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 Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2011  
 
V skladu z odlokom o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Gorenja vas - Poljane 
podajam letno poročilo o delu uredniškega odbora in glasilu Podblegaške novice za leto 
2011. 
 
Uredniški odbor v sestavi: odgovorna urednica Milka Bizovičar, namestnica urednice Tina 
Dolenc ter članice Tadeja Šubic, Milka Burnik in Lidija Razložnik se je v lanskem letu sestal 11-
krat, to je pred vsakim izidom glasila. Avgusta Podblegaške novice niso izšle.  
Naklada ostaja 2200 izvodov, skupaj smo lani napolnili 216 strani, v povprečju približno med 
50 in 60 člankov na številko.  
 
Na kratko povzemamo vsebino vsake številke. 
 
Januarja smo veliko pozornosti namenili proračunu in odzivu nanj. Ker so inštruktorji in 
policaji ugotavljali, da imajo številni občani težave s pravilno vožnjo v krožnem križišču, smo 
pripravili članek na to temo.  
 
Februarja smo poročali, da je bila podpisana pogodba med našim ministrstvom za lokalno 
samoupravo, švicarskim veleposlanikom, direktorjem BSC Kranj in tudi našim županom, na 
podlagi katere je bila predvidena energetska obnova šole v Poljanah. Poročali smo, da se 
bodo dela začela (lani) poleti in da bi morala biti končana do (lani) septembra. Pripravili smo 
tudi fotoreportažo s ceste Sovodenj–Trebija, ki je bila zelo odmevna in pokrili občinsko 
prireditev ob kulturnem prazniku, ki je bila v Lučinah, rdeča nit pa pisanje knjig in malo pred 
tem izdana knjiga Toneta Koširja o življenju na Lučinskem. Spomnili smo na začetek tržnice 
kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se je marca začela v naši občini.  
 
Marca smo prvič poročali o načrtovani izgradnji igrišča na Sovodnju, se pogovarjali z 
Vladimirjem Štibljem iz Javorij, ko je Geološki zavod Slovenije potrdil, da je našel najtežjega 
izmed treh železovih meteoritov, najdenih v Sloveniji.  
 
Aprila smo obširno pisali o bunkarjih na Hrastovem griču in Golem vrhu, ki sta bila razglašena 
za kulturna spomenika lokalnega pomena, opozorili na zakonodajne spremembe v povezavi z 
gradnjo objektov in na spremembe občinskega odloka o javnem redu in miru. Poročali smo iz 
srečanja turističnih društev Poljanske doline, ki ga je organizirala Razvojna agencija in se 
spomnili na 100-letnico delovanja čebelarskega društva Blegoš. Predstavili smo tudi 
humanitarno-medicinsko odpravo petih študentov medicine v Ugando, saj je bila med njimi 
tudi naša občanka in poročali iz prireditev ob materinskem dnevu. 
 
Maja smo se pogovarjali s predsednikom nadzornega odbora naše občine, ki je komentiral 
občinski proračun in zadolževanje, razvojno naravnanost občine in podobno. Glede na veliko 
število otrok in nenehno širjenje vrtčevskih oddelkov smo pri ravnateljih preverili prostorske 
kapacitete šol, veliko pozornosti smo namenili čistilnim akcijam in opozorili občane, ki imajo 
turistične nočitvene kapacitete, na dolžnost plačevanja turističnih taks.  
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Junijska številka je bila namenjena napovedi mednarodnega tekmovanja v gorskih tekih za 
mladince in 20-letnici osamosvojitve. Ob tej priložnosti smo več občanov prosili za 
razmišljanje o tem, odzvali sta se bivša svetnica in občanka, ki je bila rojena prav na dan 
osamosvojitve. Pisali smo o koloniji Iveta Šubica in Letečih Kranjcih, ki so pripravljali zanimivo 
prireditev, opisali dogajanje na Visoškem teku ter povabili na številne poletne prireditve.   
 
Julija smo bili zraven ob podpisu pogodbe o začetku gradnje vodovodnega sistema Podvrh–
Zapreval in na 60-letnici delovanja PGD Hotavlje, pisali smo o plazenju in delih na športnem 
igrišču Sovodenj, poročali o dogajanju ob dnevu državnosti in o novih orglah v gorenjevaški 
cerkvi, pripravili odzive po mednarodnem tekmovanju v gorskih tekih v naši občini in poročali 
o zanimivem športnem dogodku v organizaciji ŠD Gamsi Laze. 
 
Septembra smo se med drugim pogovarjali z novim podžupanom, pisali o odloku o občinskih 
cestah in spomnili lastnike zemljišč ob njih na varovalni pas ter še več prostora kot sicer 
namenili varnosti v prometu. Občane smo opozorili na nov režim parkiranja pred 
škofjeloškim zdravstvenim domom, o odprtju novega Petrola v Gorenji vasi, o Uredbi o 
ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Tudi sicer smo veliko 
prostora namenili pravilnemu ločevanju odpadkov in poročali o dokončanju prenove 
Neškove brvi ter slovesni otvoritvi obnovljene štirne na Hotavljah. Poročali smo o dogodkih v 
poletnih mesecih. 
 
Oktobra smo pisali o odprtju domačega kotička v Poljanah, kjer je možno kupiti sveže 
proizvode lokalnih ponudnikov iz Škofjeloškega pogorja, o pomenu pravilnega gnojenja njiv 
in posledicah napačnega ravnanja za okolje in da so v PGD Trebija prevzeli novo gasilsko 
vozilo. Spomnili smo se Vlastje Simončiča ob stoletnici njegovega rojstva in pred prvim 
novembrom občane spomnili na akcijo ministrstva za okolje in prostor, s katero so pozivali 
ljudi, da na grobovih prižgejo kakšno svečo manj in s tem prispevajo k varovanju okolja. Pisali 
smo tudi o invazivnih rastlinah, ki jih najdemo tudi že v naši občini. Predstavili smo zlate 
maturante iz naše občine, spomnili smo se 40-letnice delovanja ŠD Blegoš in 15-letnice 
plesne skupine Step.  
 
Novembra smo pisali o prenovljeni spletni strani občine, kje so po novem na voljo tudi vse 
številke Podblegaških novic od leta 2010, opozorili smo na spremembe v povezavi otroškimi 
dodatki, znižanimi plačili za vrtec in drugimi novostmi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, o sanaciji RŽV-ja in zanimivi zgodbi o radonu v naših stanovanjih, o posodobitvi 
čistilne naprave v Poljanah, o osteoporozi in napovedali začetek zimske sezone na Starem 
vrhu.  
 
Decembrska številka je bila posvečena dogodkom ob 160-letnici Tavčarjevaga rojstva in 
občinskem prazniku ter občinskim nagrajencem. Poleg tega smo poročali o odprtju 
prenovljenega vhoda v utrdbo na Golem vrhu in se še enkrat spomnili zasluge Vlastje 
Simončiča na različnih področjih, z županom smo se pogovarjali o delu v letu 2011 in o 
načrtih za 2012, objavili poročila o delu in načrte krajevnih skupnostih in poročali, da je 
Turistična zveza Slovenije ocenila tematsko pot skozi Zalo kot tretjo najboljšo v Sloveniji. 
Poročali smo še, da Marmor zapira edini slovenski kamnolom lehnjaka na Jezerskem, 
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nekoliko več pozornosti namenili ločevanju odpadkom in decembrskemu dogajanju po 
občini.  
    
Vse leto smo veliko pozornost namenili obveščanju o malih čistilnih napravah, učinkovitemu 
ravnanju z energijo v stavbah, dogajanju v povezavi z izgradnjo širokopasovnega omrežja, 
varčni gradnji, pogovarjali smo se z občani, ki so praznovali 90-letnice. Med stalnimi 
rubrikami omenimo Leguojma po polansk, zdravnik svetuje, kotiček za starše. Pisali smo o 
varnosti v cestnem prometu, predstavljali izide novih knjig, obveščali o napovedanih 
prireditvah, o uspehih naših športnikov, spremljali dogajanje pri gasilcih, planincih,  različnih 
društvih in združenjih ter seveda v naših šolah in vrtcih, opozarjali na razpise za subvencije 
razvojne agencije, ekosklada, ministrstev, objavljali smo prispevke in dogajanje v lokalnih 
strankarskih odborih. 
  
 
Milka Bizovičar, urednica Podblegaških novic 
 
 
Finančno poročilo (pripravila Branka Srša) 
 
Odhodki: 

- založniške in tiskarske storitve  12.498,00 (na postavki je tudi tiska Vaščana: 750 
evrov, plačilo 27. januar 2011) 

- poštnina in kurirske storitve  2.936,69 

- plačila avtorskih honorarjev  10.413,25 

- plačila po podjemnih pogodbah 225,81 

- plačila za delo preko študentskega servisa  968,56 

- sejnine udeležencev odborov 4.472,46 

- posebni davek na določene prejemke  56,45 

- drugi operativni odhodki   326,35 
Skupaj odhodki           31.897,57 EUR                 
Prihodki od prodaje      2.992,00 EUR 
Razlika                      -28.905,57 EUR      
 


