanjem vaškega jedra, kar je dobra
tri leta nazaj zastalo prav zaradi poplavne
ogroženosti.
Kristina Zajc Božič in Damjana Peternelj

Foto: arhiv občine

Kot je pojasnil projektant Rok Fazarinc, je
»glavnih šest ukrepov predvsem usmerjenih v to,
da se izboljšajo hidravlične razmere na kritičnih
točkah, ki povzročajo dvige gladin in zajezbe. To
je, da se izboljšajo razmere na območju krivine pri
izlivu Hotovlja, na območju sedanjega mostu preko
Sore v Poljanah, da se uredi struga Ločivnice skozi
osrednji del Poljan. Predvideni so dodatni ukrepi,
da se povečajo razlivne površine, predvsem na
desnem bregu, na območju Predmosta, ter na levem
bregu nasproti Žage. Območja, kjer stoji cerkev, ne
moremo popolnoma obvarovati pred poplavami,
lahko pa znižamo gladine. S škarpo in nasipi bomo

poskušali zagotoviti pogoje, da bo voda poplavljala
samo s spodnje strani, kar bi pri poplavah pomenilo
do pol metra nižje vode«.
Glede faze del je povedal še, »da sta najbolj
pomembni točki območje mostu in izliv Hotovlja. Zgrajeni morata biti pa prej, kot bodo
izvedena dela na Ločivnici«.

Odziv krajanov

Skica ukrepov poplavne varnosti v Poljanah
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Pediater

Ambulanta z novim letom deluje po novem urniku
Pediatrična ambulanta Polhek v Gorenji vasi in Žireh od januarja deluje po
novem urniku, saj pediatrinja Ida Rus ne pomaga več v Zdravstvenem domu
(ZD) Škofja Loka. Zaradi specifike ambulante, ki deluje na dveh lokacijah, so se
odločili za nov računalniški sistem in elektronski karton, da bodo lahko povsod
dostopali do preteklih obravnav otrok.
Prvi trije meseci uvajanja ambulante so
bili po besedah pediatrinje Ide Rus izredno
naporni: »Težko si je prej predstavljati, kaj
vse je treba urediti, da delo v ambulanti poteka
normalno. Septembra, mesec pred odprtjem,
je vse potekalo v znamenju zbiranja raznih
soglasij, lovljenja rokov, še zadnjih sprememb
v načrtih za opremo prostorov. Vsi, ki ste v
ambulantah že bili, mislim, da ste si enotni, da
je bilo vse odlično opravljeno: delo arhitektke
Tine Garibović, slikarja Črta Zdešarja, ki je
upodobil slike po predlogah odlične slikarke
Nine Štajnar, ter vsa potrebna infrastruktura
s strani obeh občin. Zahvala tudi vsem izvajalcem, ki so uspeli kljub nemogočim rokom
z nadurnim delom popoldne in ob vikendih
pravočasno zaključiti vsa gradbena, montažna
in obrtniška dela.«

Sprva največ težav
z računalniškim sistemom

je kot ena, zato tudi uvajajo elektronski karton,
ki bo omogočil vpogled v pretekle obravnave
otroka ne glede na to, ali je obiskal ambulanto
v Gorenji vasi ali Žireh. »V Gorenji vasi bomo
z istim programom tudi povezani v skupno
mrežo s splošnimi zdravniki, tako da bodo tudi
oni imeli v času nadomeščanj pogled v karton
otroka. Otroke, ki so vpisani v našo ambulanto,
izven našega delovnega časa v nujnih primerih
obravnavajo splošni zdravniki v Gorenji vasi
oziroma Žireh. Podoben način dela imajo na
primer tudi v Tržiču in na Bledu,« je delovanje sistema pojasnila Ida Rus. Ob morebitnih
nepredvidenih odsotnostih in daljšem dopustu
pa bodo predvsem pri izvajanju preventive
priskočile na pomoč nadomestne pediatrinje.

Od vpisa odvisen obstoj
ambulante na dolini

Foto: arhiv Ide Rus

Po dogovoru z ZD Škofja Loka je pediatrinja
zadnje tri mesece dvakrat, včasih pa tudi trikrat
Poseben izziv je predstavljal tudi računalniški tedensko še delala v Otroškem dispanzerju ZD
sistem, saj pred odprtjem ambulante niso imeli Škofja Loka. V tem času jo je ob ponedeljkih
možnosti preizkusiti delovanja računalnikov popoldan za štiri ure nadomeščal pediater dr.
in interneta, zato so imeli sprva največ težav Janez Dolenšek, v sredo pa pediatrinja Inda
prav pri tem. To so žal občutili straši s svojimi Edhemović, ki je opravljala sistematske preotroki, ki so prva dva tedna prišli v ambulanto glede šolarjev v Gorenji vasi. »Obema sem
in so se tudi načakali, za kar se jim pediatrinja hvaležna, da sta nam priskočila na pomoč.
iskreno opravičuje. S podobnimi težavami pa Dela in otrok je na dolini dovolj. Po navedbah
se ubadajo tudi po novem letu, saj se je pe- zavarovalnice smo v prvih treh mesecih celo
diatrinja po dveh mesecih uporabe prvotnega presegli program preventivnih pregledov, nismo
računalniškega programa odločila za zamen- pa dosegli minimuma iz kurative. Slednje vpliva
javo s programom Hipokrat. Uvajanje novega na višino izplačila s strani zavarovalnice. Samo
programa je posebno tudi zaradi dejstva, da odprtje kot tudi sprotni stroški dveh ambulant so
delajo na dveh lokacijah, in je zato povezano z bili zelo velik finančni zalogaj. Kako bomo usdoločenimi začetniškimi težavami.
peli pokriti vse stroške, se bo pokazalo v nasledKljub dvema lokacijama pa ambulanta delu- njih mesecih,« je dodala Rusova in ob tem
pozvala starše, da tisti,
ki mislite svoje otroke
prepisati v njeno ambulanto, to storite čim prej.
Zadostno število obiskov
bo namreč dolgoročno
zagotovilo za obstoj
pediatrične ambulante
na dolini. Nove paciente
bodo vpisovali, dokler
ne dosežejo gorenjskega
povprečja, ki pa je, kot
je omenila že v intervjuju ob odprtju ambulante, precej višje kot
na primer v ljubljanski
regiji. »Trenutno si še
ne predstavljam, kako
bomo uspeli izvesti vso
preventivo, ki je imamo
Otrokom so všeč poslikave v čakalnici ter ambulanti in so se na polhka res veliko, če bomo ime
li maksimalno število
že navadili.
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Urnik ambulante v Gorenji vasi
ponedeljek 12.30–16.00
		
16. 30–19.30

predšolska 		
preventiva
bolni otroci

sreda

šolska preventiva
bolni otroci

7.30–11.30
12.00–14.30

petek
7.30–10.00
		
10.30–14.30

predšolska 		
preventiva
bolni otroci

Vsak četrti teden se bo ponedeljkov in petkov
delovni čas ambulante v Gorenji vasi zamenjal. Tako
bo vsak četrti ponedeljek ambulanta obratovala
dopoldan in v petek popoldan. Točni datumi bodo
objavljeni naknadno. Vpis novih pacientov je možen
v delovnem času ambulante.
vpisanih. Dolgoročno rešitev vidim predvsem
v tem, da bi bila v obeh krajih celotna ekipa,
ki bi se tudi nadomeščala med seboj. Trenutno
pa si želimo vpis še povečati, ker je od tega
odvisno plačilo storitev naše ambulante,« je
še pojasnila.

Nov urnik ambulante

Z januarjem 2017 je začel veljati tudi nov
urnik ambulante. V Gorenji vasi delajo ob
ponedeljkih, sredah in petkih, v Žireh ob torkih
in četrtkih. Ob ponedeljkih in torkih delajo
popoldan, vsak četrti teden pa bodo v Gorenji
vasi tudi ob petkih popoldan – tisti teden bodo
delali v Gorenji vasi v ponedeljek dopoldan. Ob
petkih popoldan (vsak četrti teden) v Gorenji
vasi obravnavajo le bolne – tako otroke kot tudi
odrasle, saj je ambulanta v teh dneh vključena
tudi v zagotavljanje neprekinjene zdravstvene
obravnave med tednom za odrasle. Nov urnik in
tudi vse aktualne spremembe so objavljene na
spletni strani www.ambulantapolhek.si.
Spletno stran bodo v prihodnje po najboljših
močeh dopolnjevali, da bi staršem kar najbolj
olajšali iskanje koristnih nasvetov, zato se tudi
priporočajo za pripombe ali želje staršev v zvezi
s spletno stranjo. Ob tej priložnosti se želi pediatrinja tudi opravičiti vsem, ki so poskušali prek
interneta priti v stik z ambulanto in jim ni uspelo,
ali pa so v ambulanti z odgovorom nemarno
zavlačevali. V prihodnje se bodo po besedah
Rusove potrudili, da jim bo to sproti uspevalo.
Sicer pa pravi, da je v tem času prejela veliko
pohval staršev, predvsem na račun dejstva, da
jim otrok ni treba voziti daleč na pregled.
Tina Dolenc

Po dogovoru z ZD Škofja Loka se celostna
obravnava otrok med tednom izvaja na dolini,
bodisi v ambulanti Polhek ali pri splošnem
zdravniku. Ob vikendih in praznikih pa je za to
pristojna dežurna splošna ambulanta v Škofji Loki.
V pediatrični ambulanti oziroma v sodelovanju s
splošnimi zdravniki nudijo tudi nekatere osnovne
preiskave, kot je hemogram, CRP, bris žrela
ter pregled urina. Na druge preiskave kot tudi
preiskave za preventivo pa gredo starši z otroki v
laboratorij v ZD Škofja Loka.

Dražji vrtci

Cene programov so višje za 10 do 12 evrov

Foto: arhiv vrtca Javorje

Z decembrom so se dvignile cene programov vrtca, ki so bile nespremenjene od
leta 2012. Polna cena vrtca se je tako dvignila od 10 do 12 evrov, kar je odvisno
od programa, ki ga obiskuje otrok. Starši plačajo del, ki jim je odmerjen z odločbo
centra za socialno delo, razliko do polne cene pa krije občina.

Na obeh šolah v občini so predlagali spremembe cen programov predšolske vzgoje
v vrtcih Zala in Agata, njihov predlog pa je
bil višji, kot je bil nato predlagan v sprejem
občinskim svetnikom. Na šolah razlog pojasnjujejo s tem, da so se v tem času spremenila
izhodišča za izračun plač ter drugih osebnih
prejemkov zaposlenih, spremenila se je tudi
metodologija za oblikovanje cen programov
v javnih vrtcih. Poleg tega so bila na ravni
države sproščena napredovanja, določen je
bil višji regres za letni dopust, postopoma se
zvišujejo premije kolektivnega pokojninskega
zavarovanja, vrednosti plačnih razredov pa še
niso dosegle ravni pred sprejetjem Zakona o
uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Občinski
svetniki so tako na decembrski občinski seji

potrdili povišanje cen od 2,65 do 3,97 odstotka, kar znaša med 10 in 12 evrov višjo polno
vrednost programa vrtca. Višje cene veljajo
od 1. decembra dalje in so jih starši otrok, ki
obiskujejo katerega izmed vrtcev v občini, že
imeli na položnici za december.

Šole za podražitev že lani spomladi

Ravnateljica OŠ Poljane Metka Debeljak je ob
tem povedala, da so se cene vrtcev novembra 2012
znižale za 5,6 odstotka zaradi uvedbe ZUJF-a in so
vse do zdaj ostale enake. »V zadnjih štirih oziroma
petih letih se je na področju javne zakonodaje
marsikaj spremenilo, kar je posledično pomenilo
več sredstev, ki jih pa ni bilo. Zadnje leto je bilo
finančno najbolj naporno in na občino smo že maja
poslali prvi predlog za povišanje cen programov

vrtca. Naša želja je seveda bila, da bi se cene usklajevale že s 1. septembrom 2016. Glede na situacijo
smo seveda zadovoljni, da so se cene programov
dvignile in veljajo od 1. decembra preteklega leta.
Zavedam se, da je to za občino velik zalogaj, vendar
se je treba zavedati dejstva, da živimo v občini, ki
je po številu rojstev na prebivalca med najvišjimi v
Sloveniji, da je zaposlovalna politika ugodna in da
je posledica tega, da sta vrtca popolnoma zasedena,
otroci pa so tudi še na čakalnem seznamu,« je dejala
Debeljakova.
Dodala je, da je bil njihov izračun narejen po
metodologiji in je upošteval tudi spremembe, ki
se dogajajo na državni ravni in veljajo za javne
uslužbence. »Upam seveda, da nam bo uspelo, da
s tem povišanjem cen poslujemo pozitivno, tudi
glede na zadnjo okrožnico ministrstva za javno
upravo, kjer z ukrepi na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju uresničuje dogovore s sindikati,« je zaključila ravnateljica.

Vrtci najvišja proračunska postavka

Na občini so že obstoječe povišanje cen komentirali kot razmeroma visoko tako za starše kot
za občino, ki v povprečju vsakemu otroku plača 67
odstotkov stroška vrtca. »V proračunu mora zato
občina zagotovitvi 1.250.000 evrov za navedena
plačila programa vrtca, kar predstavlja daleč
najvišjo proračunsko postavko fiksnih odhodkov
proračuna, zato moramo navedene stroške in
njihovo rast zaradi velikega obsega še posebej
skrbno spremljati. Ker pa glavnino stroška vrtca
predstavljajo stroški plač vzgojiteljic in pomočnic,
ki so je jim lani sprostila napredovanja, višji je bil
tudi regres, dodatna napredovanja pa so po zakonu
dovoljena tudi v letu 2017, bomo morali stroške
sredi tekočega leta ponovno analizirati, da bi
preverili, ali je potrebno ponovno povišanje cene
vrtca,« je še dodala direktorica občinske uprave
Elizabeta Rakovec.
Tina Dolenc

KS Lučine

Dokončana obnova ceste skozi Lučine

Foto: Milka Bizovičar

Za rekonstrukcijo cest je bilo v preteklem letu porabljenih približno 40.000
evrov, za vzdrževanje in investicije vodovoda pa 6.000 evrov.

Obnovo glavne ceste skozi Lučine sta financirali
država in občina.
V KS Lučine je bil v letu 2016 asfaltiran
odsek ceste Prelesje–Kremenik v dolžini 200
metrov. Opravljena so bila tudi zemeljska dela

in položen asfalt na odseku do hiše Činku v Prelesju in asfaltirana cesta v Golem Vrhu, odcep
Trček. Opravljena je bila še rekonstrukcija ceste
pod Kovkarjem v dolžini približno 400 metrov,
kar je financirala občina.
Dokončana je bila tudi obnova regionalne
ceste skozi Lučine, kar sta plačali občina in
država.
Za vzdrževanje in investicije vodovoda smo
v preteklem letu porabili okrog 6.000 evrov. K
projektu za nov vodovod je bilo pridobljenih
še nekaj soglasij za služnost, dva lastnika še
nista dala soglasja. Na javni razsvetljavi je bila
poleg rednega vzdrževanja opravljena še večja
investicija v Prelesju.
Skupaj s Podružnično šolo Lučine in Kulturnim društvom Zala smo izpeljali prireditev

ob materinskem dnevu in miklavževanje.
Na večnamenskem domu so bila v letu 2016
zamenjana štiri okna, kar je plačala občina, ki je
krila tudi stroške barvanja ostalih oken.
KS Lučine

Delo krajevnih skupnosti
(KS) v 2016

V prvi letošnji številki predstavljamo
poročila vseh krajevnih skupnosti v naši
občini o delu za preteklo leto. Na tej strani
je poročilo o delu v 2016 v KS Lučine, na
8. strani predstavljata preteklo delo krajevni
skupnosti Gorenja vas in Sovodenj, na 9.
strani Poljane in Trebija, na 10. pa boste
lahko več prebrali o delu v KS Javorje.
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KS Gorenja vas

Uspelo nam je uresničiti zastavljene cilje

Foto: arhiv KS Gorenja vas

V zvezi s cestnim programom je naši krajevni skupnosti uspelo v lastni režiji
obnoviti približno 1350 metrov lokalnih cest in javnih poti, tako makadamskih
kot asfaltnih. Poleg rednega vzdrževanja cestne infrastrukture, javne razsvetljave
in pokopališč so aktivnosti potekale tudi na ostalih področjih.

Obnovljen del lokalne ceste iz Kopačnice proti Podplečam
Obnova cest:
100 metrov (delna obnova v makadamu in
• Lokalna cesta (LC) Žirovski vrh, odcep asfaltiranje);
Selo–Zabrežnik, v dolžini 380 metrov (delna
• JP zgornje Hotavlje, v dolžini 80 metrov
obnova v makadamu in asfaltiranje);
(obnova v makadamu in asfaltiranje);
• Javna pot (JP) Volaka–Jereb, v dolžini
• JP Volaka–Leskovica, v dolžini 120 metrov
200 metrov (delna obnova v makadamu in (delna obnova v makadamu in asfaltiranje –
asfaltiranje);
sanacija poškodb po usadih);
• JP Leskovica–Lajše–Robidnica, v dolžini
• LC Hotavlje–Kopačnica (sanacija poškodb
110 metrov (obnova v makadamu in asfalti- na lokalni cesti – asfaltiranje).
ranje);
Poleg rednega vzdrževanja cestne in• LC Kopačnica–Podpleče, v dolžini 250 frastrukture, javne razsvetljave in pokopališč
metrov (obnova v makadamu, asfaltiranje ter so aktivnosti potekale tudi na ostalih področjih,
izdelava kamnite škarpe v dolžini 100 metrov ki so v naši pristojnosti: postavitev obcestnih
– delno financirala občina);
varnostnih ograj na Žirovskem Vrhu Svetega
• JP Hotavlje–Suša–Jelovica, v dolžini Urbana – odsek javne poti Sivc–Lovran–Kekec

in na javni poti Kopačnica–Krnice v skupni
dolžini 90 metrov, pridobljeno je bilo zemljišče
ob pokopališču v Gorenji vasi in izdelana idejna
zasnova večnamenskega objekta v Leskovici.
V Gorenji vasi, na Hotavljah in v Leskovici je
Miklavž obdaril 420 otrok.
Izvedena dela po proračunu občine v
sodelovanju s KS – občinski projekti:
• sanacija JP Žirovski vrh, po poplavah leta
2014 (5 propustov s sanacijo poti – financiranje
občine in države);
• LC Hotavlje–Kopačnica, delna obnova v
makadamu in asfaltiranje ter preplastitev ceste
v dolžini 1000 metrov;
• LC Gorenja vas–Hlavče Njive, sanacija usadov in preplastitev ceste v dolžini
150 metrov;
• izgradnja pločnikov na LC Hotavlje–
Tesnar, na odseku Šupc–Troha v dolžini 480
metrov;
• LC Hotavlje–Tesnar, asfaltiranje lokalne
ceste v dolžini 480 metrov (delna obnova
v makadamu in asfaltiranje ter preplastitev
cestišča);
• JP Čabrače, odcep Jezgurc–Zarobar, v
dolžini 120 metrov (obnova v makadamu in
asfaltiranje);
• JP Suša–Dolenja Žetina, v dolžini 800
metrov (na približno 100 metrih se je obnova
v makadamu in asfaltiranju izvedla na območju
KS Gorenja vas);
• izgradnja kanalizacije in asfaltiranje ceste
na odseku Trata, odcep Bogataj–Črešnovar–
Tušek, v dolžini 150 metrov;
• sanacija usada na JP Debeni–Studor;
• sanacija usada na JP Hotavlje–Volaka;
• sanacija usada na JP Suša–Jelovica.
Tudi v letošnjem letu bo največji poudarek
na vzdrževanju in obnovi cestne infrastrukture.
Tajnik KS Gorenja vas Gašper Čadež
in predsednica Mirjana Možina

KS Sovodenj

S Sovodnja na Ermanovec delno po novem asfaltu
Na področju cestnega programa smo poleg rednega vzdrževanja na lokalnih
cestah in javnih poteh naredili še nekaj manjših rekonstrukcij in pripravljalna
dela za asfaltacijo. Postorili pa smo še marsikaj drugega.
Asfaltna prevleka je bila tako položena na
lokalnih cestah (LC) Sovodenj–Stara Oselica–
Ermanovec in Sovodenj–Cerkljanskih Vrh, na
javnih poteh (JP) Grapa–Stata–Jeram, JP Rupe
in JP odcep v Stati, kjer je bila narejena tudi
delna rekonstrukcija. Delna rekonstrukcija je
bila narejena tudi na JP Oblak–Jesenovc–Čeh in
JP Garaža–Telban–Jeram, sanacija udora ceste
je bila narejena tudi na JP Gregorc. Asfaltna
prevleka je bila položena na novem parkirišču
v centru Sovodnja, kjer so bile obnovljene tudi
parkirne oznake.
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V Podjelovem Brdu je bil narejen tudi
kozolček za nov zemljevid Podjelovega Brda.
Na pokopališču Nova Oselica smo popravili
in na novo uredili javno razsvetljavo pri vežici.
V kulturni dvorani smo kupili in namestili
projektor ter projekcijsko platno.
Potekale so tudi priprave na izdajo drugega
dela kronike Moj kraj skozi čas, ki bo končana
in izdana v februarju 2017.
Na vaškem vodovodu Sovodenj so bila izvedena nekatera nujna vzdrževala dela in dokončana
prestavitev UV-dezinfekcije v vodohran v Rebru

ter za ta namen urejen električni priključek v
elektro omarici na igrišču.
V juniju smo organizirali proslavo v
počastitev dneva državnosti v Novi Oselici.
S pomočjo naše občine je bila na novo sanirana tudi LC Sovodenj–Javorjev Dol–Ledinsko
Razpotje v dolžini 500 metrov.
V decembru smo s pomočjo OO RK Škofja
Loka obdarili vse krajane, starejše od 75 let,
in 5. decembra organizirali obdaritev otrok do
desetega leta.
Na koncu se zahvaljujemo g. županu, vsem
svetnikom in svetnicam ter občinski upravi za
podporo in računamo na dobro sodelovanje in
pomoč tudi v letošnjem letu.
Tajnica KS Sovodenj Nevenka Telban

KS Poljane

Asfaltirali smo ceste, se družili, bili dobrodelni
V naši krajevni skupnosti večino sredstev iz proračuna namenimo za asfaltiranje
cest, del sredstev pa za njihovo tekoče vzdrževanje, saj je prometna varnost za
krajane pomembna.

Dela na mostu pri Vidmu so bila opravljena v sedmih tednih.
V letu 2016 smo zaključili investicijo,
pričeto pred dvema letoma, asfaltiranje še
manjkajočega odseka ceste Lužar–Kopišar
v Gabrški Gori v dolžini 1.000 metrov, cesta
Delnice–Gabrška Gora je tako v celoti asfaltirana do občinske meje s Škofjo Loko. Financirali
smo 150-metrski odsek ceste v Srednji vasi ter
na novo utrdili in asfaltirali 250 m2 udarnih jam
na poškodovanih cestah. S sredstvi za odročne
kraje smo sofinancirali tudi zemeljska dela na
cesti Kremenik–Premetovc, ki povezuje našo
krajevno skupnost z lučinsko.
Tudi z občinskimi sredstvi se je v preteklem
letu uredilo, saniralo in preplastilo kar nekaj
odsekov cest v naši KS. Na nevarnem odseku ceste
Volča–Malenski Vrh smo sanirali plaz z visokim
upornim zidom in na novo asfaltirali 42 metrov.
Dodatno se je utrdil in na novo asfaltiral 950metrski odsek ceste Suša–Dolenja Ravan. Utrdil
se je odsek ceste Drnovškov mlin–Kremenik (350
metrov) in odsek ceste Drnovškov mlin–Vinharje
(150 metrov). Ob strugi je bilo vgrajenih še za 50
metrov kamnitih zložb. Na nevarnih odsekih ceste
se je vgradilo 211 metrov kovinskih varnostnih
ograj, na predlog prebivalcev smo postavili tudi
prikazovalnik hitrosti. Spomladi smo uredili meteorno kanalizacijo od križišča pri OŠ Poljane do
Ločivnice. S pričetkom počitnic pa so se pričela
tudi dela na mostu pri Vidmu v Poljanah. Opravljena so bila v sedmih tednih.

Dobrodelnost … in pogled naprej

V krajevni skupnosti deluje tudi vrsta društev,
šola in podjetja, tako se je z njihovo pomočjo v
preteklem letu zvrstilo veliko prijetnih dogodkov.
Sredi aprila smo v Poljanah odprli pohodni
krog, vabilu na pohod se je odzvalo več kot
120 pohodnikov.

Praznovanje 25. obletnice naše države so
pripravili člani kulturnega društva in drugi
sodelujoči. Slavnostni govornik je bil Janez
Janša, obrambni minister v času osamosvajanja,

ob tej priložnosti je na Kuclju nad Poljanami
zaplapolala tudi slovenska zastava.
25. junija smo se že enajstič zbrali v Poljanah kolesarji in pohodniki in se podali do vseh
podružničnih cerkva v naši župniji.
Rdeči križ Poljane je v oktobru organiziral
tradicionalno srečanje starejših krajanov.
Srečanje se je pričelo s sveto mašo v župnijski
cerkvi in nadaljevalo v kulturnem domu v Poljanah. Vse starejše krajane je nagovoril novi predsednik Rdečega križa Poljane Franc Dolenc.
Naši krajani pa so jeseni sodelovali pri
popravilu cest, ki jih je poškodovalo močno
deževje.
11. decembra smo z namenom finančno
pomagati staršem obolele Neže Arnolj organizirali
dobrodelno prireditev v kulturnem domu v Poljanah. Tudi člani sveta KS smo vse sejnine preteklih
dveh let namenili za njeno zdravljenje.
Potrjen je že plan dela za letošnje leto.
Največ denarja namenjamo za asfaltiranje novih
makadamskih cest in javnih poti, načrtujemo
asfaltiranje treh odsekov: v Smoldnu – odcep
Jaka Stanonik, v Lovskem Brdu – odcep Krvina
in v Kremeniku – odcep Premetovc.
Za konstruktivno delo in odlično sodelovanje v preteklem letu se zahvaljujem vsem
članom sveta KS, krajanom, vaškim odborom,
vsem društvom, predstavnikom osnovne šole,
župniku, županu in celotni občinski upravi.
Predsednik KS Poljane
Anton Debeljak

KS Trebija

Največ sredstev za vzdrževalna dela
Krajevna skupnost Trebija je v letu 2016 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 krajevne skupnosti.

Nova grbina na Fužinah
Lani je krajevni skupnosti uspelo asfaltirati
začetni odsek lokalne ceste Trebija–Stara Oselica,
kjer so se uredile tudi bankine. Popravili in asfaltirali smo cesto skozi Fužine ter postavili grbino
za umiritev prometa. Opravljena so bila popravila
na cestnem odseku pri Preskarju, kjer se je uredilo
brežino, popravilo cesto ter jo asfaltiralo v dolžini
100 metrov, uredila se je tudi bankina. Prav

tako se je uredilo cesto na relaciji
Fužine–Kladje, kjer so se izvedla
vzdrževalna dela ter popravilo
propustov. Na cesti Topličar–Stara
Oselica se je uredilo in zgradilo
propuste. Popravili in asfaltirali
smo tudi javno pot Burnik–Lukač.
Poleg vseh omenjenih del smo
popravili tudi brežino na lokalni
cesti Trebija–Stara Oselica. Na
lokalnih cestah Trebija–Stara Oselica in Fužine–Kladje so se očistili
propusti. Poleg vseh omenjenih del
na cestni infrastrukturi smo uredili
tudi odvodnjavanje na Trebiji.
Kot vsako leto je otroke KS
Trebija v starostnem obdobju 2–8 let obdaroval
eden izmed treh dobrih mož – Miklavž.
Tudi v bodoče bo v krajevni skupnosti še vedno največji poudarek na cestah – obnova in ureditev odsekov, asfaltacija le-teh ter vzdrževanje
obstoječe infrastrukture. Tako kot do sedaj pa je
celotno delovanje KS odvisno od financ, ki nam
jih nameni Občina Gorenja vas - Poljane.
Eva Žun
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KS Javorje

Asfaltirali več cest, kot so načrtovali

Foto: arhiv KS Javorje

Aktivnosti v letu 2016 so bile v naši krajevni skupnosti (KS) usmerjene predvsem
v obnovo cestne infrastrukture. Zaradi zelo ugodne cene asfalta smo spremenili
letni plan in namesto nekaterih že planiranih gradbenih del izvedli več asfaltiranj in preplastitev cest.

Zaradi cenejšega asfalta je bilo lani v KS Javorje asfaltiranih in preplastenih več cest, druga
gradbena dela pa zato prestavljena.
Ta dela so bila izvedena na cesti proti Pod- V Javorjah smo dokončali parkirišče, in sicer
vrhu, odcep Javorje št. 36, uvoz za Dolenčice in smo postavili še manjkajočo ograjo in vrisali
več odsekov na cesti Murave–Žetina. Neuradna talne oznake. Reševati smo pričeli tudi problem
ocenjena količina vgrajenega asfalta v KS letos ekološkega otoka v Javorjah. Njegova lokacija je
znaša približno 3000 m2. Poleg asfalta je bil na sedaj na zelo izpostavljenem mestu tik ob precej
posameznih odsekih zamenjan tudi ustroj ceste, prometni cesti, zato se na njem znajde marsikaj,
vgrajena drenaža in izdelanih več opornih zidov kar tja ne sodi. Za nov otok smo pridobili idejni
na cesti Murave–Žetina ter oporni zid na vojaški projekt, v katerem je zajeta tudi rešitev obnove
cesti Javorje–Mlaka. Vgrajene je bilo tudi 90 m nadstreška pri kmetijski zadrugi. Ta objekt kraju
varovalne cestne ograje.
ni ravno v okras, ampak je tudi že dotrajan do te
Tudi na drugih področjih smo bili aktivni. mere, da lahko ogroža krajane.

Težave z vzdrževanjem pokopališča

Velike težave smo imeli z rednim
vzdrževanjem pokopališča, predvsem, ker nam
ni uspelo dobiti vzdrževalca. Kljub temu, da
nekateri najemniki grobov še niso poravnali
svojih obveznosti, smo uspeli poravnati vse
svoje obveznosti do izvajalcev dosedanje obnove
pokopališča. V minulem let smo uspeli tudi zelo
temeljito očistiti spodnje obzidje pokopališča,
ki sta ga že temeljito načela podrast in grmovje,
tako da bo potrebna delna sanacija.
V letošnjem letu bomo večino sredstev namenili za vzdrževanje cest, in sicer za najbolj kritične
odseke. Plan del smo prilagodili tako, da bomo
v primeru ugodne cene asfalta lahko namesto
nekaterih planiranih gradbenih del povečali asfaltiranje in preplastitve cest. Zamenjati bo potrebno
tudi čakalnico v Dolenčicah. Postavili bomo še
nekaj manjkajočih kažipotov, ogledal in krajevnih
oznak. Poskušali bomo tudi pridobiti dokumentacijo za odstranitev vile in ureditev križišča na
avtobusni postaji v Javorjah.
Seveda pa KS sodeluje in pomaga tudi pri
drugih dogodkih v kraju, ki jih priredijo društva,
šola ali župnija.
Ker vseh nujnih potreb ne bomo zmogli
uresničiti s svojim proračunom, tako kot do
zdaj računamo, da nam bo tudi letos na pomoč
priskočila občina.
Hvala vsem za dobro sodelovanje, tako svetnikom KS Javorje, občinski upravi z županom
Milanom Čadežem, strokovnim izvajalcem
in vsem potrpežljivim ter razumevajočim
krajanom.
Predsednik KS Javorje
Ciril Alič

Plaz Visoko

Spomladi začetek sanacije odseka na Visokem

Foto: D. P.

Na Direkciji za infrastrukturo (DRSI) so potrdili, da bodo gradbeni stroji na
plazu pri Visokem predvidoma zabrneli konec februarja, odvisno od vremenskih
razmer.

Gradbeni stroji naj bi ob plazu Visoko zarohneli že konec tega meseca.
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Za zaščito brežine Visoko je že podpisana
pogodba z izvajalcem GGD, d. d., in partnerjem
P. E. D. Sava, d. o. o., ter podizvajalci v vrednosti
972.000 evrov, ki jih bo v celoti krila DRSI.
Naredili bodo zaščito brežine z globoko sidranimi mrežami, ki bodo preprečevale polzenje in
krušenje brežine. Na ta način bodo stabilizirali
celotno površino, ki bo na koncu tudi ozelenjena.
V času izvajanja stabilizacije brežine bo urejena
polovična zapora ceste. Ta bo predvidoma trajala
do konca leta 2017, ko načrtujejo zaključek del,
takrat bodo odstranili tudi delno zožitev ceste.
Na občini so pojasnili, da so veseli, da je
izvajalska pogodba podpisana, saj se je postopek izbire izvajalca del zaradi zapletov močno
zavlekel in je trajal skoraj leto dni. Občina se je
namreč vseskozi aktivno vključevala v pripravo
projekta s ciljem, da se sanacija izvede čim prej.
Zato so izredno zadovoljni, da je projekt končno
napredoval in lahko pričakujemo začetek gradnje, saj nesaniran plaz že dalj časa predstavlja
pomembno oviro na glavni dostopni prometnici
v Poljansko dolino.
Tina Dolenc

Občinski pohodni krog

Pohodniki naj naravo občudujejo, ne pa smetijo

Foto: arhiv KS Poljane

Maja bo minilo prvo leto od odprtja pohodnega kroga Občine Gorenja vas - Poljane. Kontrolne kartončke za zbiranje žigov je do zdaj v Gostilni Jager na Dolenji
Dobravi dvignilo 430 pohodnikov, od katerih jih je 150 krog že zaključilo.

Dokončanje kroga ni časovno omejeno, kar
pomeni, da ga lahko posameznik prehodi v
nekaj mesecih ali nekaj letih. Na kartončku je

treba zbrati vseh 18 kontrolnih žigov in da bodo
ti dobro vidni, naj pohodniki na pot vzamejo
tudi blazinico za žige. Za pohodnike, ki zberejo

Modre cone

Dosledno označujte čas prihoda

Foto: D. P.

V občinskem glasilu smo pred časom že predstavili način parkiranja v conah
kratkotrajnega parkiranja, ki so bile na javnih parkiriščih označene v lanskem
novembru, zato je uporabnikom že dobro znano, da je na območju označenih
con mogoče brezplačno parkirati največ dve uri.

Tokrat zato želimo posebej izpostaviti le, da
je potrebno ob parkiranju na modri coni obvezno
namestiti oznako začetka parkiranja na vidnem
mestu na armaturni plošči pod sprednjim vetrobranskim steklom. Začetek časa prihoda lahko
voznik označi le z ročnim zapisom ure prihoda na
listič papirja, ki ga odloži na armaturno ploščo,
lahko pa tudi s parkirno uro. Te so bile razdeljene

vsem gospodinjstvom v občini, brezplačno pa so
na voljo tudi v bližnjih lokalih ob parkiriščih.
Kot opozarjajo v medobčinskem inšpektoratu,
je globa za neoznačen čas prihoda enako visoka
kot globa za predolgo parkiranje in znaša 40
evrov. Zato vse uporabnike vljudno prosimo za
dosledno označevanje časa prihoda.
Občinska uprava

Spomnimo, da je celotni pohodni krog dolg 90
kilometrov. Sestavljen je iz obstoječih planinskih
in tematskih poti, ki so jih vzpostavila društva,
na nekaterih delih pa je tudi nekaj povsem
novih pohodnih povezav. Poteka znotraj Loške
planinske poti, na poti pa je treba premagati
5.200 višinskih metrov. Pot je speljana po
najlepših kotičkih Poljanske doline, ob poti
pa pohodnik lahko obišče številne turistične
kmetije, kjer se lahko okrepča, ponekod pa
nudijo tudi prenočišča.
vse žige, je občina pripravila praktične nagrade
– športne majice za odvajanje znoja. Za tiste, ki
bodo krog prehodili dvakrat, pa tudi pollitrske
termo steklenice.
Čeprav za pohodnike velja, da na poti
občudujejo naravo in razglede, pa se je kar
nekaj lastnikov zemljišč, po katerih so speljane
pohodne poti, pritožilo zaradi smeti, ki jih
pohodniki puščajo za sabo. Ob poteh v sredoin visokogorju so pogosto obešene table, ki
opozarjajo, da gora ni smetišče in da naj pohodniki smeti odnesejo s seboj v dolino. To je
sestavni del planinskega bontona, ki naj velja
na vseh poteh po naravi, ne glede na nadmorsko
višino. Tako se pokaže pohodnikova kultura
in spoštovanje do narave ter nenazadnje tudi
do lastnikov zemljišč, ki so dovolili uporabo
zemljišč za pohodne poti, ne pa da morajo za
nameček še pospravljati smeti za pohodniki.
Tina Dolenc

Nov odlok o turistični taksi

Občinski svet je na zadnji lanski seji 22.
decembra med drugim sprejel tudi nov Odlok
o turistični taksi v občini, s katerim se določa:
višina in delitev turistične takse, oprostitve,
način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki
ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju
zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava
storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen
brezplačno. Turistično takso plača turist skupaj
s plačilom storitev za prenočevanje.
Prejšnji odlok o turistični taksi iz leta 2009
je imel nekatere pomanjkljivosti glede načina
vodenja evidenc za goste, ki so turistične
takse oproščeni, prav tako so bile pomanjkljive
kazenske določbe.
Osnutek odloka je bil sprejet na seji
občinskega sveta v juniju 2016, čemur je sledila
dvomesečna javna obravnava. Predlog odloka
smo v tem času poslali tudi vsem nosilcem
nastanitvenih kapacitet v naši občini, vendar
nismo prejeli nobenih pripomb.
Novi Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja
vas - Poljane je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 3, 20. januarja 2017, ogledate pa si ga lahko
tudi na naši občinski spletni strani.
Marjeta Šifrar
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

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

JAVNI RAZPIS

za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane v letu 2017
I. NAROČNIK
Občina Gorenja vas - Poljane , Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine v skupni višini 92.000 evrov za
ukrepe na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014),
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter
- druge ukrepe.
III. SPLOŠNA DOLOČILA
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v 6. členu Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas
- Poljane za programsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: pravilnik) oziroma v
okviru posameznega ukrepa.
2. Do pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
niso upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom,
- podjetja v težavah.
3. Pomoči po pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in
sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo,
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo
uvoženega blaga.
4. Pomoči po pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se
ne dodeli za davek na dodano vrednost.
5. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima
spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
6. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/
izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, vrsti, znesku javnega financiranja, predvidene
stroške ter izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene
stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena pravilnika.
7. Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso
upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
delovanju Evropske unije,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov,
ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
8. Pomoč de minimis ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanimi
dejavnostmi v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
9. Pomoč de minimis ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih,
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
10. Pomoč de minimis ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov
pred uvoženimi.
11. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih
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obveznosti do občine ali do države.
12. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja,
ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 in nasl.) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
13. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
ne sme preseči 200.000 evrov (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov) v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
14. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 16. člena pravilnika ter je
poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo
na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de
minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
15. Prejemnik de minimis pomoči mora k vlogi predložiti:
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma
enotno podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
- seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek
že prejetih de minimis pomoči za vsa z njim povezana podjetja,
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov, vezano na določilo osmega odstavka
14. člena pravilnika.
16. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika pomoči:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013,
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.
17. Za vsa ostala določila se upoštevajo določila pravilnika.
IV. UKREPI
UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (10. člen pravilnika)
1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z
zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali,
če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo
in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
2. Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
- zasaditev letnih rastlin,
- dela v zvezi z odvodnjavanjem,
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim
kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU,
vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
- obratna sredstva.

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov
in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji, ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev) – gnojne jame, gnojišča, silosi,
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, razen
traktorjev,
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
- stroški nakupa rastlinjaka velikosti najmanj 45 m², montaže ter opreme v
rastlinjaku,
- stroški nakupa in postavitve zaščitne mreže pred neugodnimi vremenskimi
razmerami (protitočne mreže).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo
sedež v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno,
- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar
so upravičeni do sofinanciranja,
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014,
mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči,
- ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha
kmetijskih površin,
- predložitev oddane zbirne vloge 2016 ali 2017 – prva stran zbirne vloge in
geoprostorski obrazec,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (velja za naložbe na vodovarstvenem območju).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 1A z obveznimi prilogami:
1. Ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov
le-to potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja).
2. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (velja v primeru novogradnje
(rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji; dokumentacijo predložijo
na vpogled le na posebno zahtevo občine) ter dokazila o stroških izdelave le-te (kopije
računov in potrdil o plačilu računov).
3. Presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna.
4. Kopija oddane zbirne vloge 2016 ali 2017 (prva stran zbirne vloge in geoprostorski
obrazec).
5. Mnenje Kmetijske svetovalne službe Škofja Loka o upravičenosti in ekonomičnosti
naložbe (velja za naložbe na vodovarstvenem območju).
6. Kopija predračuna/ponudbe o stroških načrtovane naložbe; predračun/ponudba
se mora glasiti na ime upravičenca.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Znesek pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma maksimalno 2.500
evrov na kmetijsko gospodarstvo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne
agromelioracije, pašniki),
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih
v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …), ki imajo sedež v občini
in katerih naložba se izvaja na območju občine,
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo
sedež v občini in katerih naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se mora opravljati na najmanj 1 ha
kmetijskih površin,
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (velja v primeru izgradnje nezahtevne agromelioracije), kateremu
se predloži kopija katastrskega načrta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 1B z obveznimi prilogami:
1. Ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le-to potrebno (kopija
lokacijske informacije …).
2. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (če obstaja; na posebno zahtevo
občine na vpogled) ter dokazila o stroških izdelave le-te (kopije računov in potrdil
o plačilu računov).
3. Dovoljenje lastnika zemljišča (velja za naložbe na zemljiščih, ki so v zakupu).
4. Kopija predračuna/ponudbe o stroških, za katere se uveljavlja pomoč; predračun/
ponudba se mora glasiti na ime upravičenca.
5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba (velja v primeru izgradnje nezahtevne agromelioracije), kateremu se predloži
kopija katastrskega načrta.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Znesek pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov za posamezno naložbo oziroma maksimalno 2.500
evrov na kmetijsko gospodarstvo/pašno skupnost/agrarno skupnost.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva
oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so vključeni v skupno naložbo.
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Pomoč se dodeli za nakup nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z
zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode
iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Upravičenci do pomoči:
- čebelarji s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v centralni register
čebelnjakov in register kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo čebelarsko dejavnost
na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- upravičenec mora biti vpisan v centralni register čebelnjakov najpozneje dan
pred dnevom oddaje vloge,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- prijavni obrazec 1C z obveznimi prilogami,
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- dokazilo o vpisu čebelnjaka v register čebelnjakov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži čebelar.
Okvirna višina razpisanih sredstev:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 61.000 evrov
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 5.000 evrov
Podukrep 1.3 Ohranjanje in razvoj čebelarstva: 500 evrov
UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
Ukrep št. 2: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne
dejavnosti na kmetiji) (16. člen pravilnika)
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
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- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih
proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah
ter nekmetijske dejavnosti (tudi davčne blagajne).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo
sedež v občini, se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi
dejavnostmi (dopolnilne dejavnosti) ter imajo sedež dejavnosti v občini in naložbo,
ki se izvaja na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava, da bo
registracija dopolnilne dejavnosti izvedena najkasneje do 15. 11. 2017,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja
gradnje objektov to potrebno,
- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar
so upravičeni do sofinanciranja,
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 2 z obveznimi prilogami:
1. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali izjava,
da bo registracija dopolnilne dejavnosti pridobljena najkasneje do 15. 11. 2017.
2. Ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov
le-to potrebno (kopija lokacijske informacije, gradbenega dovoljenja); to dokumentacijo
pridobi Občina Gorenja vas – Poljane.
3. Projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (na posebno zahtevo občine na vpogled)
ter dokazila o stroških izdelave le-te (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
4. Dokazila o stroških naložbe (kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se
mora glasiti na ime upravičenca.
5. Mnenje Kmetijsko svetovalne službe o upravičenosti naložbe.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 1.500 evrov
na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 4.000 evrov.
Ukrep št. 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva (17. člen pravilnika)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov
in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva.
Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja, povezane z
dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z dopolnilnimi
dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano
z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom,
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom.
Upravičenci do pomoči:
- nosilci in člani kmetijskih gospodarstev, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev,
ki imajo sedež v občini in ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oziroma imajo
v lasti gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
- program izobraževanja/usposabljanja, povezanega z dopolnilnimi dejavnostmi/
gozdarstvom.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 3 z obveznimi prilogami:
1. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (velja za
tiste, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo) ali izjava, da bo registracija dopolnilne
dejavnosti pridobljena najkasneje do 15. 11. 2017.
2. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (velja za tiste, ki uveljavljajo pomoč s področja
gozdarstva).
3. Program izobraževanja/usposabljanja (kjer obstaja), npr. vsebina tečaja, seminarja,
predavanja, sejma, vabilo, ipd.
4. Dokazila o stroških izobraževanja/usposabljanja (kopija računa in potrdila o plačilu
računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.
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Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: do 100 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 300 evrov na
kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz sedmega odstavka 14. člena pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 500 evrov.
Ukrep št. 4: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Nove investicije za delo v gozdu (18. člen pravilnika)
Cilj pomoči je prispevati k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični
opremi kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
- stroški nakupa gozdarske mehanizacije (gozdarska prikolica, cepilnik drv, vitel)
ter zaščitne opreme za delo v gozdu, razen motornih žag.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo
sedež v občini in ki imajo v lasti gozdne površine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- račun in potrdila/dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 4 z obveznimi prilogami:
1. Dokazilo o lastništvu gozdnih parcel; iz posestnega lista mora biti razvidno, da
upravičenci razpolagajo z najmanj 3 ha gozdnih površin.
2. Dokazila o stroških nakupa gozdarske mehanizacije/zaščitne opreme za delo v gozdu
(kopija računa in potrdila o plačilu računa); račun se mora glasiti na ime upravičenca.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: do 50 % upravičenih stroškov oziroma maksimalno 2.000 evrov
na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 10.000 evrov.
Ukrep št. 5: GOZDARSKI UKREPI
Podukrep: Sofinanciranje izgradnje in rekonstrukcije gozdnih vlak (18. člen
pravilnika)
Namen pomoči je podpora občine pri izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak.
Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, ki nastanejo z izgradnjo ali rekonstrukcijo
gozdnih vlak.
Upravičenci do pomoči: kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, katerih naložba se izvaja na območju občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev,
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 5 z obveznimi prilogami:
1. Dokazilo o stroških izgradnje ali rekonstrukcije gozdne vlake (kopija računa in
potrdilo o plačilu računa).
2. Mnenje pristojnega Zavoda za gozdove – zapisnik o strokovnem pregledu
ustreznosti izvedenih del.
Upravičeni stroški so vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.
Intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov naložbe;
Okvirna višina razpisanih sredstev: 5.000 evrov.
OSTALI UKREPI
Ukrep št. 6: Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja (20. člen pravilnika)
Namen pomoči:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, ki
živi na podeželju. Z ukrepom se spodbuja delovanje društev/združenj, s čimer se
dolgoročno dviguje kakovost življenja na podeželju.
Upravičenci do pomoči:
društva/združenja, ki so registrirana za delovanje in delujejo na območju občine na
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Pogoji za pridobitev pomoči:
- sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti,
- društvo mora biti vpisano v register društev,
- upravičenci morajo predložiti seznam vseh članov društva/združenja (ime in
priimek ter naslov), na katerem so označeni člani z območja občine.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
Prijavni obrazec 6 z obveznimi prilogami:
1. Dokazilo o registraciji društva.
2. Plan dela društva za leto 2017.
3. Seznam vseh članov društva/združenja (ime in priimek ter naslov), na katerem so
posebej označeni člani z območja občine Gorenja vas - Poljane.
4. Kopije vabil na občne zbore drugih društev/združenj (velja v primeru, da
upravičenec uveljavlja pomoč za te stroške).
5. Dokazila o stroških (kopije računov in potrdil o plačilu računov oziroma drugih ustreznih
dokazil); računi oziroma druga ustrezna dokazila se morajo glasiti na ime upravičenca.
Upravičeni stroški:
- materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški
material, poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve,
računovodske storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja
kmetijstva in gozdarstva, naročnina na strokovno publikacijo (revije …) s področja
kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), izdajanje društvenega glasila, promocijski material,
potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov društva, ki jih imajo v zvezi z
delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za promocijo …,
- stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu (plačilo tajnici …),
- stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora društva/
združenja ter stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno
s potnimi stroški),
- drugi stroški, povezani z izvedbo programa društev/združenj.
Pomoč se ne dodeli za:
- stroške organiziranja/izvedbe raznih sejmov, razstav, prireditev, kvizov, iger,
srečanj, strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oziroma stroške udeležbe na njih (vključno
s potnimi stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače),
- stroške promocijskega materiala (reklamne majice …) za potrebe udeležbe
članov društva/združenja na raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah,
kvizih, srečanjih, igrah, strokovnih ekskurzijah, izletih …,
- stroške nakupa priložnostnih daril za člane društva/združenja oziroma za
poslovne partnerje,
- stroške, nastale v zvezi s srečanji članov društva,
- stroške izpolnjevanja vlog s strani javnih služb (npr. zavodov) za potrebe prijave
društva/združenja na razpise,
- vse druge stroške, ki niso našteti kot upravičeni stroški.
Višina pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov,
- odstotek pomoči se določi glede na število članov iz občine Gorenja vas - Poljane
v društvu/združenju.
Znesek pomoči: do 100 % upravičenih stroškov.
Okvirna višina razpisanih sredstev: 6.000 evrov.
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
• besedilo javnega razpisa,
• Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015–2020,
• prijavne obrazce.

V primeru, da se upravičenec prijavlja na več ukrepov, mora biti vloga za vsak ukrep
v svoji kuverti.
VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Odpiranje vlog bo 7. 3. 2017 in ne bo javno.
Pravočasno prispele vloge bo pregledala Strokovna komisija za kmetijstvo in
podeželje (v nadaljevanju: komisija).
Prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vrnjene
upravičencem.
Upravičence, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku osmih (8) dni od
dneva odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo
osem (8) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno
obravnavala. Če pozvani upravičenci v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo
dopolnili oziroma ne bodo odpravili pomanjkljivosti, bo komisija predlagala, da se
vloge zavržejo kot nepopolne.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, bo komisija zavrnila.
Za vse popolne vloge bo komisija na podlagi pogojev, ki so navedeni v javnem razpisu,
pripravila predlog razdelitve sredstev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe višine sredstev, ki so
razpisana za posamezen ukrep. V primeru večjega števila upravičencev se bo delež
sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno znižal.
V kolikor za posamezen ukrep ne bo nobene vloge ali pa bodo kljub dodelitvi
maksimalno dovoljene pomoči sredstva ostala neporabljena, se bodo ta sredstva
prerazporedila na druge ukrepe znotraj javnega razpisa.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo direktorica občinske uprave
izdala sklepe o dodelitvi sredstev, v katerih bo opredeljen namen, višina odobrenih
sredstev in upravičeni stroški za posamezen ukrep oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi
ali zavrženju v skladu z odločitvami komisije.
Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo v roku osmih (8) dni od vročitve sklepa.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku
razpisnega roka.
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo.
POSEBNA DOLOČILA ZA UKREP ŠT. 1 (POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA
SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH V ZVEZI S PRIMARNO
KMETIJSKO PROIZVODNJO) in PODUKREPE ŠT. 1.1, 1.2 in 1.3
Upravičenec pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev ne sme pričeti z izvedbo
naložbe, nabavo blaga ali izvedbo storitve, za katero so sredstva dodeljena.
Računi za izvedeno naložbo, kupljeno blago ali izvedeno storitev morajo biti izdani
po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev ter do 15. 11. 2017. Računi, izdani
pred pravnomočnostjo sklepa o dodelitvi sredstev, kot tudi računi, izdani po 15. 11.
2017, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije.
Računi morajo biti plačani po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev in najkasneje
do 15. 11. 2017. Do tega dne mora biti tudi zaključena investicija oziroma naložba.
Računi, ki bodo delno (akontacija) ali v celoti plačani pred pravnomočnostjo sklepa
o dodelitvi sredstev, se ne bodo upoštevali kot dokazilo za uveljavljanje subvencije
(potrdila o plačilu računov morajo biti datirana z datumi po pravnomočnosti sklepa
o dodelitvi sredstev).
Za ukrepe de minimis se upoštevajo računi (ter potrdila o njihovem plačilu), ki
so izdani po 20. 4. 2016 in do datuma oddaje vloge na ta razpis.

VI. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.

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

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

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

Upravičenci lahko vloge oddajo najpozneje do vključno 3. 3. 2017.
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina Gorenja
vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vloge, oddane po pošti, morajo biti
oddane kot priporočena pošta najpozneje dne 3. 3. 2017 (datum poštnega žiga).
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu
zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Vzorca pogodbe prijavitelj k vlogi ne prilaga!
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti ter ustrezno označene. Na sprednji strani
kuverte mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2017, ukrep št.
________!«.
Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni podatki o upravičencu: ime in priimek ter
naslov (če gre za fizično osebo) oziroma naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Oddaja vloge pomeni, da se upravičenec strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Gorenja vas - Poljane
najkasneje do 15. 11. 2017.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.
IX. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO UPRAVIČENCI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dostopna na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane: www.obcina-gvp.si, interesenti
pa jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Gorenja vas - Poljane.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Nataši Kopač na Občini Gorenja
vas - Poljane, tel. št. 04/51-83-114, in pri Nataši Božnar Markelj, tel. št. 04/51-12-700.
					
					

Župan
Milan Čadež
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Zakon o dimnikarskih storitvah že v veljavi

Čas za izbiro dimnikarja do konca junija
S 1. januarjem 2017 je stopil v veljavo Zakon o dimnikarskih storitvah, ki prinaša
kar precej sprememb na tem področju tako za dimnikarje, dimnikarske družbe
kot tudi za uporabnike dimnikarskih storitev, o čemer smo obširno pisali v naši
novembrski številki.
Uporabniki lahko dimnikarsko družbo izberejo iz seznama družb, ki ga je objavilo Ministrstvo
za okolje in prostor 19. januarja letos.
Dimnikarske storitve lahko po objavi seznamov opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim
dovoljenjem po zakonu, izvajajo pa dimnikarji
s pridobljeno licenco.
Dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na malih kurilnih napravah si
bomo morali za obdobje najmanj 12 mesecev
izbrati najkasneje do 30. junija letos. Če tega
ne storimo, se šteje, da smo izbrali izvajalca,
ki je to storitev opravljal doslej – na območju
naše občine torej Dimnikarstvo Verač, s. p., iz
Hrastnika. Storitev bo v tem primeru opravljalo
od 1. julija letos do 30. junija 2018.
Uporabnik ima dolžnost, da zagotovi opravljanje potrebnih storitev za oskrbovanje lastne
kurilne naprave. Do sprejema novega podzakonskega predpisa, ki bo urejal vsebino in način

izvajanja dimnikarskih storitev ter potrebno
pogostost oskrbovanja, veljajo glede pogostosti
in obsega storitev aktualni predpisi.

Kako je z zaračunavanjem cen
dimnikarskih storitev?

Zakon predvideva določanje zgolj maksimalnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev
pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko
družbo in uporabnikom.
Zakon predvideva sprejem podzakonskih
predpisov, ki bodo določili urne postavke ter
časovne normative za posamezne dele, ki jih
mora Vlada oziroma minister za okolje sprejeti
v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona,
torej najkasneje do 19. maja letos.
Do sprejema omenjenih predpisov pa se
znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih

storitev in dejanskega števila časovnih enot dela
dimnikarskih storitev pri uporabniku. Kadar
je uporabnik od sedeža dimnikarske družbe
oddaljen več kot 25 kilometrov, se potni stroški
prištejejo največ v višini 0,25 evra na kilometer
za vsak dodatni kilometer (torej nad 25 kilometrov). Najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev je v tem obdobju 25,20 evra na
uro dela (brez davka na dodano vrednost).

Licence bodo izdajale upravne enote

Vloga za pridobitev licence za dimnikarja
se vloži na kateri koli upravni enoti. O izdaji
dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev
odloča upravna enota, na območju katere je
sedež dimnikarske družbe.
Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev se izda, če dimnikarska družba izpolnjuje
vse potrebne pogoje.
P. N.

Dodatne informacije so objavljene tudi na
spletni strani naše občine (pod zavihkom
Aktualno) in Ministrstva za okolje in prostor.

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo

S telefonom je tveganje nesreče štirikrat večje
Lani je bila na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa izvedena
anketa med slovenskimi vozniki glede uporabe mobilnih telefonov. Rezultati
so pokazali, da skoraj tri četrtine voznikov (73,3 odstotka) uporablja med
vožnjo mobilni telefon – bodisi za govorjenje, pošiljanje SMS-sporočil ali
pregledovanje elektronske pošte.
Skoraj vsi (74 odstotkov) med vožnjo
telefonirajo, ena tretjina (30 odstotkov)
pregleduje socialna omrežja, 7 odstotkov si
zapisuje beležke, opomnike in podobno, 5
odstotkov jih brska po spletnih straneh, 3
odstotki uporabljajo mobilne aplikacije, poleg
tega pa skoraj desetina (9 odstotkov) telefon
uporablja za poslušanje glasbe ali navigacijo.
Na primernem mestu vedno ali pogosto ustavi
le 20 odstotkov vprašanih, redko ali nikoli pa
skoraj 60 odstotkov. Pogovori med vožnjo
v povprečju trajajo do pet minut, pisanje ali
pregledovanje sporočil vzame tri minute, za
pregled socialnih omrežij pa vozniki porabijo
štiri minute. Več kot tretjina vseh klicev (33,7
odstotka), opravljenih med vožnjo, pa je v
povezavi z delom oz. službo. Anketiranci se
v večini tudi strinjajo s trditvijo, da je uporaba
mobilnega telefona med vožnjo dodatno tve
ganje, kot najbolj moteče pa se jim zdi pisanje
SMS-sporočil, najmanj pa sprejem klica in
pogovor pri prostoročnem telefonu.

Bi prevozili 70 metrov slepi?

Tudi številne tuje študije in raziskave zadnjih let ugotavljajo, da je uporaba mobilnega
telefona v prometu, posebej med vožnjo,
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zelo problematična, saj povečuje tveganje
za udeležbo v prometni nesreči. Pogosto se
ne zavedamo, da je tveganje zaradi uporabe
mobilnega telefona v prometu prisotno ne
samo zaradi samega upravljanja vozila, ker
držimo telefon v roki in tipkamo, ampak so
ključne tudi mentalno-kognitivne funkcije,
ki se pomembno zmanjšajo ob pogovoru po
telefonu, iskanjem informacij … Po neka
terih tujih raziskavah je tveganje za nastanek
prometne nesreče kar štirikrat večje, če med
vožnjo govorimo po telefonu. Zaradi telefonskega pogovora med vožnjo se pomembno
podaljšuje reakcijski čas, pojavijo se težave
z vzdrževanjem smeri vožnje, vozniki imajo
ožje vidno polje ter pogosteje spregledajo
prometno signalizacijo ali druge udeležence.
Že sam pogovor zmanjša našo pozornost za
37 odstotkov, posebej pa je izrazito tveganje
pri pisanju sporočil, brskanju po spletu ali
družabnih omrežjih. Povprečen čas, ko vid
in naša pozornost med tipkanjem sporočila
nista namenjena cesti, je 5 sekund. Pri hitrosti
50 km/h to pomeni, da slepi prevozimo
70 metrov. V naselju je to lahko usodno
za ranljivejše udeležence, kot so pešci in
kolesarji.
Javna agencija RS za varnost prometa

NE UPORABLJAJTE TELEFONA
MED VOŽNJO
• Med vožnjo je pri nas uporaba mobilnega
telefona v roki prepovedana, predpisana
kazen znaša 120 evrov.
• Dovoljena je le uporaba prostoročnega
telefoniranja, a tudi prostoročna uporaba
zmanjšuje pozornost voznika na samo
vožnjo.
• V Italiji so z novim letom uvedli kazen
odvzema vozniškega dovoljenja za 2–6
mesecev kot dodatno kazen za uporabo
mobilnega telefona med vožnjo.
• Na Javni agenciji RS za varnost prometa
smo predlagali strožji nadzor in kazen za
uporabo mobilnega telefona med vožnjo
ter prepoved uporabe prostoročnega
telefona.
• Uporaba mobilnega telefona je prav tako
tvegana pri pešcih in kolesarjih v prometu,
saj tako ne moremo biti dovolj zbrani in
pozorni na okolico.
• Če se morate javiti na klic, se javite na
kratko s sporočilom, da vozite in boste
poklicali kasneje.
• V nujnem primeru ustavite na varnem in
primernem mestu in varno uporabite mobilni
telefon.

Prejeli smo ... odgovor na članek

Razmišljanje ob posegih v naše vode
V tokratni številki objavljamo odgovor, ki ga je na članek Razmišljanje ob posegih
v naše vode avtorja Franca Dolenca, gospodarja Ribiške družine Visoko, objavljen v lanski novembrski številki Podblegaških novic, poslal mag. Jošt Sodnik,
odgovorni in vodja projektov teh ureditev, na katere se nanaša članek.

Glede mostu v Poljanah

Most je bil rekonstruiran z namenom zago
tavljanja poplavne varnosti območja Poljan,
kjer je situacija ob nastopu visokih pretokov
kritična. Most je bil načrtovan skladno s študijo,
ki je podlaga tudi za načrtovanje drugih ukrepov
na tem območju. Mostovi po navadi predstavljajo kritično točko v toku vodotoka, kar se
tiče prevodnosti, prav tako z vidika transporta
plavin (drevje, panji, drugo plavje). Glavni
namen rekonstrukcije mostu je bilo povečanje
prevodnosti in glede na okoliščine zagotavljanje
vsaj minimalne varnostne višine. Del povečanja
pretočnosti je tudi pravilno oblikovanje dna.
Dno pod mostom je tlakovano iz dveh vidikov.
Eno je erozijska zaščita temeljem mostov, druga
pa povečanje pretočnosti zaradi zmanjšanja
upora oz. zmanjšanja koeficienta hrapavosti.
Izvedeno tlakovanje se je že delno zaprodilo
in ni več tako očitno, da bi predstavljalo
nepremostljivo oviro za ribe. V primeru visoke

vode bo ta prod premaknilo naprej dolvodno,
tlakovanje pa bo poskrbelo za zaščito mostne
konstrukcije. Gorvodno od mostu pa je tlakovanje izvedeno zaradi navezave novega dna na
obstoječe in se bo po izvedbi ukrepov gorvodno
tudi odstranilo. Pragovi pod mostom niso bili
nikoli planirani, saj zmanjšujejo padec in s
tem zmanjšujejo hitrost ter zvišujejo gladino
poplavne vode. Projektirani so bili samo talni
pragovi (brez stopnje) za stabilizacijo tlakovanja in kot taki so bili tudi izvedeni.

Glede ostalih ukrepov
(Hotovlja, Dršak itd.)

Namen teh ukrepov sta bila sanacija po
poplavah in zagotavljanje poplavne varnosti
ljudi in njihovega premoženja. Glavni cilj je
torej varnost ljudi in premoženja, pri čemer pa
projektanti vedno iščemo kompromis med idealno rešitvijo za poplavno varnost, prostorsko
omejitvijo posega in tudi vplivi na ribe in drugi

Asfaltna cesta jih je popeljala v svet

Lukačevi iz Stare Oselice se od decembra lani do svojega doma pripeljejo po asfaltirani cesti.
Obsežna vas Stara Oselica je tesno povezana
s kraji v dolini in širši okolici. Mnogi njeni prebivalci se dnevno vozijo v službo, otroci v šolo,
dijaki in študentje nabirajo znanje v oddaljenejših
krajih. Številni podjetniki so odvisni od dobre
cestne povezave, ki jim omogoča prevoz izdelkov
in drugega do kupcev in dobavo surovin. Tega se
dobro zaveda Občina Gorenja vas - Poljane, ki
premišljeno vlaga sredstva v infrastrukturo.
Pred dobrimi štirimi desetletji so določili
traso za novo cesto, ki je peljala s Trebije na
vrh Oselice in je pomenila začetek gospodarske
rasti kraja. Kasneje so jo postopoma asfaltirali in
razširili za potrebe naraščajočega prometa. Velik
del stroškov je padel na ramena vaščanov, ki so
v dobrih prometnih povezavah videli bodočnost
za svoje družine.
Eden od njih, Leopold Filipič, po domače
Lukač, je že leta 1971 razširil kolovoz od
domačije Burnik do svojega doma. Mnogo let

pozneje so asfaltirali prvih 300 metrov, kasneje
še drugi del. Lani poleti so sami utrdili cestišče
in tudi tokrat s pomočjo Krajevne skupnosti
Trebija asfaltirali še zadnjih 320 metrov. Tako
je njihova hiša povezana z asfaltnim trakom do
»dobrega soseda in dalje v široki svet«, kot je
v nagovoru dejal sedanji gospodar Ivan na dan
odprtja – 9. decembra lani. Zanje je nova cesta
velika pridobitev, ker so z njo in drugimi komunikacijami udobno povezani z globalnim svetom.
Je tudi primer dobrega sodelovanja med občino
in prebivalci.
Družina Filipič se je za vso pomoč zahvalila
sosedom, bivšima in sedanjemu predsedniku
Krajevne skupnosti: Leonu Peternelju, Bogdanu
Primožiču in Rudiju Kokelju ter še posebej
županu Milanu Čadežu, ki je prerezal slavnostni
trak. Za varno vožnjo in v spomin na ta dan jo je
blagoslovil oseliški župnik Janez Cerar.
Anton Bogataj

vodni živelj. Na vseh vodotokih se izogibamo
previsokim stopnjam pragov (neprehodnost),
nepotrebnemu tlakovanju (zakrivanje skrivališč
za ribe), betoniranim brežinam (onemogočanje
zarasti). Vendar take rešitve niso vedno in povsod mogoče. Vsi se zavedamo, da bi bilo tako
za ljudi kot ribe idealno pustiti vodi prostor,
da se oblikuje povsem naravna morfologija
struge s skrivališči in poplavnimi ravnicami,
kjer bi se voda lahko prosto razlivala. Ker pa je
bila bližina vode vedno privlačna za življenje,
se danes soočamo s poplavami. Dokler se
voda razliva na območju, kjer ni škodnega
potenciala, je to naraven pojav, ko pa ta pojav
doseže ljudi in njihovo premoženje, pa govorimo o naravni nesreči. Sedaj pa se soočamo
s situacijo, ko rešujemo zatečeno stanje in je
pogosto potrebno sklepati določene kompromise, ki pomenijo rešitve, ki niso idealne ne za
zagotavljanje poplavne varnosti ne za ribe. Absolutno je potrebno narediti vse za ohranjanje
narave, ampak pri odločitvi človek ali riba sem
prepričan, da se je potrebno odločiti za človeka.
S tem bi se zagotovo strinjal tudi Ivan Tavčar,
ki ni bil le strasten ribič in lovec, temveč tudi
velik intelektualec.
mag. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad.

75. obletnica
poljanske vstaje

Krajevna organizacija ZB NOB Poljane in
Organizacijski komite za prireditve Po stezah
partizanske Jelovice sta tudi letos v Vinharjah
pripravila tradicionalno prireditev ob spominu
na poljansko vstajo leta 1941, od katere je v
preteklem decembru minilo 75 let. Program
se je odvijal na domačiji Pri Brdarju (Turistična
kmetija Ljubica). Slavnostna govornica Lara
Jankovič, igralka, šansonjerka in predsednica
gibanja Trs, je v osebno občutenem govoru
poudarila zgled posameznikov, ki so se borili za
svobodo z ideali, brez misli na koristi. Ob tem
je izpostavila svoje stare starše, ki so sodelovali v osvobodilnem boju in še živo pričo tega
dogajanja, Brdarjevo Malko Peternelj – Sonjo.
Omenila je tudi potrebo po ohranjanju nepotvorjenega spomina na te dogodke. Obiskovalci
so lahko prisluhnili tudi zanimivemu pogovoru
Milene Sitar z Matijem Debeljakom, učencem
9. razreda OŠ Majde Vrhovnik iz Ljubljane, ki
je v lanskem letu naredil raziskovalno nalogo
z naslovom Stanje obeležij NOB kot odnos
javnosti do zgodovine 2. svetovne vojne. Prireditev so s petjem popestrile članice ženskega
zbora Sorške kresnice ob harmonikarski spremljavi Anje Koračin. Z recitacijo je nastopil Igor
Rojc. Uradni program je s skladbo Poljanska
dolina zaključil harmonikarski trio (Anja Koračin,
Jože in Valerija Dolenec). Nekateri obiskovalci
so v Vinharje prišli peš, saj sta bila organizirana
pohoda iz Poljan in Žirov.
Jure Ferlan
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Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
4224 Gorenja vas
D. Š.: SI 63943026

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13 in 68/16), Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 86/2016) in Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16) Občina Gorenja vas - Poljane objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih programov
na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letu 2017
sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane
(v nadaljevanju: razpis)

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, DŠ: SI
63943026.

6. Višina razpisanih sredstev:
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske
kulturne dejavnosti v letu 2017 je 28.475,20 evra.

2. Predmet razpisa, področja kulturnih dejavnosti in vsebina sofinanciranja:
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Gorenja vas - Poljane.
Občina bo sofinancirala programe na področjih kulture: glasbeno področje, folklora,
plesno, dramsko, gledališko, lutkovno, likovno, etnološko-zgodovinsko področje, ročna
dela iz ljudskega izročila, fotografsko, video, filmsko, literarno področje ter programe
iz drugih področij, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sofinancirala se bo naslednja vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter posameznikov,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in na srečanjih v tujini,
- kulturne prireditve in akcije,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
- pomembnejše obletnice delovanja,
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti niso zajeta
v vrednosti kulturnih programov.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
- imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
- so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj pol leta pred objavo razpisa,
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane),
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi ter temeljnim aktom društva,
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila
o doseženih uspehih na občinskih, območnih, regijskih in državnih tekmovanjih,
- s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko
posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem
javnem razpisu Občine Gorenja vas - Poljane v tekočem letu.
4. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec.
Programi društva, ki so predmet prijave, se lahko nanašajo na obdobje od 1. 10.
2016 do 30. 9. 2017.
Upoštevajo se le prijave, ki so oddane na obrazcih razpisne dokumentacije za leto
2017, objavljenih na spletni strani občine sočasno s tem razpisom za sofinanciranje
kulturnih programov v letu 2017.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
5. Uporaba kriterijev:
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija za
kulturo Občine Gorenja vas - Poljane bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo
navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in drugem priloženem materialu.
Merila, pogoji in kriteriji za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih programov
v Občini Gorenja vas - Poljane so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del
tega razpisa, in v prilogi 1 Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
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8. Razpisni rok:
Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 5. aprila 2017.
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
- besedilo javnega razpisa,
- razpisno dokumentacija 2017 za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki jih občina Gorenja vas - Poljane sofinancira iz proračuna
občine v letu 2017,
- Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 18/16).
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa za leto 2017 lahko predlagatelji v
razpisnem roku dvignejo na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane ali na spletni
strani: http://www.obcina-gvp.si, pod rubriko Razpisi in objave.
10. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih
podpisana in žigosana.
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, najkasneje do 5. 4. 2017 oziroma najpozneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Drugače vročene prijave se ne
upoštevajo.
Vloga mora biti ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA KULTURO 2017«.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
11. Izločitev vlog po odpiranju:
Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo
izločene iz nadaljnjega postopka. Prav tako bodo izločene tudi vloge, ki ne bodo
oddane skladno z 10. točko tega razpisa.
Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti vlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih
dneh dopolniti, sicer se izloči iz postopka kot nepopolna.
12. Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Gorenja vas - Poljane, pri Marjeti
Šifrar, tel. št. 04/51-83-120, ali e-naslov marjeta.sifrar@obcina-gvp.si.
13. Obveščanje o izidu razpisa:
O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni najpozneje v 30-ih dneh od datuma,
ko se zaključi razpisni rok.
Občina Gorenja vas - Poljane bo z izbranimi izvajalci kulturnih programov in projektov
sklenila pogodbo o sofinanciranju programov, skladno s katero se drugi del subvencije
upravičenemu izvajalcu nakaže le pod pogojem, da društvo na predpisanih obrazcih
za poročanje v letu 2017 in pravočasno, to je v roku, do 16. 10. 2017 poroča o izvedbi
prijavljenih programov, sicer se šteje, da prijavljeni programi niso izvedeni.
Rok za realizacijo aktivnosti je 30. 9. 2017.
Sredstva nerealiziranih aktivnosti ostanejo neporabljena.
					
					

Župan
Milan Čadež

Hišna imena

Zbrana bodo označili z glinenimi tablicami
Na Razvojni agenciji Sora smo ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v letu 2016 nadaljevali
s popisom starih hišnih imen. Tako bodo od avgusta do
novembra zajeli območje 21 vasi Občine Gorenja vas Poljane in tu popisali skupno več kot 220 imen.

Posebnosti poljanskega narečja

Pomembnejše posebnosti poljanskega narečja, ki se izražajo tudi v
hišnih imenih, so uporaba dvoglasnikov ie, uo (npr. Par Miéžnari, Par
Šuóštari), prehod končnega u-ja v i (npr. par Jéjlari, par Plázari), prehod
končnice -ov v u (npr. par Podrántuc, ne par Podrantovc), menjava glasov
lj in nj v jl in jn (npr. Dolejna Ravan, par Bújnš, Par Kožéjluc), zaznati
je a- kanje (npr. Blégaš, par Jakápč) in krajšanje (npr. par Povlíčk, par
Nàck – ne daljši par Povlíčku, par Nàcku). Upamo si trditi, da se bodo z
uporabo hišnih imen te narečne posebnosti tudi ohranile.*
* Zaradi ponazoritve posebnosti narečja so hišna imena tega odstavka
navedena v narečni obliki.

Kuok se par vaš hiš prav?

Vsa imena letošnjega popisa z zanimivimi zgodbami in fotografijami
so zbrana v brošuri Kuok se par vaš hiš prav?, ki je na voljo v fizični obliki
na Razvojni agenciji Sora in v e-obliki na spletni strani www.ra-sora.si.
Vsa zbrana hišna imena v narečni in poknjiženi obliki, z navedbami iz
zgodovinskih virov, oblikami za gospodinjo, gospodarja in pridevniški
obliki (čigav – npr. Primcu) si lahko preberete tudi v spletnem leksikonu
hišnih imen na naslovu www.hisnaimena.si.
Vse lastnike hiš, ki nosijo hišno ime, vabimo, da se nam pridružijo v
sredo, 15. 2. 2017, ob 17. uri, v Kulturnem domu v Poljanah, kjer bomo na
kratko predstavili projekt popisa in zbiranja starih hišnih imen na območju
občine in vam v sodelovanju z županom občine Milanom Čadežem
označevalne tablice z napisanimi hišnimi imeni tudi razdelili.

O hišnih imenih na srečanju z domačini v Poljanah
V letu 2015 smo popisali hišna imena v vaseh Javorje, Murave in
Dolenčice, v teh treh vaseh evidentirali še dodatnih 68 hišnih imen, ki
jih ljudje še uporabljajo, v letu 2016 pa so bile v popis zajete vasi Četena
Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad
Lušo, Gorenja in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbine, Malenski
Vrh, Delnice, Podobeno, Gorenje in Dolenje Brdo, Zakobiljek, Lom nad
Volčo, Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive.
Za vsa popisana hišna imena vseh 24 vasi bodo izdelane tudi glinene
označevalne tablice, ki jih bodo lastniki lahko namestili na svoje hiše.
Vodilo pri izvedbi projekta Stara hišna imena – obraz dediščine naših
krajev nam je bilo, da ohranimo dediščino in narečni govor, ki kaže svoje
posebnosti tudi pri izražanju hišnih imen, da preprečimo izginotje starih
hišnih imen in da razširimo njihovo uporabo.

Zbiranje podatkov v zgodovinskih arhivih

V okviru projekta smo po vzoru Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
preverili, kakšna imena so za posamezne domačije zabeležena v zgodovinskih, franciscejskih katastrih iz leta 1826, kako so se imena zapisovala v
knjigah župljanov, župnijskih knjigah (Status animarum) župnij Javorje,
Poljane in Trata - Gorenja vas v obdobju od 2. polovice 19. stoletja do
2. polovice 20. stoletja, zelo pomemben vir podatkov pa so bila seveda
srečanja z domačini, ki imena še uporabljajo v pristni narečni obliki. Pri
popisu smo evidentirali tista hišna imena, ki jih je mogoče razbrati v starih
arhivih in ki jih ljudje poznajo oz. med ljudmi živijo že 60, 70 let.

Izvor hišnih imen

Izvor hišnih imen je raznolik in marsikdaj ni več poznan. Najpogosteje
izvirajo iz osebnih imen (npr. pri Boštjancu, pri Nacku, pri Grogcu – po
imenih Boštjan, Ignac, Gregor) ter priimkov (npr. pri Mraku – po priimku
Mrak), ledinskih imen ali lokacije domačije (npr. pri Poblegošniku – pod
Blegošem, pri Podmlačanu – pod vasjo Mlaka, pri Graparju – v grapi),
iz krajevnih ali pokrajinskih imen (npr. pri Korošcu, pri Žerovcu – po
priseljencih iz Koroške, iz Žirov), vzdevkov, ki so nastali na podlagi
statusa, telesnih posebnosti, iz imen živali, rastlin, značilnih jedi, predmetov (npr. pri Medvedu – po živalih, pri Vovšarju – po drevesu jelša)
ter iz poimenovanj za poklice, dejavnosti (npr. pri Bajtarju – pa statusu
(manjša hiša), pri Žnidarju – po poklicu krojača, v Malnu – po mlinu
na domačiji).

Kristina Miklavčič, Razvojna agencija Sora

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Osnovna šola Poljane, Vrtec Agata,
na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št. 18/16)

RAZPISUJE
prosta mesta za otroke v:
• REDNI PROGRAM VRTCA AGATA POLJANE
• REDNI PROGRAM VRTCA V ENOTI JAVORJE

ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Vloge za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz ene enote
v drugo ali drug vrtec dobite v Vrtcu Agata in v PŠ Javorje, ter na spletni
strani Osnovne šole Poljane, vrtca ali Občine Gorenja vas - Poljane.
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 6. 3. 2017–10. 3. 2017.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 11.00,
• v torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O sprejemu v vrtec boste starši obveščeni maja 2017.
Metka Debeljak, ravnateljica
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Iz OŠ Poljane

Šolski utrinki zadnjih dni starega leta
Tudi v zadnjem mesecu je bilo na naši šoli zanimivo. Sredi
decembra smo sodelovali na delavnicah v Cankarjevem
domu, staršem in drugim obiskovalcem smo zaželeli lepe
praznike na božično-novoletni prireditvi, januarja pa smo
obiskali Hišo eksperimentov.

Dodatna ura v Hiši eksperimentov učencem sploh ne bi bila odveč!
16. decembra sta se učenki Elin Kos in Malči Cvirn z učiteljico Anko
Tušek udeležili prireditve z bogatim spremljevalnim programom JAZ
spoštujem človekove pravice v Cankarjevem domu. Namen srečanja
predstavnikov Unesco šol je bil obeležitev dneva človekovih pravic, ki
je za Unesco šole eden izmed osrednjih dogodkov v letu.
Učenci in učitelji Osnovne šole Ledina so v sodelovanju z drugimi
institucijami pripravili odličen program. Najprej smo si ogledali predstavo v režiji Ire Ratej Akord za akordom, v kateri sta blestela glasbenik
Boštjan Gombač in igralec Vito Weis. Ob gledanju dogajanja na odru
smo se skupaj z igralcema zagotovo vsi spraševali enako: Kaj smo
pripravljeni narediti, da bi pomagali drugim? Sosedovim otrokom, ki jih
komajda preživlja mati samohranilka? Klošarju, ki ga vsak dan srečamo
na cesti? Ljudem v drugi državi, ki jih je prizadela naravna ujma? Pa je
humanitarna pomoč dovolj? Bomo sploh kdaj izkoreninili revščino?

»Od besede do dejanja svet se spreminja«

V predstavi, ki se resnih in pretresljivih tem loteva na sproščen in
nepatetičen način, se mlad, brezposeln arhitekt Vito o vsem tem ne
sprašuje več, saj v okviru razvojne pomoči EU pomaga graditi šole v
državah v razvoju. Poln zanosa prosi glasbenika Boštjana, uveljavljene
ga glasbenika srednjih let, katerega slava je že v zatonu, naj napiše
skladbo, s katero bi rad zbral denar za dokončanje projekta. Boštjan, ki
ga bolj kot vse drugo na svetu zanima njegov super računalnik, si povsem narobe razloži, kaj Vito pričakuje od njega. Tako se oba znajdeta v
komičnem nizu nesporazumov, ki jih podžiga generacijski prepad in tudi
nasprotujoča si svetovna nazora. Ob duhovitih dialogih, živahni glasbi,
ki nastaja sproti, in ob dejavnem vključevanju občinstva v dogajanje
nazadnje spoznata, da morata skladbo napisati skupaj. Na koncu jima
to seveda uspe in v refrenu njune pesmi je povzeto glavno sporočilo za
čisto vse ljudi: »Od besede do dejanja svet se spreminja.« Vsak od nas
lahko – pa tudi če samo z na videz majhnimi dejanji – spreminja svet
in obenem sebe.
Sledil je odličen nastop glasbene zasedbe Srednje vzgojiteljske šole
in gimnazije Ljubljana, v nadaljevanju pa so se učenci skupaj z mentorji
razdelili v več skupin, med katerimi so v naslednjih dveh urah krožili in
ustvarjali ter se pogovarjali na temo človekovih pravic.
»Najboljša se mi je zdela predstava, ki smo si jo ogledali na začetku.
Zaigrali so zelo dobro predstavo, ki je vsebovala tudi glasbeni program.
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Potem smo odšli na delavnice. Z Elin sva izdelovali glasbila in tudi
zapeli smo dve pesmi, ki smo ju spremljali z glasbili, ki smo jih izdelali.
Na kratko povedano mi je bil ta dan zelo všeč ter tudi zanimiv,« je ob
koncu povedala Malči.

Decembra prireditev za starše

23. decembra smo organizirali prireditev za starše, ki je bila kot
vsako leto dobro obiskana. Tibor Prosen, Tia Zorko in Jaka Padežnik
so nam prikazali zgodbo o božičnem darilu, ki nas je opomnila, da je
bistvo obdarovanja in praznikov v lepem namenu, v preprostih rečeh, v
druženju in igrah. V dogajanju so se prepletale pevske in plesne točke,
recitacija o zimi Lare Trček in vedno čudovita Sveta noč, ki jo je na
violino zaigrala Petra Omejc.
V enem najhladnejši januarskih dni pa so se učenci, ki se pripravljajo
na državno tekmovanje Prvaki znanja, ter učenci likovnega snovanja
odpravili v Ljubljano. Kljub mrazu so se zelo na hitro sprehodili po
središču Ljubljane, potem pa so končno zavili v Hišo eksperimentov.
Na delavnici o svetlobi so na zabaven način izvedeli vse o mešanju
svetlobe in barv ter o mavrici, kar bo zagotovo marsikomu prišlo prav
tudi pri pouku. V drugem delu obiska so opravili več kot 60 poskusov,
od različnih vidnih prevar do ogromnih milnih mehurčkov, seveda je bilo
treba poskusiti tudi ležanje na žebljih. Ob vsakem poskusu je natančno
opisan postopek izvedbe, če pa si obiskovalec želi prebrati še razlago,
zakaj do nekega pojava pride, pa je časa resnično premalo. Vsi smo se
strinjali, da dodatna ura sploh ne bi bila odveč, saj nas je Hiša eksperimentov popolnoma prevzela.
Anka Tušek

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

OSNOVNA ŠOLA POLJANE, VRTEC AGATA POLJANE
Poljane 100, 4223 Poljane
ENOTA VRTCA JAVORJE, Javorje 6, 4223 Poljane
Osnovna šola Poljane, Vrtec Agata,
na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(UL RS, št.18/16)

OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS OTROK
V POTUJOČI VRTEC POLJANE IN
JAVORJE
ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Obrazce za prijavo dobite v Vrtcu Agata in v PŠ Javorje ter na spletni strani
Osnovne šole Poljane, vrtca ali Občine Gorenja vas - Poljane.
Vključijo se lahko otroci, starejši od 4 let.
ROK ZA ODDAJO VLOGE JE 6. 3. 2017–10. 3. 2017.
Izpolnjene vloge oddajte v Vrtec Agata pomočnici ravnateljice Špeli Režen:
• v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 11.00,
• v torek in četrtek od 8.00 do 16.00.
O začetku potujočega vrtca boste obveščeni septembra 2017.
Metka Debeljak, ravnateljica

Iz OŠ Ivana Tavčarja

Med pridobivanjem ocen in drugimi aktivnostmi
Na naši šoli prevladuje pestro dogajanje. Ker se približuje
konec prve polovice šolskega leta, je pridobivanje ocen na
višku, in da bi si oddahnili od napornega učenja, se učenci
in učitelji udeležujemo različnih obšolskih dejavnosti.

zborov, ki se jim je tokrat pridružil tudi učiteljski pevski zbor, ki je požel
bučen aplavz. Enaka proslava je bila tudi ob 15. uri, tokrat za upokojene
delavce naše šole.

Raziskovalne naloge

Opažamo, da se po šoli in naseljih gibajo učenci z različnimi napravami in beležkami, ki pridno merijo različne pojave in predmete ali pa
anketirajo in intervjuvajo osebe. Gre seveda za naše mlade raziskovalce,
ki skušajo potrditi ali ovreči hipoteze, ki so si jih zastavili ob začetku
šolskega leta. Želimo jim veliko velikih odkritij, o katerih bomo poročali
v naslednji številki.

Tekmovanje iz biologije

Med tekmovanji bi tokrat izpostavili tekmovanje za Proteusova
priznanja. Udeležilo se ga je 18 učencev 8. in 9. razreda, od katerih se
jih je devet uvrstilo na državno tekmovanje. Tam so se najbolj izkazala
dekleta iz 9. razredov, in sicer Špela Koprivnikar, Ajda Benedičič ter Katja
Šubic z doseženim srebrnim priznanjem, zlato lovoriko pa sta domov
prinesli Beti Črešnovar in Vida Stržinar. Vsem dobitnikom Proteusovih
priznanj iskreno čestitamo.
Hana Oblak in Martin Oblak

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Sedmošolci so konec leta uživali v šoli v naravi v Tolminu.

Šola v naravi 7. razred

5. decembra lani smo se učenci 7. razredov odpravili v šolo v naravi
v Tolmin. Prvi dan smo se udobno namestili in razpakirali svoje stvari
ter si uredili sobe, nato pa smo imeli kosilo in hitro predstavitev tedna, ki
nas je čakal. Čez cel teden smo imeli podoben urnik: zajtrk, pospravljanje
sob, postaje v štirih skupinah, kosilo, prosti čas, popoldanske dejavnosti
(po razredih), večerja in večerni program. Šli smo v Tolminski muzej
in na Kozlov rob, ogledali smo si nemško kostnico, Tolminska korita,
sotočje Soče in Tolminke … Seveda smo imeli tudi kakšno popestritev,
npr. družabne igre, predavanje, predstavitev razredov, disko. V šoli v
naravi smo širili znanje predvsem v naravoslovju, geografiji, zgodovini
in športu – saj smo večino časa hodili peš in si ogledovali naravne in
kulturne znamenitosti Tolmina.
Večini učencev 7. razredov je bila šola v naravi všeč in komaj čakamo
na naslednjo.

Pevsko-plesna prireditev z novoletnim bazarjem

14. decembra lani je v avli naše šole potekal nastop pevcev, plesalcev in folkloristov pod mentorstvom Neže Erznožnik, Petre Slabe in
Lucije Kavčič. Skupaj so nam pripravili lep program, ki nas je popeljal
v praznične dni. Pred nastopom in po njem je potekal tudi šolski bazar,
kjer so učenci prodajali izdelke, ki so jih izdelali na tehničnem dnevu.
Izkupiček bazarja je bil namenjen šolskemu skladu.

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

22. decembra lani smo na šoli imeli proslavo ob dnevu samostojnosti
in enotnosti za razredno in predmetno stopnjo. Dramski krožek nam je
pod mentorstvom Jane Rihtaršič uprizoril igrico o šoli. Tam smo veliko
izvedeli o zgodovini slovenščine, znanih književnikih ter se nasmejali
ob poslušanju različnih narečij. Prisluhnili smo petju naših pevskih

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016 )

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
OBJAVLJAMO RAZPIS

PROSTIH MEST ZA OTROKE
VRTCU ZALA GORENJA VAS,
ENOTI DOBRAVA,
ENOTI SOVODENJ
IN ENOTI LUČINE.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v
enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca
http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni strani Občine Gorenja
vas - Poljane.
Izpolnjeno vlogo oddajte

od 6. 3. 2017 do 10. 3. 2017
v Vrtec Zala

pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v mesecu maju 2017.
Ravnatelj Izidor Selak
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Naši 90-letniki: Silvestra Likar

»Še zdaj se čudim, kako smo takrat preživeli!«
Silvestra Likar iz Fužin je častitljiv jubilej praznovala 9. decembra v krogu
svoje družine. V zakonu z možem Francem, s katerim sta bila poročena 24 let,
se jima je rodila hči Vera. Danes je vdova že skoraj 35 let, a ji ni dolgčas, saj
ima vnukinjo Sandro in dva pravnuka Manco in Aljaža.
druge, prijetnejše stvari pa ni bilo.
»Ko mi ni bilo treba več skrbeti
za kmetijo in ko sem ostala sama,
sem šla tudi na morje, v toplice. Teh
časov se z veseljem spominjam.
Ko sem bila še aktivna članica
pri gasilcih, smo šli na izlete pa
na vsakoletna srečanja veteranov.
Aktivna sem bila tudi pri Rdečem
križu, kjer sem bila poverjenica.«

Vojne in let po njej ne
more pozabiti

Foto: osebni arhiv

Kot pravi, v njenem življenju
ni bilo veliko lepih stvari, dogodkov. »Bolj se spomnim oziroma
ne morem pozabiti slabih – druge
svetovne vojne in deset let po njej.
Ko sem živela še doma, na Kladju,
smo trpeli veliko pomankanje. Še
zdaj se čudim, kako smo takrat
preživeli, ne znam opisati oziroma
Silvestra skupaj s hčerjo Vero, vnukinjo Sandro in pravnukoma povedati, kaj nas je takrat držalo
Aljažem in Manco
gor.« Pripoveduje, da je bil oče
Rodila se je v Javorjevem Dolu v devetčlanski izučen čevljar in je v času vojne delal v Gorenji
družini kot tretja od sedmih otrok. Danes sta vasi. Štelo se je, da je bil pri ‘ta belih’, čeprav ni bil v
živa samo še sestra Zora in brat Dominik. Leta uniformi. »Tako smo bili zaradi njega vsi zapisani v
1927 je oče kupil hišo na Kladju, kamor so se ‘črno knjigo’. Bili smo zatirani, ker nismo bili prave
preselili in Silvestra je tam živela vse do leta barve … še tisto, kar smo imeli, so nam pobrali, ne
1958. Mama je skrbela za družino in delala glede na to, da je mama imela kravo in dva prašiča.
doma na kmetiji, oče je bil čevljar v Gorenji Nahraniti je bilo treba devet ust, vseeno je bilo
vasi. Osnovno šolo je obiskovala na Trebiji. potrebno dati živež, ko so prišli iskat.« Po vojni so
Leta 1955 je odšla delat v Tržič, kjer je bila tri otroci ostali sami z mamo, saj so očeta ubili.
leta zaposlena v lesni industriji.

Poročno kosilo v skromni hiši

Ko je prišla nazaj, je spoznala moža Franca,
ki se je po 30 letih vrnil iz Kanade. Na Fužinah
je kupil hišo. Po treh mesecih poznanstva sta
se poročila in Silvestra se je preselila k njemu.
»Najina poroka je bila zelo skromna. Civilno so
naju poročili v Gorenji vasi, cerkveno pa v Stari
Oselici. Moja priča je bil brat Niko. Do Gorenje
vasi smo se peljali z avtom, proti Stari Oselici pa
smo se peljali, dokler je bila cesta, nadaljevali pa
peš. Po cerkveni poroki smo prišli na najin dom,
hiša je bila sicer v razsulu, saj jo je mož obnavljal.
Imeli smo kosilo, ki ga je pripravila sestra mojega
moža,« se spominja. Čeprav je bil mož 24 let
starejši od nje, sta skupaj lepo živela, nikoli ni
obžalovala, da se je poročila tako hitro.

Gasilka in poverjenica

Na kmetiji sta pridelala vso hrano, prav tako
sta nekaj časa vse delo opravila ročno. »V Kanadi
mu je zdravnik dejal, da v kolikor ne bo prenehal z
delom, ga čaka še leto dni življenja. Tako se je vrnil
domov in se tu pozdravil ter živel do leta 1982. Ko
ni bil več zmožen delati, sva živino prodala, zemljo
pa dala v najem,« pove. Prizna, da je bilo ves čas
potrebno delati, tega je bila sicer vajena, časa za
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Zase še poskrbi sama

Likarjeva še vedno skrbi sama zase – skuha,
opere, zakuri v peč. Ni ji dolgčas, saj ima ob sebi
svoje bližnje. »Dneve si krajšam z reševanjem
križank, gledanjem televizije in branjem.« Rada
gleda šport in navija za naše skakalce, smučarje.
Všeč ji je tudi umetnostno drsanje. Družbo ji dela
tudi maček Muri, ki se najraje zadržuje v bližini
krušne peči in s katerim se, kot pravi, ‘mora malo
dajat’. »Lepo je, ko pride kdo k meni na obisk, je
takoj drugačen dan. Rada grem tudi na sprehod v
gozd, z veseljem bi šla peš še do Trebije«, pove,
a zaradi težav z nogami ne upa.

Preživela svojo mamo

Zdravje ji kar dobro služi, tudi zdravil nima
veliko. »Nikoli si nisem predstavljala, da bom
dočakala 90 let. Rekla sem si, da tudi takih
let, kot jih je moja mama, 83, ne, pa sem jo
preživela.« Skromno življenje, pomanjkanje v
mladosti, trdo delo vse življenje, kmečka hrana
so Silvestri pustili doživljenjski pečat. »Takrat
ni bilo nobenih priboljškov, če je bila potica na
mizi za božič, smo bili že veseli.« Domači so jo
ob rojstnem dnevu razveselili s torto, na kateri
so upodobili tudi njenega Murija. Presenetili
pa so jo tudi gasilci, ki so ji postavili velik
mlaj. »Nič nisem vedela, ne slišala, da se kaj
pripravlja. So mi prišli sami mladi fantje voščit,
s sabo so prinesli še harmoniko … lepo je bilo.
S sorodniki smo imeli tudi kosilo v Žireh.« Želi
si, da bi lahko šla še domov na Kladje pogledat,
kako je. »Stara hiša se sicer podira, a vseeno me
vleče tja.« Kaj pa je po njenem mnenju recept
za dolgo življenje? »Zmerna hrana, zmerno
delo, dovolj spanja in čim manj sekiranja za
nepomembne stvari!«
Lidija Razložnik

Moj kraj skozi čas 2

Nadaljevanje sovodenjske kronike

Desetletje po prvi bo Sovodenj z okolico dobil še drugo knjigo, obsežnejšo ter
bogatejšo po vsebini, podatkih in slikovnem gradivu. Ohranili smo naslov Moj
kraj skozi čas in dodali številko 2.
Šele obe knjigi skupaj prinašata obširno
dediščino življenja in dela ljudi pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko, tako
iz preteklosti kakor iz sedanjosti.
Knjiga prinaša zgodbe o prednikih, ki so
nekoč odhajali s trebuhom za kruhom v tujino.
Različna opravila so se spremenila, predvsem
pa izvedbeno posodobila ali pa enostavno
postala nepotrebna in so zamrla. Nekatere
šege, navade in stari običaji se ohranjajo, o
drugih spomin bledi. Vsaj zapisana beseda jih
bo ohranila.
Moteč dejavnik glede šolanja mladine na
našem področju je bila na silo začrtana rapalska
meja. Življenje je vedno pisalo svojevrstne
zgodbe, pa naj je šlo za dedovanje, sobivanje
generacij, golo preživetje ali druženje ljudi.
Zapis o domovih in domačijah prinaša

dragocene podatke vse od poselitve oziroma od
tedaj, ko to dopuščajo pisni viri, predvsem urbarji in zemljiške knjige. Dodali smo še poglavji
o nadaljevanju dela društev ter popravke in
dopolnitve vsebin prve knjige.
Naš narečni govor, še posebno na stičišču
več narečij, kot je to pri nas, je navrgel še
bogatejšo bero besed. Zapisali smo jih, da ne
bi povsem utonile v pozabo.
Tudi na tem koncu Poljanske doline si ljudje
služijo vsakdanji kruh kot obrtniki in podjetniki,
zato so dobili svoje mesto v knjigi.
Letošnji kulturni praznik bomo v dvorani
na Sovodnju praznovali malo pozneje kot sicer
(26. februarja ob 15. uri), a toliko bolj veselo,
saj bo obeležen z izidom nove knjige. Vabljeni
na dogodek.
Milka Burnik

Mlade košarkarje je obiskal dedek Mraz

• 3. februar ob 18. uri: Predavanje: Otrok odklanja zdravo hrano
v Šubičevi hiši. Predava Mojca Vozel. Cena predavanja: 12 evrov.
Organizira Šubičeva hiša.
• 4. februar ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 8. februar: Dan odprtih vrat v Šubičevi hiši. Prost vstop s strokovnim
vodenjem po stalni zbirki ob 10., 12. in 14. uri. Organizira Šubičeva
hiša.
• 14. februar ob 17. uri: Predavanje: Nam kemikalije ustvarjajo
jedilnik? v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. Predava Bilka
Baloh. Organizira RKS KO Gorenja vas.
• 16. februar ob 17. uri: Tečaj: Portretna karikatura v Šubičevi hiši.
Cena tečaja je 100 evrov. Dodatne informacije in obvezne prijave: Boris
Oblak, tel. št. 059/250-549. Organizira Šubičeva hiša.
• 22. februar ob 17. uri: Ustvarjalna delavnica: Izdelovanje figur
iz modelirnih balonov v Šubičevi hiši. Vodi Matic Mikec. Cena
delavnice: 14 evrov. Organizira Šubičeva hiša.
• 23. februar ob 17. uri: Tečaj: Portretna karikatura v Šubičevi hiši.
Cena tečaja je 100 evrov. Dodatne informacije in obvezne prijave: Boris
Oblak, tel. št. 059/250-549. Organizira Šubičeva hiša.
• 25. februar: Maškarada s sprevodom od Blat do OŠ Ivana
Tavčarja ter rajanje v prostorih OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Več
informacij na FB strani TD Gorenja vas. Organizira TD Gorenja vas.
• 26. februar ob 15. uri: Proslava ob kulturnem prazniku in
predstavitev knjige Moj kraj skozi čas 2 v kulturnem domu na
Sovodnju. Organizira KS Sovodenj.
• 2. marec ob 17. uri: Tečaj: Portretna karikatura v Šubičevi hiši.
Cena tečaja je 100 evrov. Dodatne informacije in obvezne prijave:
Boris Oblak, tel. št. 059/250-549. Organizira Šubičeva hiša.
• 2. marec med 16. in 17. uro: Meritve krvnega tlaka, sladkorja in
holesterola v prostorih ZD Gorenja vas. Organizira RKS KO Gorenja
vas.
• 4. marec: Pohod po Jurčičevi poti. Lahka, nezahtevna pot. Dodatne
informacije in prijave: Zorka Jereb, tel. št. 040/270-314. Organizira PD
Gorenja vas.
• 4. marec ob 10. uri: Redno vodenje po utrdbi Rupnikove linije na
Golem vrhu. Organizira Občina Gorenja vas - Poljane.
• 4. marec ob 15. uri: Občni zbor Društva upokojencev za Poljansko
dolino Gorenja vas v Sokolskem domu Gorenja vas. Dodatne
informacije pri društvenih poverjenikih. Organizira DU za Poljansko
dolino Gorenja vas.
• 9. marec: Planinski izlet: Truške – vas na pomolu nad Dragonjo.
Lahka, označena pot. Dodatne informacije in prijave: Valentin Bogataj,
tel. št. 040/377-356. Organizira DU za Poljansko dolino Gorenja vas.
• 9. marec ob 17. uri: Tečaj: Portretna karikatura v Šubičevi hiši.
Cena tečaja je 100 evrov. Dodatne informacije in obvezne prijave:
Boris Oblak, tel. št. 059/250-549. Organizira Šubičeva hiša.
• 11. marec od 8. do 12. ure: Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov
na Trgu Ivana Regna, Gorenja vas. Organizira RAS.
• 11. marec ob 18. uri: Redni občni zbor, svečano razvitje novega
prapora društva ter odprtje razstave nagradnega fotografskega
natečaja z naslovom Viharniki – uporniki previsnih sten v avli OŠ
Gorenja vas. Organizira PD Gorenja vas.
• 23. marec: Izlet članov društva v Kamnik. Dodatne informacije in
prijave pri društvenih poverjenikih. Organizira Društvo upokojencev za
Poljansko dolino Gorenja vas.
• 26. marec ob 15. uri: Prireditev ob materinskem dnevu v dvorani
večnamenskega doma v Lučinah. Organizira PŠ Lučine.

Foto: arhiv KK Gorenja vas

Kam februarja in marca?

V soboto, 17. decembra, se je v Poljanah odvijal že 4. prednovoletni
turnir za najmlajše, ki ga organizira Košarkarski klub Gorenja vas. Na njem
se je predstavilo prek 80 otrok, ki obiskujejo košarkarsko šolo, obiskal pa
jih je tudi dedek Mraz ter jih obdaril z lepimi darili.
Jaka Trček

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
(Uradni list, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016 )

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
OBJAVLJAMO RAZPIS

ZA VPIS OTROK
V POTUJOČI VRTEC
V VRTCU ZALA GORENJA VAS
za otroke OBČINE GORENJA VAS - POLJANE, starejše od 4 let.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v vseh enotah ali na spletni strani
vrtca http://www.vrteczala.si/ v meniju obrazci ter na spletni strani Občine
Gorenja vas - Poljane.
Izpolnjeno vlogo oddajte

od 6. 3. 2017 do 10. 3. 2017
v Vrtec Zala

pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8. do 10. ure,
v torek in četrtek od 12. do 16. ure.
O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v septembru 2017.
Ravnatelj Izidor Selak
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Pester novoletni utrip

Kako smo preživeli decembrske praznike?
berja, Štedientje in ansambel Fantje z vseh vetrov.
Povezovalno besedilo prireditve je sestavila Tončka
Oblak, ubesedila pa sta ga Jernej Andreuzzi v vlogi
birta in Janez Čadež v vlogi gosta. Prireditve se je
udeležila veleposlanica Avstrije v Sloveniji Sigrid
Berka, ki je navzoče nagovorila v slovenščini. Za
jubilejni 10. Jerbas že imajo nekaj idej. V Media
Butiku si želijo, da prireditev še naprej ostane
kraj srečevanja srčnih ljudi, ki slovensko pesem
spoštujejo in jo nosijo v sebi.

Združili Avsenika in Straussa

23. decembra se je v OŠ Ivana Tavčarja odvil že
2. prednovoletni koncert Pihalnega orkestra Cerkno
z naslovom V objemu valčkov. Po idejni zasnovi
dirigenta Andreja Zupana so godbenice in godbeniki na istem odru združili melodije dveh glasbenih
kraljev Slavka Avsenika in Johana Straussa. Gostja
večera je bila sopranistka Nataša Zupan.

Nad dobrim obiskom je bila pozitivno
presenečena. Nastopila je tudi plesna skupina
Step, zabava ob glasbi, pijači in palačinkah
s čokolado pa se je nadaljevala do poznih
večernih ur. Dogodek nameravajo nadaljevati v
prihodnjih letih in tako pokazati, da ni nujno iti
na praznični prižig lučk samo v Ljubljano.

Na Jerbasu avstrijska veleposlanica

Agencija Media Butik je v sodelovanju z
občino na zadnjo nedeljo pred božičem, 18. decembra, tradicionalno pripravila Jerbas domačih.
V nabito polni telovadnici OŠ Poljane so nastopili Mežnarjevi godci, zasedba Od mostička do
mostička, ansambel Odklop, ansambel Vikend,
Mara in ljudske pevke, ansambel Tonija Verder-

Bogata bera dogodkov na štefanovo

Na štefanovo so imeli člani Društva upokojencev za Poljansko dolino novoletno srečanje
za svoje člane.
Istega dne po 10. maši je na Hotavljah potekalo tradicionalno žegnanje konj. Zbralo se je prek
ducat konjev in njihovih lastnikov. Jezdeci in
drugi obiskovalci so se lahko po uradnem delu
pogreli ob čaju ali kuhanem vinu ter okrepčali s
‘tenstanim’ krompirjem. Najmlajši pa so lahko
tudi zajahali svojega najljubšega konja.
Zvečer so na Hotavljah pripravili še tradicionalno prireditev Štefanovanje – najprej večerna
tek in pohod, tudi tokrat brez startnin in merjenja
časa, z naglavnimi svetilkami. Približno dva

Foto: Stanka Homec

Eni na pohod, drugi na kopanje

Pohodniki so si enotni, da ni lepšega, kot
januar na Kuclju.
Pohod na Kucelj in kopanje v kopaškem bajerju
na novega leta dan sta postala že kar tradicionalna
dogodka, ki privabita ne samo krajane vasi pod
Blegošem pač pa tudi ljudi od drugod.
Odkar v Kopačnici stoji kapelica, se krajani
zgornjega dela Kopačnice zberejo ob njej, da
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si voščijo in nazdravijo novemu letu.
Ko se stemni, je na vrsti še kopanje
v bajerju. Letos so »po še dodatno
zdravje« v vodo skočili zgolj trije
krajani – Boštjan Jezeršek, Pavle
Razložnik in Slavko Slabe. Ob
bajerju pa se jih je zbralo še trikrat
toliko. Po plavanju so se okrepčali
s čajem in kuhanim vinom.
Nekaj manj kot 40 pohodnikov
pa se je iz Studorja, Srednjega Brda
in Kopačnice povzpelo na Kucelj.
Domačini so poskrbeli, da so novemu
letu nazdravili z domačimi dobrotami:
biti na prvi kuhanim vinom, žganjem, ocvirkovko
in piškoti. Tisti, ki so pohod začeli
in končali v Studorju, so se okrepčali še s
segedinom, ki ga je za to priložnost skuhala
Stanka Homec, ter nadaljevali z druženjem.
Med udeleženci pohoda so bili pohodniki od
blizu in daleč.
Lidija Razložnik

kilometra in pol je preteklo okrog 50 tekačev,
okrog 10 pohodnikov pa je prehodilo približno
dva kilometra skozi vas. Tekle so vse generacije,
domačini kot tudi tekači iz Poljanske doline ter
od drugod. S Štefanovim tekom, na katerem je
sodeloval tudi Tone Kosmač, udeleženec lanskih
OI v Riu, se je končala tekaška sezona, ki bo šla v
anale predvsem po Tonetovem nastopu v Riu. Po
zaključku rekreacije se je v sklopu Štefanovanja
ob kuhančku in ocvirkovci družilo približno 100
ljudi dobre volje, domačinov in vaščanov sosednjih vasi. Za tek in pohod je poskrbel ŠDMH, za
pogostitev pa PGD Hotavlje.

V Poljanah Manca Izmajlova

30. decembra je v kulturnem domu v Poljanah na koncertu ob 25-letnici samostojne Slovenije z naslovom Pesmi mojih krajev nastopila
Manca Izmajlova.
V nedeljo, 2. januarja, se je odvil 18. novoletni pohod na Blegoš, ki ga je pripravilo
Planinsko Društvo Gorenja vas. Kot je pojasnil
član društva Drago Trček, so sprva nameravali
pohod izvesti v nedeljo, 8. januarja, a so ga
prestavili na ponovno uveljavljeni praznični
dan, kot je to bilo že v preteklosti.
Jure Ferlan
Urška Čadež Kržišnik, TD Slajka Hotavlje
Niko Stržinar, ŠDMH

Foto: arhiv TD Slajka Hotavlje

Foto: TD Gorenja vas

Že 10. decembra se je na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi odvila prireditev
Turistično društvo vošči s prižigom lučk na veliki smreki, ki jo je postavilo TD
Gorenja vas. Kot je povedala predsednica društva Lea Bašelj, so lučke prižgali
točno ob 18. uri, še prej pa na glas odštevali.

Več kot ducat lastnikov in konj na blagoslovu
na Hotavljah.

Novoletni rekreativni pohod

Na drugi dan novega leta je spet lahko potekal
tradicionalni pohod na Bevkov vrh, saj je ta dan
ponovno dela prost. Že pred napovedanim časom
vodenega pohoda so se nekateri pohodniki sami
odpravili iz središča Sovodnja proti Lanišam in
naprej do cilja, nekaj pa jih je premagovalo klanec
skupaj z vodnikom. Še več je bilo tistih, ki so smer
pohoda izbrali sami, ali pa si pot nekoliko skrajšali
s prevoznim sredstvom. Tudi tiste, ki so čez dan
prišli s Kladja, Nove Oselice ali Jazen, so člani
PD Sovodenj postregli na opuščeni Slabetovi
domačiji pod vrhom Bevkovega vrha. V zavetju
se je bilo mogoče nekoliko pogreti, saj je zunaj
pošteno zeblo, pa še veter je hladil.
Vsako leto se velika večina pohodnikov vpiše
v evidenco, dobi spominski žig v pohodniški
kartonček, za desetkratno udeležbo pa še
priznanje. Zimskim planinskim navdušencem
ta pohod veliko pomeni in so redni obiskovalci.
Kadar vreme dovoli širni razgled tako kot letos,
je dan res škoda preživeti v dolini.
Milka Burnik

27 različnih jaslic si je ogledalo
skoraj 2.000 obiskovalcev

Jaslice iz Šubičeve delavnice v Poljanah iz
18. stoletja
Jaslice je zbral in razstavil Štefan Inglič, ki
se mu je ideja o postavitvi jaslic porodila po
obnovi marmornatega tlaka v cerkvi. »Da cerkev
ni namenjena sama sebi, ampak ljudem, se ve,
da pa je živa, moramo poskrbeti ključarji z aktivnostmi, kakršna je tudi ta. Ker sem prijatelj z
več jasličarji, sem idejo predstavil tudi ključarju
Franciju in Mežnarjevemu Igorju. Oba sta jo podprla, zato smo povprašali za dovoljenje župnika
Jožeta Stržaja in dobili zeleno luč za izvedbo,« je
povedal Inglič. S pripravami so začeli že septembra, sama postavitev pa je trajala 14 dni.

Jaslice v najrazličnejših tehnikah

Razstavljene jaslice so bile res vse nekaj
posebnega. Ob vhodu v cerkev so obiskovalce
pozdravile jaslice z naslovom Od Greccija do
Poljan, ki so nastale leta 2007 v času oratorija.
Jaslice Svetega Križa, ki so do sedaj gostovale
v farni cerkvi v Poljanah, so bile tokrat ponovno
postavljene v svojem prvotnem okolju. Jaslice
so delo kiparjev in slikarjev Šubic iz Poljan ter
imajo častitljivo starost. Razstavljene so bile
še male jaslice, prinesene iz Fatime, pa tiste iz
vulkanskega kamna izpod vulkana Etna.
Zanimive so bile tudi jaslice Marije Kastelic iz
Žirov v čipkah in steklu, s sveto družino iz čebeljega
voska. Ana Korenč iz Virmaš je na ogled postavila
jaslice iz leta 2011 z naslovom Rojstvo Jezusa v izbi
z ognjiščem (slovenska verzija) in jutrovske jaslice
z naslovom Črni pastir. Marijan Vodnik iz Domžal
izdeluje jaslice iz različnih vrst lesa, vse pa so iz enega kosa. Tokrat so bile na ogled jaslice iz jablane,
hruške in bezga. Mihaela Žakelj Ogrin iz Žirov je
kiparka in grafičarka, ki išče motive za svoja dela
v svetu Biblije, katerim doda svoje videnje, tudi v
razstavljenih jaslicah. Konrad Triller iz Dolenje vasi
je izdelal več kot 50 jaslic, ki krasijo domove po

Sloveniji in izven nje, najdemo jih tudi v Ameriki.
Na tokratni razstavi so obiskovalci lahko videli
nekaj reliefnih jaslic, ki bodo prav tako romale v
Ameriko. Razstavljala je tudi Izabela Malovrh iz
Srednje vasi, ki je študentka 1. letnika oblikovne
šole v Ljubljani, pa učenci dveh skupin četrtih razredov OŠ Poljane. Jaslice Petra Jovanoviča iz Žetine,
ki je poznan po svojih skulpturah v domačem kraju
in po celi Sloveniji, so bile reliefne in edine tako
velike. Preproste, a čudovite so bile jaslice Toneta
Tuška ‒ Andrejancevega iz Srednje vasi, prav
tako tiste avtorja Otona Naglosta iz Vipave, pa
papirnate jasli častitljive starosti, last Nade Filipič
Jesenko. Poleg jaslic je bil na oltarni mizi postavljen
božični obredni kruh poprtnjak, ki ga je zamesila,
oblikovala in spekla Nada Filipič Jesenko.

Jaslice so letos znova krasile vaško štirno
na Hotavljah. Že pred prazniki sta jih postavila
Silvo Pivk in Tone Peternelj. Vse figurice so
glinene, lani so dokupili nekaj ovčk, letos
pa svete tri kralje. Vedro za vodo sta letos
domiselno uredila v hlevček. Načrtov za prihodnje leto je vsaj glede števila figuric še kar nekaj,
ohranili pa bodo tudi lepo navado, da ob vseh
treh svetih večerih jaslice tudi pokadijo skupaj
s Tonetovini vnuki, tako kot so Toneta naučili
njegovi starši. Jaslice, ki stojijo do svečnice,
so lepa zanimivost tudi za najmlajše, ki so si
jih posebej ob večerih, ko so bile osvetljene z
lučkami (za napajanja poskrbi sosed Grega
Oblak), radi ogledali.

Prihodnje leto še večja razstava

Štefan Inglič pravi, da se bo naslednje leto
na drugi razstavi predstavilo še več slovenskih
jasličarjev, število jaslic bo večje: »Moja osebna
želja je, da bi vsi domači izdelovalci bili pripravljeni
sodelovati, zato jih prisrčno vabim, da se že sedaj
oglasijo, da se dogovorimo za sodelovanje.« Prav
tako so dobrodošli lastniki jaslic, ki so posebne,
Inglič pa išče tudi darovalce starih, papirnatih jaslic.
K sodelovanju bo povabil tudi obe osnovni šoli. Kot
je še dodal, bodo veseli pomoči dobrih ljudi, in sicer
predvsem električarjev, ki bi pripomogli k opremi
za osvetlitev jaslic, da bi bile te še lepše. Zahvala
gre postavljavcu Šubičevih jaslic, jasličarjem, OŠ
Poljane, župniku Jožetu Stržaju za blagoslov jaslic
ter sodelavcem in obiskovalcem.

Silvo Pivk (levo) in Tone Peternelj ob jaslicah
V vaški kapelici na Dobravšcah pa sta
letošnje jaslice postavili Franja Tomažin in
Ema Reven.
Foto: Jure Ferlan

Foto: Kristina Z. Božič

26. decembra so v cerkvi sv. Križa nad Srednjo vasjo odprli prvo razstavo jaslic
v Poljanski dolini. Obiskovalci so si lahko ogledali 27 različnih jaslic, ki so
nastale v krajih od Vipave do Domžal. V času, ko je bila razstava odprta, si jo
je ogledalo skoraj 2.000 ljudi, kar je preseglo pričakovanja organizatorja.

Jaslice na prostem na
Hotavljah in Dobravšcah

Foto: D. P.

Prva razstava jaslic v Poljanski dolini

Kristina Z. Božič

Javorje med prazniki
Na božič je bila otroška polnočnica ob 19.
uri. Za vse močne, zdrave in odrasle je bila
polnočnica opolnoči in ta ima poseben čar!
Na sv. Štefana je bil naš državni praznik in
blagoslov soli.
28. decembra se je 35 otrok zbralo v
župnišču, kjer so izdelovali ‘kron´ce’, ki so jih
nosili vsi otroci na sv. tri kralje.
Pri sv. Valentinu naredijo mlade družine
vsako leto v cerkvi jaslice. Letos je potekal
blagoslov na petek, 30. decembra, ko so se
vsi zbrali ob jaslicah v prisrčnem programu in
petju božičnih pesmi.
Koledovanje je potekalo malce okrnjeno,
mladi kraljeviči z Jutrovega pač niso mogli
obiskati vseh domov.
Na dan sv. treh kraljev je bil v Javorjah res
praznik, kajti obiskal jih je nadškof Uran in kljub
neprijetni sibirski burji napolnil farno cerkev. Pri
bogoslužju je pel otroški zborček pod vodstvom
Laure in ob spremljavi Barbare s kitaro. Vsi

Obiskal nas je nekdanji nadškof Uran
otroci so imeli na glavah kronice, ki so jih delali na
ustvarjalnih delavnicah. Med mašo so se predstavili
tudi koledniki, ki so zaključili trikraljevsko akcijo. Vsi
otroci so dobili od župnika za spomin majhne jaslice,
ki so jih doma sestavili. Po blagoslovu so Javorski
pevci zapeli nadškofu napitnico, saj je prav na ta dan
praznoval obletnico škofovskega posvečenja, vsi pa
so mu prisrčno zaploskali.
M. K.
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Društvo upokojencev za Poljansko dolino

O delu in poslanstvu najštevilčnejšega društva v občini

Foto: arhiv DU za Poljansko dolino

Leto je naokoli, zato želim nanizati nekaj utrinkov o delovanju Društva upokojencev
za Poljansko dolino Gorenja vas. To je nepridobitna, samostojna, stanovsko-interesna in humanitarna organizacija, katera združuje upokojence in druge starejše
osebe večjega dela naše občine. Z raznovrstnimi oblikami dela in ponudbe želi nuditi
svojim članom kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja. Upravni odbor
društva s predsednikom na čelu pripravi letni načrt dela. Ta odraža dejavnosti, ki
so članom blizu, so denarno dosegljive in bogatijo upokojenske dni.

Na meddruštvenem srečanju upokojencev, ki smo ga letos pripravili v Gorenji vasi, je nastopil
Adi Smolar.
operne in gledališke predstave. Pomembnejša
V čem se kažejo naša prizadevanja?
Na prvo mesto postavljam dejavnosti na članska srečanja popestrita domači pevski in
področju sociale in skrbi za tople odnose med gledališki skupini.
Številna je udeležba na dobro pripravljenih
člani. Obiskujemo bolne, osamljene in vse, ki
bivajo v domovih za starejše občane po Slo- rekreativnih dogodkih. To so poučni in družabni
veniji. Posebej obiščemo člane, ki praznujejo izleti po Sloveniji in tujini, kjer udeleženci
80- in 90-letnice. Z njimi se pogovorimo, pove spoznavajo nove kraje ter njihove naravne in
mo jim kaj novega in jih skromno obdarimo. kulturne posebnosti.
Telesno krepkejše člane vodimo na primerne
Hvaležni so za te obiske.
V zadnjih nekaj letih smo popestrili planinske pohode po domačih in tujih hribih.
društveno kulturno dejavnost. Obiskujemo Izbiramo manj znane, a atraktivne poti. Med

pohodniki prevladujejo varen korak, dobra volja
in sproščeno vzdušje.
Mnogi naši upokojenci si ne morejo
privoščiti strnjenih počitnic na morju, zato smo
pred dvema letoma uvedli več enodnevnih kopalnih izletov na slovensko morje. So cenovno
ugodni in priljubljeni med člani.
Kot obliko rekreacije omogočamo članom
smučanje, kolesarjenje in balinanje.
Pomembno vlogo pri izvedbi tako pestrega
programa društva imajo poverjenice in poverjenik. So neposredna vez z vodstvom društva.
Vabijo in zbirajo prijave na prireditve, obiskujejo člane in pobirajo članarino.

Pogled naprej

Tudi v tem letu bomo nadaljevali z dejavnost
mi, ki so priljubljene med člani. Program je
natisnjen na koledarju, ki ga dobijo upokojenci
ob plačilu letne članarine (10 evrov). Podrobneje bo predstavljen na občnem zboru, ki bo v
soboto, 4. marca 2017, ob 15. uri, v Sokolskem
domu v Gorenji vasi. Upokojenci, vabljeni, da
se ga udeležite. Skupaj bomo preživeli prijetno
popoldne, se poveselili in tkali medsebojne vezi
in zaupanje. To bo tudi dan, ko bomo svečano
razvili novi društveni prapor.
Vse o dogajanjih v društvu v preteklih in
tekočem letu lahko preberete na društveni
spletni strani: www.duzapoljanskodolino.com.
Izkoristite možnosti sodobne tehnologije.
V društvo vabimo nove upokojence naše
občine. Med sebi enakimi se boste počutili
sproščeno in lepo sprejeti. Želimo, da se s
predlogi in idejami vključujete tudi v priprave
in izvedbe društvenega življenja.
Valentin Bogataj

Utrip z letnega koncerta Štedientov

Romantika in hudomušnost prav posebne sorte
Že šestič po vrsti so decembra David Mohorič, Boštjan Peternel, Marko Peternel,
Peter Čadež, Sebastjan Krek in Jure Dolenc povabili na letni koncert na idilično,
pristno prizorišče, ki je del Rupnikove linije – v bunker na Hlavčih Njivah.

Foto: Mojca Oblak

pa tla. Obiskovalce so
navdušili tudi s pomenljivo Ma vimene, priredbo znane The Lion
Sleeps Tonight.
Štedientje se še dobro spominjajo svojih
začetkov, ko so s pev
skimi vajami začeli kot
člani Etno sekcije Kluba
študentov Poljanske doline. Sedaj, 13 let kasneje, svoje poslanstvo
podajajo naprej in dajejo
Štedientje so s koncertom na Hlavčih Njivah pokazali, da tudi po 13 priložnost mladim glasletih še vedno ostajajo navihani in zvesti sami sebi.
benikom, ki prihajajo za
njimi.
V
goste
so
tako
povabili
mladino s Hlavčih
Fantje, ki so se že dodobra usidrali v srca in
Njiv.
Tudi
Štedientje
so
se
kasneje
spomnili svojih
ušesa poslušalcev, so koncert pričeli v vokalnem
slogu – s skladbama Sinoči sem na vasi bil in šolskih dni v skladbi Enkat sn biu prašan, zatem pa
Moj deklič, nadaljevali pa z navihano Kej sva s harmoniko urezali dve po domače, v skladbah
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Briezn in Kej bla sama dama.
Da niso spretni le s harmoniko in svojimi
glasovi, so dokazali, ko so v roke prijeli še
bendžo, kitaro, cahon, orglice in kontrabas.
Slednji je dal celotnemu nastopu še prav
poseben prizvok. V svojem slogu so odpeli in
odigrali ljudsko Daj mi Micka peneze nazaj,
Poštenjakarjev bluz pa je poskrbel za piko na
i. S pesmijo Dej parnes še en litar so zaključili
redni del svojega koncerta.
»Dej parnes še en litar na miza
čim hetrej, de prej boš frej,
za nazaj boma griehe pobrisal
zdej pa gliedama naprej.«
Ker pa je občinstvo želelo še več, jih je z
močnim aplavzom in vzklikanjem zvabilo nazaj
na oder za zaključno poslastico večera. Vsem
poznana The green grass of home je v priredbi
Štedientov dobila naslov Zelena trava tam par
bajt in poskrbela za smetano na vrhu torte.
Skupina Štedientje je torej še enkrat poskrbela za pravo glasbeno poslastico in tako vse
zbrane popeljala v praznični veseli december.
Mojca Oblak

Aktivne upokojenke na Sovodnju

Redno skrbimo zase in dobro počutje
Kmalu bo minilo že osem let, ko smo se sovodenjske upokojenke prvič zbrale v telovadnici šole z namenom, da bomo storile nekaj zase in za svoje dobro počutje.

Foto: arhiv Petre Slabe

Pravkar sem se vrnila od telovadbe. Če kar od
začetka povem, da bom letos dopolnila 83 let, se
bo gotovo kdo našel, ki bo pomislil: »Pa kakšna
telovadba, saj se ljudje pri teh letih lahko samo
lepo počasi sprehajajo, seveda, če se sploh
lahko.« Pa nisem sama 80-letnica, letos bomo
že kar štiri v naši skupini. Razgibamo telo od
las na glavi pa do palcev na nogi. Vsako uro
naredimo 100 počepov, seveda s presledki. No,
jaz včasih malo pogoljufam in jih je nazadnje
samo 95.
Zinka Slabe

Aktivne sovodenjske upokojenke po eni od četrtkovih vadb, čepijo 80+.
Telovaditi smo vsaka po svojih močeh
pričele pod vodstvom Petre Slabe. Soglasno
smo ugotovile, da je to tisto, kar smo si želele,
saj je ta ura samo naša pa tudi razgibamo svoje
telo. Tako se vsak teden v šolski telovadnici
srečujemo že od leta 2009. V začetku nas je
bilo osem, danes pa že 15.
Že nekaj let zapored nam na šoli na zadnjem srečanju pred novim letom pripravijo
presenečenje, saj se učenci pod vodstvom učiteljic
pokažejo z občudovanja vredno predstavo, ki so si
jo letos ogledali tudi ravnatelj, njegova pomočnica
in vodja vrtcev iz Gorenje vasi.
Petra nam večkrat poda tudi kakšen koristen
nasvet, pomaga reševati razne težave in nas usmerja v razgibavanju celega našega telesa. Pra-

Telovadbo obiskujemo žene, ki vemo, da bomo
ob prijetnem druženju storile tudi nekaj dobrega
zase. Sama lahko rečem, da se, odkar se redno
udeležujem rekreacije, počutim precej bolje. Štiri
naše članice so že presegle 80 let, ena pa jih bo
letos. Mislim, da so lahko s svojo vztrajnostjo in
dobro voljo zgled nam, mlajšim upokojenkam.
Božislava Šifrar

vi, da je kar ponosna na nas, saj jo presenečamo
že s tem, da vsakokrat vse zmoremo narediti
vsaj 100 počepov, prav vse naredimo predklon
do tal, pa še kaj takega bi se našlo, kar tudi
današnji mladini dela težave.
Za ves njen trud in potrpežljivost smo ji
vse neizmerno hvaležne. Svojo zahvalo pa ob
tej priliki želimo izraziti tudi šoli na Sovodnju
z Milko Burnik na čelu, ki nam vsak četrtek
omogoči vstop v njihove tople prostore.
Želimo si, da tako dobro sodelovanje med
nami ostane tudi v bodoče.
Upamo, da nam bodo moči in zdravje še
naprej dobro služili in bodo četrtki še naprej
naši.

Mene je povabilo takoj pritegnilo, saj sem po
hudi prometni nesreči morala vsakodnevno
veliko telovaditi, če sem hotela obdržati tisto, kar
sem v dolgih meseci prigarala na Soči. Telovaditi
organizirano je veliko laže in bolj uspešno kot
pod lastno ‘komando’.
Telovadba je že zdavnaj presegla svoje okvire
in postala prijetno druženje. Parkrat na leto
gremo skupaj na kavo, obeležimo tudi kake
pomembnejše dogodke iz življenja posameznic
…, skratka, lepo nam je. In še nekaj; na
telovadbo greš tudi takrat, ko se ti čisto nič ne
ljubi in bi najraje obsedel na divanu. Zato je
telovadba vsestransko koristna!
Marija Eržen

Alojzija Rink

Literarnica

Vidin haiku med najboljšimi na svetu
»Haiku, pesem s kar najmanj besedami pove kar največ, govori s tišino, ki
pripoveduje tisto, česar ni povedala z besedami, in razsvetljuje poti, na katere
še ni posijala svetloba.« (Haiku, Amalietti, 1992)

Že več kot desetletje se s petošolci v
Gorenji vasi odzivamo na mednarodni
natečaj za pisanje haiku poezije, ki ga
vsako leto razpiše Osnovna šola Tolmin
pod vodstvom učitelja in pesnika Jožeta
Štucina. Poleg svojega natečaja so Tolminci lansko leto koordinirali 14. svetovni
haiku natečaj Jal Foundation na temo
Jutro, katerega sedež je v zibelki haiku
poezije – na Japonskem.
Tako smo bili lani junija vabljeni na
slavnostno podelitev priznanj in nagrad,
kajti pesmice treh petošolcev: Vide Krek,
Haiku Vide Krek je bil uvrščen v zbirko svetovne haiku Gala Dolenca in Matije Dolinarja z naše
šole so bile izbrane za finalni izbor na
poezije Jal Foundation na Japonskem.

Tema je mrzla,
ptice jo s petjem
ogrejejo.
Matija Dolinar

Jutro je
in misel, da bo
vse v redu.
Gal Dolenc

Japonskem. Tja so sicer poslali 500 prispevkov
slovenskih otrok.
Mislili smo, da je lepa zgodba s tem dejanjem že zaključena, a pred kratkim smo izvedeli,
da je bil haiku učenke Vide Krek izbran med
26.000 pesmimi iz 36 držav in bil uvrščen v
zbirko svetovne haiku poezije Jal Foundation
na Japonskem.
Mentorica Urška Ramoveš
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Foto: Petra Slabe

Plesni boom v pričakovanju 20-letnice

V Osnovni šoli v Gorenji vasi je 17. decembra potekala plesna
delavnica – Plesni Boom, ki jo je za osnovnošolce in dijake organizirala
Plesna skupina Step. Vodja skupine Petra Slabe, je povedala, da je bil
namen, »da s pomočjo tujih trenerjev izobražujemo mladino in najstnike,
ki si želijo plesati v Poljanski dolini.«

Kar 70 otrok je dopoldne preživelo v družbi dveh zunanjih koreo
grafov, mladih plesalcev – Nadje, plesalke Konservatorija za glasbo
in balet Ljubljana, ter hiphoperja Mihe – člana skupine Anonymous,
ki se je predstavila na letošnjih talentih. Udeležencem, ki so tudi sicer
plesalci in čez leto trenirajo pod Petrinim vodstvom, je bilo najbolj
všeč, da je dopoldne minilo nekoliko drugače kot sicer plesne vaje,
preizkusili so se v drugih plesnih stilih, tudi v baletu, ki po njihovem
mnenju izgleda precej bolj enostaven, kot je, sprejeli so nov izziv in
uživali so s prijatelji.
Sicer pa je Plesna skupina Step delavnice pripravila v sklopu praznovanja 20-letnice. To bodo plesalke obeležile predvidoma letos spomladi.
Dekleta jo že nestrpno pričakujejo, nekoliko je še zavita v tančico, »bodo
pa tisti, ki nas spremljajo že 20 let, do časa izvedeli, kdaj nas lahko pridejo
pogledat in … navdušeno ploskajo,« je še napovedala Petra Slabe.

Foto: Petra Slabe

D. P.

PRIREDITVE OB

SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
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Šubičeva hiša ob kulturnem prazniku vabi

V okviru praznovanja kulturnega praznika vas Šubičeva hiša 8. februarja vabi na brezplačen voden ogled stalne zbirke. Vodenja bodo ob
10., 12. in 14. uri.
Med 10. in 16. pa k ustvarjanju v otroški ustvarjalnici posebej vabljeni
tudi otroci. Vstopnine ni!

OSREDNJA
O%ÿINSKA PROSLAVA
»Sme nekaj nas biti prešernih«
bo v nedeljo, 5. februarja 2017, ob 17. uri
Y.XOWXUQHPGRPXY/XĀLQDK
POLJANE:

Praznovanje ob slovenskem kulturnem prazniku
bo potekalo v torek, 7. februarja 2017,
ob 18. uri v kulturnem domu.

SOVODENJ:

.XOWXUQLSUD]QLNERGRREHOHçLOLVSUHGVWDYLWYLMRNQMLJH
0RMNUDMVNR]LĀDVNLERYQHGHOMRIHEUXDUMD
ob 15. uri v kulturni dvorani.

Foto: D. P.

Vljudno vabljeni!

Na kulturni dan vabljeni na dan odprtih vrat v Šubičevo hišo.
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