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UREDNIŠTVO 
PODBLEGAŠKIH NOVIC 
 
Datum: 14. 10. 2013 
 
 
 
 
Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2012  
 
 
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 2012. 
 
Uredniški odbor v sestavi: odgovorna urednica Milka Bizovičar, namestnica urednice Tina Dolenc ter 
članice Tadeja Šubic, Milka Burnik in Lidija Razložnik se je v letu 2012 sestal 11-krat, to je pred vsakim 
izidom glasila. Avgusta Podblegaške novice niso izšle.  
Naklada je bila 2250 izvodov. Skupaj smo lani napolnili 292 strani oziroma 76 strani več kot leto pred 
tem. Septembrska, oktobrska in decembrska številka so obsegale po 32 strani, to je več kot kdaj koli 
prej. Šteto v znakih, stran v povprečju obsega 7000 znakov s presledki, v povprečju smo objavili med 
50 in 70 člankov na številko.  
 
Kratka vsebina vsake številke:  
 
Januarja smo pisali o proračunu, o načrtovani gradnji doma starejših občanov, občanom smo 
predstavili novi odlok o zbiranju bioloških odpadkov in jih spomnili na možnost prijave na številne 
razpise Ekosklada ter ministrstva za gospodarstvo. V okviru Tavčarjevih dni ter ponovitvijo 
monodrame Šarucova sliva smo se pogovarjali z gledališko umetnico Ani Berčič.  
 
Februarja smo spomnili občane, kako ravnati z odsluženimi vozili in naj pravočasno poskrbijo za 
menjavo osebnih dokumentov, če je to potrebno, saj so izdajatelji pričakovali daljše čakalne vrste, ker 
je številnim Slovencem v poletnem času prenehal veljati potni list, osebna izkaznica itn.Pisali smo o 
poteku gradnje širokopasovnega omrežja, z Iztokom Stanonikom s Polycoma smo se pogovarjali o 
načrtih podjetja v obrtni coni Dobje in predstavili spodbudne rezultate ločevanja odpadkov v naši 
občini. Poročali smo iz proslav ob občinskem prazniku, predstavili novo turistično ponudbo v 
Rupnikovi liniji (balinanje) in pridelovalce opozorili na možnost prodaje izdelkov in pridelkov enemu 
od trgovcev oziroma v domačih kotičkih. Objavili smo vrsto aktualnih razpisov in bralcem tako kot v 
vseh ostalih številkah predstavili priložnosti za izobraževanja v okviru razvojne agencije in drugih 
organizacij, ki delujejo na ravni upravne enote.  
 
Marca smo prvič poročali o težavah, ki so posledica plazenja v sovodenjski šoli, predstavili smo načrte 
občine za ureditev prostora okrog Štefanove hiše, pisali o tem, kako ravnati z zdravili, ki nam ostanejo 
po bolezni, poročali o težavah v poslovilnem objektu v Stari Oselici, predstavili idejo enega izmed 
svetnikov o dodatni prometni povezavi Poljanske doline z Ljubljano, spomnili na klopni meningitis in 
možnost ugodnega cepljenja, predstavili pomoč na domu in pisali o osteoporozi, obiskali smo 
občanko, ki je praznovala 90 let – tako kot vedno ob taki priložnosti.  Objavili smo poročilo Zavoda za 
zdravstveno varstvo Kranj o kakovosti pitne vode in napovedali spomladanske čistilne akcije po 
krajevnih skupnostih. Pogovarjali smo se z Barbaro in Emo Klinec, ki sta predstavili njune načrte in 
cilje v smučarskih skokih.  
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Aprila smo napovedali spremenjen urnik delovanje nekaterih pošt v občini, pisali o rezultatih razpisa 
za sprejem otrok v vrtec, o poteku energetske obnove v OŠ Poljane in o novih načrtih občine na 
dvorcu Visoko. Ker se čedalje več lastnikov nepremičnin odloča na zgradbe postavljati solarne 
sisteme, smo preverili njihovo požarno varnost in kako lahko lastniki čim bolje poskrbijo zanjo. 
Predstavili smo poslovanje smučišča Stari vrh in zbrali prireditve, ki so se odvijale v okviru leta 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Opozorili smo na pravilno čiščenje brižine reke, se 
pogovarjali z Milanom Kalanom ter Jožetom in Valerijo Dolenec. Ob svojem okroglem jubileju je prvi 
pripravil razstavo fotografij, Dolenca pa sta izdala zgoščenko. Pogovarjali smo se tudi z avtorico 
razstave pirhov Ano Končan ter pisali o uspehih gorenjevaških strelcev.     
 
Maja smo pisali o tem, da na Sovodnju in v Lučinah verjetno ne bo javne kanalizacije, o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča, bili smo na odprtju kolesarskega kroga po naši občini in na pohodu 
skozi Zalo. Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja za Šefanovo hišo smo pisali o načrtih z objektom, 
občane smo opozorili na dosledno ločevanje odpadkov in o začetku del na čistilni napravi v Gorenji 
vasi, objavljenih je bilo še nekaj razpisov.   
 
V junijski številki smo predstavili načrte iz predloga občinskega prostorskega plana za okolico šole in 
zdravstvenega doma v Gorenji vasi, dokončno je postalo jasno, da občina ne bo gradila 
kanalizacijskega omrežja v Lučinah in na Sovodnju. Pogovarjali smo se s Petrom Dolencem in Hiacinto 
Klemenčič, starim in novo začasno direktorico RŽV, in izvedeli o aktualnem dogajanju in načrtih 
rudnika. Na podlagi objavljenega poročila o ustreznosti pitne vode po občini smo s sogovorniki 
pojasnjevali, kaj rezultati pravzaprav pomenijo, analizirali smo zaključni račun občine in se spomnili 
na Antona Ažbeta ob njegovi 150-letnici rojstva. Pogovarjali smo se tudi z umetnikom Makom Sajkom 
iz Žabje vasi in objavili prispevka o pasteh alkoholizma ter o marihuani med mladostniki.  
 
V julijski številki smo pisali o novostih v turistični ponudbi občine. Tako smo pisali o dvorcu Visoko, 
Rupnikovi liniji in o Topličarju, povzeli smo dogajanje po občini ob dnevu državnosti, obširneje 
napovedali poletne prireditve in začeli s serijo prispevkov o odvajanju ter čiščenju komunalne in 
odpadne vode po posameznih krajih v občini. Preverili smo tudi govorice, da zdravstveni dom Škofja 
Loka želi ukiniti posvetovalnico za otroke in šolsko mladino v Gorenji vasi, za kar se je kasneje 
izkazalo, da so načrti res obstajali, a so jih (do nadaljnjega) opustili.  
 
Septembra smo preverili, kako poteka energetska obnova poljanske ter drugi projekti, ki jih vodi 
občina. Med drugim smo napovedali ureditev ceste skozi Lučine in popisali številna ureditve cest po 
občini. Preverili smo, kdo je gradil v gospodarski coni Todraž, pisali o defibrilatorju in njegovem 
pomenu, ki so ga kupili sovodenjski gasilci, ter opozorili na težave s pasjimi iztrebki v občini. Poročali 
smo o obnovljeni šoli v Lučinah in objavili poročila s poletnih prireditev po občini. Med njimi velja 
posebej izpostaviti 1. Festival slovenske karikature. Predstavili smo možnost izobraževanja za 
lokalnega turističnega vodnika, izobraževanje starejših v računalništvu in preverili delovanje 
vremenske postaje pri Strojarju, kjer vreme spremljajo že od leta 1951. Napovedali smo aktivnosti 
gasilskih društev v mesecu požarne varnosti ter se ob začetku šolskega leta pogovarjali z ravnateljem 
škofjeloške gimnazije.  
 
V oktobrski številki smo nekaj več prostora namenili dogajanju v RŽV, preverili, kakšna so pravila pri 
postavljanju oglasnih tabel in napisov ob lokalnih cestah in kakšen je bil izplen na novih turističnih 
destinacijah v občini, poročali smo iz praznovanja ob 150-letnici šolstva v Lučinah ter napovedali 
gradnjo vremenskega radarja na Pasji ravni. Opozorili smo na invazivne vrste in kako jih pravilno 
odstraniti, pisali o pomoči oskrbovalk CSD na domu. Na predlog svetnikov smo prvič v celoti objavili 
pobude in vprašanja svetnikov na seji občinskega sveta z odgovori uprave. Pisali smo o dobrodelnem 
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zbiranju plastičnih pokrovčkov in oblačil v organizaciji rdečega križa in o tem, kako naš občan 
pripravlja 900 kvadratnih metrov lubja za izvoz v enega od nemških muzejev.    
 
Novembra smo poročali, da bo vsebine iz malih komunalnih čistilnih naprav možno oddajati tudi na 
gorenjevaško čistilno napravo po njeni razširitvi. Pisali smo o poplavah, ki so prizadele tudi našo 
občino in o nastalem plazu pod sovodenjsko šolo in o dogajanju v projektu Simbioz@ na poljanski 
osnovni šoli. Objavili smo prvi del nadaljevanke o Rupnikovi liniji, predstavili investiciji v sirarni 
Pustotnik in Bogataj, opozorili na spremenjen režim ločevanja odpadkov in na nepravilno odlaganje 
na enem izmed zbirnih mest. Pogovarjali smo se z zlatim maturantom Klemnom Stanonikom in 
Janezom Ramovešem, prejemnikom Jenkove nagrade za eno izmed njegovih pesniških zbirk. Povzeli 
smo tudi 150 zgodovine šolstva v Lučinah, predstavili dogajanje na prvi Mali Ažbetovi koloniji in 
poročali iz pokala v balinanju v Rupnikovi liniji.       
 
Decembra smo poročali o obisku takratnega ministra Franca Bogoviča v RŽV in o dogajanju v STC Stari 
vrh pred začetkom sezone. Pogovarjali smo se s predstavnikom nove dimnikarske službe, ki je 
prevzela poslovanje v naši občini in poročali o plazu na Sovodnju. Poročali smo o s prireditve ob 
občinskem prazniku, predstavili občinske nagrajence ter se seznanili z načrti pobratene občine glede 
sodelovanja. Poročali smo še o podpisu pogodbe za začetek del v okviru projekta ureditve porečja 
Sore – odvajanje komunalnih voda in oskrba z zdravo pitno vodo. Objavili smo rezultate ankete za 
izgradnjo doma starejših v Gorenji vasi, nekaj strani pa smo ob koncu leta namenili krajevnim 
skupnostim, ki so predstavile svoje delo, prav tako smo se v intervjuju z županom ozrli na leto 2012. 
Pred decembrskim državnim praznikom smo se pogovarjali z Mileno Šinkovec iz podjetja Tolo, kjer se 
ukvarjajo z izdelavo zastav, ob 30-letnici vodništva smo obiskali Draga Trčka in Francija Fortuno.      
 
Vse leto smo poročali o različnih kulturnih, športnih in drugih prireditvah naših društev ter objavljali 
koledar dogodkov. Sodelovali smo z obema osnovnima šolama ter vrtci, ki so bralce obveščali o 
dogajanju in učnih ter drugih uspehih njihovih otrok. Predstavili smo nekaj knjižnih novosti, ki so jih 
izdali naši občani in poročali o športnih, plesnih, fotografskih in drugih tekmovanjih, ki so se jih 
udeleževali naši krajani. Veliko prostora smo namenjali malim komunalnim čistilnim napravam, 
pogovarjali smo se z občani, ki so praznovali 90-letnice, sodelovali z Razvojno agencijo Sora, centrom 
za socialno delo, KGZ. 
 
Milka Bizovičar, urednica Podblegaških novic 
 
 
Finančno poročilo (pripravili v občinskem računovodstvu) 
 
JANUAR – DECEMBER 2012 
Odhodki: 

- založniške in tiskarske storitve                         16.121,10 EUR 

- poštnina in kurirske storitve                                3.306,28 EUR 

- izdatki za reprezentanco                                          127,10 EUR 

- plačila avtorskih honorarjev                               11.692,66 EUR            

- plačila za delo preko študentskega servisa            904,73 EUR 

- sejnine udeležencev odborov                               4.655,20 EUR 

- drugi operativni odhodki                                          474,72 EUR 
Skupaj odhodki                                                                  37.281,79 EUR                 
 
Prihodki od prodaje                                                            1.571,00 EUR 
Razlika                                                                                -35.710,79 EUR      


