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Ločani so
prvaki

Želi nadaljevati
tradicijo

S finalno tekmo se je v
dvorani Poden končalo
tekmovanje v Mednarodni
floorball ligi, največji pokal
pa so osvojili igralci Insporta
Škofja Loka.

Naziv obrtnik leta 2021 je
prejel kovaški mojster Jože
Krmelj iz Loga nad Škofjo
Loko.
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Pasijonski dnevi

Za mestno občino
premalo podpore
Vilma Stanovnik

Prejšnji teden so se s predstavitvijo Pasijonskih doneskov in odprtjem razstave Jožeta Bartolja začeli
letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona, v naslednjih dneh pa se obeta še vrsta prireditev.

V Sokolskem domu je na ogled zanimiva razstava Križev pot kot likovni organizem.
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ski večer bo 18. aprila ob 19.
Plačilo do
uri potekal še v Selcih. 24
Prosvetno društvo Sotočje
obrokov
na Mestnem trgu 9. aprila
dopoldne pripravlja pasijonske delavnice z izdelavo butaric, v Nunski cerkvi pa bo
11. aprila pasionaski koncert. Na veliki petek, 15. aprila, bo potekal križev pot, ki
ga pripravljata Župnija Škofja Loka in Kapucinski samostan. Začel se bo ob 15.
uri. Sklepni dogodek letoš
njih prireditev bo Romualdov dan 23. aprila, ki bo med
17. uro in 19.30 potekal v
Kapucinskem samostanu.

IPOROČA

galeriji C'ngrobsk turn si je
ob nedeljah med 15. in 17.
uro moč ogledati razstavo
Škofjeloški pasijon v risbi
Janeza Plestenjaka, jutri, v
sredo, pa Kapucinski samostan ob 20. uri vabi na predavanje Pasijonsko sporočilo prizora Gospodova večerja.
Kulturno-zgodovinsko druš
tvo Lonka Stara Loka, Župnija Stara Loka, Župnijski
zavod sv. Jurija in Pasijonski veter 8. aprila pripravljajo Pasijonski večer v Stari
Loki, poimenovan Pasijonske reminiscence. Pasijon-

PR

nu državne sekretarke na
ministrstvu za kulturo Ignacije Fridl Jarc je spregovoril
tudi vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino
Silvester Gaberšček, na razstavi v Sokolskem domu pa
so obiskovalci že lahko občudovali podobe slikarja Jožeta Bartolja. Razstava z naslovom Križev pot kot likovni organizem bo na ogled do
17. aprila.
Prav tako so v Nunski cerkvi
že na ogled pasijonske jaslice, ki si jih je v marcu in
aprilu moč ogledati vsako
soboto med 16. in 18. uro. V

ETIS

Škofja Loka – Po odpovedi
uprizoritve Škofjeloškega
pasijona se je prejšnji konec
tedna v Sokolskem domu začel program letošnjih pasijonskih prireditev. "V teh
dneh bi morali biti v zadnjih
pripravah na uprizoritev
Škofjeloškega pasijona, prvega po vpisu na Unescov
reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine
človeštva in tistega, ki bi zaznamoval 300. obletnico nastanka besedila in za katerega smo si zastavili cilj, da
Škofjo Loko in sporočilo
Škofjeloškega pasijona postavimo še stopničko više ter
dokažemo, da smo tudi pasijonsko mesto in da naša
skupnost živi za to. Zato me
malo skeli. Me pa – tudi
zato, ker sta za nami dve leti,
polni težkih odločitev in lekcije, da življenja ne pišemo
sami – tudi navdaja z upanjem za to, kaj bo dediščina
Škofjeloškega pasijona pomenila v našem mestu," je
poudaril župan Tine Radinja
in dodal, da prepoznavnost
Škofje Loke in Škofjeloškega
pasijona raste.
Zbrane v Sokolskem domu
je nagovorila predsednica
Muzejskega društva Škofja
Loka Helena Janežič ter
nato predstavila 17. zbornik
Pasijonski doneski. V ime-
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Odbor državnega zbora za notranjo politiko je ta mesec zavrnil predlog novele zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij, po katerem bi Občina Škofja Loka
dobila status mestne občine.
Za predlog poslanca NSi Mihaela Prevca je glasovalo sedem poslancev, proti pa jih
je bilo devet.
V zakonodajnopravni službi
državnega zbora so pojasnili,
da sta med zakonskimi pogoji za ustanovitev mestne
občine med drugim zahtevi,
da ima mesto na območju
občine najmanj 20 tisoč pre-

bivalcev in najmanj 15 tisoč
delovnih mest. Da Škofja
Loka (še) ne bo mestna občina, je vplivalo tudi dejstvo,
da je dobrih deset kilometrov
daleč Mestna občina Kranj.
"Občina Škofja Loka je po
svojih funkcijah in storitvah,
ki jih zagotavlja za več kot
petdeset tisoč prebivalcev
škofjeloškega območja, že
danes mestna občina. Je kulturni, družbeni, socialni in
gospodarski center zaokroženega geografskega prostora in verjamem, da nam bo
nekoč ta status priznan, me
pa žalosti, da tega poslanci
ne vidijo že danes," je povedal škofjeloški župan Tine
Radinja.

Širok nabor pralnih in sušilnih strojev
Dobava ali prevzem takoj
Velika zaloga

ŠKOFJA LOKA
Zapore zaradi gradnje
Začela se je rekonstrukcija
Kidričeve ceste, zato je ta
delno zaprta, od prejšnjega
tedna pa je delno zaprta tudi
cesta skozi Gorajte.

Stran 3

GORENJA VAS - POLJANE
Dela potekajo v skladu
z načrti
Na mestu nekdanje stare
šole, ki so jo lani julija porušili, raste Hiša generacij, v
kateri bodo po novem prostori za dnevno varstvo in
začasne namestitve starejših.

Stran 6

ŽELEZNIKI
Bližje poplavni zaščiti
V aprilu se bo začela gradnja
protipoplavnih ureditev na
drugem odseku Selške Sore
od Domela do Dermotovega
jezu.

Stran 8

ŽIRI
Nadaljujejo gradnjo
obvoznice

Vabljeni v prenovljeni salon ETIS.

Pred slabim mesecem so se
začela dela na gradbišču prihodnje obvoznice proti Logatcu. Gradbišče si je ogledal tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Stran 10

ETIS Kranj, Ljubljanska c. 30, Kranj | T: (04) 235 50 50

Nakup na do 24 obrokov preko hitrega potrošniškega kredita Summit Leasing brez
potrebne dokumentacije. Vse podrobne informacije in izračun za izbrani aparat so vam na
voljo v vseh naših PE.
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Občina Škofja Loka
Županov kotiček

Ostati v Loki?

V prihodnjem letu se obeta začetek prenove Mestnega trga in Klobovsove ulice, Občina Škofja Loka
pa si denar za projekt obeta tudi iz državnih in evropskih sredstev.
Vilma Stanovnik

Tine Radinja
so opozorili na izzive iskanja (prvega) stanovanja.
Država in lokalna skupnost
morata za to zagotavljati pogoje. Stanovanjska politika
je prva, ki zagotavlja razvoj
občine, in tukaj smo za desetletje zaspali. Zdaj se premika na bolje. Nedolgo nazaj se je dokončal prvi večstanovanjski projekt v Loki,
v načrtih jih je še vsaj pet.
Z večjim številom novih stanovanj se sprošča tudi dostopnost starejših stanovanj,
na drugi strani pa gradimo
občinski stanovanjski fond.
Trenutno ga dvigamo po pet
stanovanj na leto in želim si,
da bi ta tempo še pospešili.
Le tako bomo poleg potreb
po neprofitnih stanovanjih
zagotavljali tudi posebno
kvoto stanovanj za mlade.
Že letos bomo okrepili stanovanjski fond in z razpisom bodo šla stanovanja
tudi mladim.
Loka je zakon, velikokrat povemo Ločanke in Ločani.
Čudovita narava, pestrost
dogajanja, domačnost in
prijetno mesto z vsemi storitvami so fini dodatki, ko se
odločamo, kje bomo živeli, a
najprej potrebujemo osnovne pogoje – stanovanje, delo
in podporno socialno okolje.
Loka mora biti taka, da bo
večina na vprašanje Zakaj
sploh ostati v Loki odgovorila – Ker je res fajn!
Tine Radinja, župan
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Škofja Loka – Prenova starega mestnega jedra se je začela z obnovo Cankarjevega
trga in Blaževe ulice, nadaljevala s prenovo Trga pod gradom, že drugo leto pa se obeta še obnova Mestnega trga
in Klobovsove ulice. Kako bo
obnova potekala, so domačini lahko izvedeli v Sokolskem domu, kjer je potekala
javna predstavitev. Predstavnici Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije –
Enota Ljubljana Mateja Kavčič in Ana Marija Kranjc, sta
predstavili katalog objektov
na Mestnem trgu in Klobovsovi ulici ter povedali marsikaj o znamenitostih, ki mesto delajo posebno.
"Trenutno so v mestu ohranjena zgolj tri drevesa, včasih jih je bilo bistveno več.
Eden od posegov bo zato
tudi, da posadimo nova drevesa in poustvarimo prostor,
kot je bil nekoč," je med drugim povedal Robert Potokar
iz Arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar in pojasnil,
da naj bi dela trajala približno leto in pol. Ob tem se bo
obnovilo in posodobilo tudi
celotno infrastrukturno
omrežje, kar pomeni vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija, elektro in teleko-

Na dobro obiskani javni predstavitvi so si domačini lahko ogledali načrte, ki jih je
podrobno predstavil arhitekt Robert Potokar.
munikacijski vodi, plinovod
ter javna razsvetljava.
Ob tem so prebivalci Mestnega trga in Klobovsove
ulice opozorili, da si želijo,
da bi pri gradnji nove infrastrukture dela potekala sočasno in – kjer bo le mogoče
– usklajeno. Večkrat je bilo
slišati, da mesto mora ostati
živo in živahno. Prav tako so
opozorili na nujnost prenove dostopnih poti do škofjeloškega gradu pa tudi javne
toaletne prostore.

"Všeč mi je, ker prebivalke
in prebivalce mesta zanima,
kaj se bo dogajalo pred njihovimi pragovi, in tudi da
želijo sodelovati z nami kot
investitorjem," je ob predstavitvi povedal škofjeloški
župan Tine Radinja in poudaril zgledno sodelovanje s
strokovnjaki ljubljanske
enote Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Projekt prenove starega mestnega jedra tudi ni poceni.

"Kjer je volja, je tudi pot – in
tudi denar se bo našel. Prenova Mestnega trga podpira
tudi naše cilje trajnostnega
razvoja, kar pomeni dodatni
vir denarja. Pri prenovi infrastrukture bomo izkoristili
tudi priložnost za črpanje
državnih in evropskih sredstev. Vrednost projekta je
med 3,5 in 4 milijoni evrov,
če bo vse po načrtih, pa
bomo na začetku prihodnjega leta že začeli delati," je še
povedal župan Radinja.

Večina cen v vrtcih bo višjih
Na marčevski seji so občinski svetniki dali soglasje k predlaganim cenam v škofjeloških vrtcih, ki
bodo veljale od začetka aprila.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Marčevska
seja občinskega sveta je potekala po video konferenci,
mestni svetniki pa so na njej
po skrajšanem postopku
sprejeli nekaj sprememb pri
določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti. Te so bile po besedah vodje oddelka za pravne
zadeve in nepremično premoženje Polone Gortnar potrebne predvsem zaradi nekaterih pomanjkljivosti in
zmede, ki so bile ugotovljene pri zadnjih volitvah, nekaj pa je tudi novogradenj.
V prvi obravnavi so svetniki
govorili tudi o kategorizaciji
občinskih cest ter opozorili
na vse pogostejše težave glede odkupov ob gradnji.
Sprejeli so tudi letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o
njegovih učinkih v lanskem
letu. Kot je poudarila vodja
oddelka za gospodarske javne službe in prometno infrastrukturo Olivera Mali-

janska, je bilo v minulem
letu poskrbljeno za kar nekaj optimizacij na merilnih
mestih pri osnovnih šolah
in vrtcih, s čimer so se znižali računi za električno
energijo. Javna razsvetljava
je bila obnovljena. S tem je

nam poslali predlog, ki je
narejen v skladu s pravilnikom za oblikovanje cen. Pri
tem naj poudarim, da je
glavni razlog za spremembo
višji strošek za zaposlene,
saj se je povišala minimalna
plača, več zaposlenih pa je

Škofja Loka se je vključila v sistem 'gorenjska
bike', že kmalu pa se obeta nova storitev,
izposoja e-koles. Že v pomladnem času bo na
voljo štirideset koles, sto priključnih mest in
osem postaj. Še do jutri, 30. aprila, je na
družbenih omrežjih moč predlagati skupno ime
za e-kolesa oziroma storitev izposoje e-koles.
bila prav tako znižana javna
poraba, ki se je zmanjšala
pod predpisano mejo. Izvedeni so bili pomembni ukrepi na področju e-mobilnosti,
zlasti uvedba električnih
mini busov, v kratkem pa se
obeta tudi izposoja električnih koles.
Svetniki so na seji potrdili
tudi spremenjene cene v vrtcih. "Iz Vrtca Škofja Loka so

napredovalo tudi v višje
plačne razrede. Eden od razlogov za povečanje so tudi
stroški čiščenja," je na marčevski seji občinskega sveta
povedal vodja oddelka za
družbene dejavnosti Rok
Primožič in pojasnil, da se
cena programa za prvo starostno obdobje povišuje za
4,42 odstotka, kar pomeni,
da je po novem 551,07 evra.

Za 4,11 odstotka se povišuje
cena za drugo starostno obdobje, ki po novem znaša
399,37 evra, cena za kombinirani oddelek pa je višja za
7,21 odstotka in znaša 433,33
evra. Za 3,54 odstotka se je
znižala cena za razvojni oddelek, ki sedaj znaša 903,97
evra.
Spreminja se tudi višina dodatne subvencije, ki jo starši
lahko uveljavljajo v primeru
rezervacije za primer bolezni, kar pomeni, da se odstotek plačila staršev zniža s
75 na 50 odstotkov.
V proračunu Občine Škofja
Loka za letošnje leto so za
namen plačila razlike med
ceno programov in plačilom
staršev v Vrtcu Škofja Loka
načrtovana sredstva v višini
dobrega 3,2 milijona evrov,
ocena dodatnih sredstev, ki
bodo bremenila občino zaradi povečanja cen programov, pa je dobrih 13 tisoč
evrov na mesečni ravni. Glede na manjše povečanje ocenjujejo, da zaradi tega ne bo
treba zagotavljati dodatnih
sredstev.
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Naslednji Kotiček bo namenjen mladim – to sem
napovedal, ko smo govorili
o obširnih in odmevnih
ukrepih in investicijah na
področju starejših, kot so
nov dom starejših občanov
in občank, Prostofer, Jurij
in Agata pa večgeneracijski
center in srečevalnice ...
Mladi v Loki so v mojih
očeh res 'fajn generacija'.
Neobremenjeni, kreativni
in predvsem razmišljujoči
o izzivih izven lastnega
plota. Loka se mi zdi čudovita za preživljanje mladosti. Šole so po vseh kriterijih super, varnost je med
najboljšimi na svetu, s prijatelji in s prijateljicami
lahko počneš, kar pač želiš,
in imaš za to številne možnosti. Društva in klubi že
desetletja zagotavljajo številne dejavnosti, ki nam jih
– to slišim večkrat – zavidajo večje občine. Naša
društva izvrstno delujejo,
tako na podeželju kot v mestu, in večino jih tudi vodijo mladi, kar je samo velik
plus. Loka je tako (lahko)
za mladost res fina.
A mladi niso le otroci in
mladostniki, mladi so naše
občanke in občani, ki si na
prehodu v odraslost organizirajo življenje, kot si ga
želijo sami. Tu je ključna
avtonomnost ali še bolje
zmožnost avtonomije.
Mladim mora biti omogočeno, da v nobenem pomenu niso odvisni in lahko
kreirajo in hodijo svojo
pot. Avtonomija se začne
pri možnostih izbire, možnostih poštenega zaslužka v poštenem delovnem
razmerju in nadaljuje pri
možnostih bivanja in osamosvojitve v novo družino.
Ta je ključnega pomena
zato, da mladi ostajajo v
Loki, da jo vidijo kot prostor, kjer se lahko samorealizirajo in najdejo tisto,
kar si od 'lajfa' želijo. Tudi
to je nagovorila iniciativa
»Počas na svoje« prostorske sekcije KŠŠ, ki je pripravila raziskavo, s katero

Mesto bodo prenovili

Loški glas, torek, 29. marca 2022

3

Občina Škofja Loka

Ob svetovnem dnevu spanja, ki vsako leto poteka tretji petek v marcu, si je bilo moč v središču
mesta ogledati interaktivno umetniško instalacijo, več dogodkov pa je bilo namenjenih spoznavanju
spanja kot temeljne biološke potrebe in življenjske navade.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – "Novembra
smo se z drugimi PUM-i po
Sloveniji dogovorili, da naredimo skupni projekt, ki bi
nas povezoval. Takrat so prišli v javnost rezultati raziskave, ki smo jo naredili
med pumovci o njihovih navadah med epidemijo. Glede na to, da se nam je zdelo
zanimivo, da so se v tem
času precej spremenile njihove spalne navade, smo se
odločili, da je to pomembna
tema za nas. Spanje namreč
močno vpliva na naše fizično in tudi psihično zdravje,
zato smo mu zadnje mesece
namenili tudi več časa in pogovorov," je pojasnila mentorica v programu PUM-O
(Projektno učenje mlajših
odraslih, ki mladim ponuja
zanimivo okolje za nadaljevanje prekinjenega šolanja)
Petra Čičić.
"Tudi mednarodne raziskave so pokazale, da Slovenci
ne spimo kakovostno in da
smo neprespani. Smo čisto
na repu svetovne lestvice držav, ki so sodelovale, za
nami je le še Japonska. Pa
ne gre za to, da bi potrebovali manj spanja, temveč za
več različnih dejavnikov.
Med njimi so tudi sistemski. Strokovnjaki namreč

Pumovci so na Mestnem trgu pripravili zanimiv dogodek, ki je bil posvečen spanju.
ugotavljajo, da se šolske dejavnosti, posebno tiste pred
poukom, začenjajo prezgodaj, za pot v službo ali šolo
in domov pa porabimo preveč časa," pojasnjuje Petra
Čičić.
Ob svetovnem dnevu spanja
so v zatemnjenem šotoru
(kubusu), ki je bil postavljen
v središču mesta, predvajali
film. Kratki stop motion
film so ustvarili udeleženci
Puma Škofja Loka. Pripoveduje sanjsko zgodbo, ki so jo
našli v presečišču sanjskih

pokrajin njihovih udeležencev. "Vsega smo se lotili
sami, saj je bistvo pumovskih projektov, da se vsi
udeleženci vključijo v proces projekta s svojim znanjem in veščinami in da se
ob tem tudi nekaj novega
naučijo," je še dodala Petra
Čičić. Glede na lastne izkušnje so pripravili tudi deset
nasvetov za boljši spanec, ki
so jih podelili z obiskovalci.
Med deset nasvetov za kakovosten spanec so zapisali, da
je pred spanjem pomembno

početi nekaj, kar nas pomirja, pomembno pa je tudi, da
pred spanjem ne jemo težke
hrane in tudi ne uživamo
poživil, kot so kava in sladkarije. Prav tako je pred spanjem treba ustvariti zanesljivo in udobno rutino, izklopiti ali odstraniti vse motilce v bližini. Pred spanjem
je treba prezračiti prostor,
poskrbeti za čisto in udobno
ležišče, poskrbeti za pravo
temperaturo prostora, predvsem pa v posteljo ne smemo nesti skrbi.

Začela se je rekonstrukcija Kidričeve ceste, zato
je ta delno zaprta, od prejšnjega tedna pa je
delno zaprta tudi cesta skozi Gorajte.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Ta mesec se je
začela rekonstrukcije Kidričeve ceste, zato je vzdolž 1,2
kilometra dolgega odseka
Kidričeve ceste, od Starega
Dvora in do Kmetijske zadruge, vzpostavljen nov začasni prometni režim.
Ob rekonstrukciji obstoječe
občinske ceste je predvidena
ureditev nove kolesarske povezave kot kolesarski pas na
pločniku v obe smeri ter deloma kot kolesar na vozišču.
Kolesarski pasovi na pločniku
bodo zgrajeni v sklopu rekonstrukcije ceste s preureditvijo
in gradnjo novih avtobusnih
postajališč. Na novo se bo izvedla javna razsvetljava in
uredila meteorna kanalizacija
ter voziščna konstrukcija. Izvedena bo ureditev in zaščita
komunalne infrastrukture,
prometne signalizacije in
prometne opreme. Ohranil in
razširil se bo obstoječi drevored, predvidena je tudi urbana oprema, to so klopi in koši
za odpadke. Križišči pri Komunali Škofja Loka oziroma
Mercator centru in pri tehničnih pregledih bosta preurejeni v krožni križišči. Gradnja
bo potekala fazno, s polovično
in občasno popolno zaporo
ceste in naj bi bila zaključena
do 23. novembra.
Na območju delne zapore ceste promet poteka samo v
smeri železniške postaje, v

Za zdravje in lepše okolje
Minule dni je v Škofji Loki in okolici potekala čistilna akcija, Ekologi brez meja predlagajo prireditve brez odpadkov,
vsi pa si želimo čim manj odvržene hrane. Zaživel bo projekt Rdeča lička v šolah in vrtcih.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Minuli konec
tedna, v nekaterih krajevnih skupnostih pa že prejšnjo soboto, je potekala akcija čiščenja in urejanja
okolja. "Na Občini Škofja
Loka že več let namenjamo
proračunska sredstva za izvajanje čistilne akcije, ker
želimo, da bi živeli v resnično čisti in lepi Škofji Loki,
ki bo prijazna tako vsem
prebivalcem in prebivalkam
kot tudi obiskovalkam in
obiskovalcem," pravijo odgovorni na občini.
Žal se odpadkov vsako leto
še vedno nabere preveč, ena
od možnosti, da bi se jih večino čim prej znebili oziroma da sploh ne bi nastali, pa
je, da bi skušali pripravljati
prireditve brez odpadkov.
"V vabilu na dogodek nas
že vnaprej opomnijo, da
prinesemo zraven lastno
embalažo v primeru, če bi
ostalo kaj hrane. Na dogodku dobimo pijačo v povra-

tnih kozarcih, za katere
nam ob vrnitvi vrnejo plačano kavcijo, okusen obrok
je narejen iz lokalnih sestavin in postrežen v bambusovi ladjici, ki je po uporabi primerna za kompostiranje. Zabojniki za odpadke so urejeni v ekološke
otoke in opremljeni z zabavnimi slogani za pravilno ločevanje. Vodo si natočimo iz mobilnega pitnika
sredi parka ali bližnjega
točilnega pulta. Promocijski materiali za dogodek so
narejeni iz odpadnih materialov in nimajo meja kreativnosti. To je le nekaj dobrih praks zmanjševanja
nastajanja količin odpadkov slovenskih zero waste
(brez odpadkov) prireditev,
ki so odličen zgled in dokaz, da je vse mogoče," v
imenu Ekologov brez meja
pravi Žaklina Žnajder in
dodaja, da si želijo, da bi
tem smernicam sledilo
čim več organizatorjev ne
glede na velikost in vrsto

prireditve. Kako, pa lahko
izveste na brezplačni delavnici "Zero waste prireditve", ki jo bodo organizirali
skupaj z Razvojno agencijo
Sora in bo v torek, 12. aprila, ob 13. uri potekala v veliki sejni sobi na Upravni
enoti Škofja Loka. Prijava
na delavnico je obvezna na
tej povezavi: www.ra-sora.
si/zero-waste-skofjelosko-delavnica-zero-waste-prireditve/
Ekologi brez meja prav tako
opozarjajo, da je pred nami
24. april, slovenski dan brez
zavržene hrane. "Izkoristite
čas do takrat za razmislek in
sprejmite zavezo, da bo v
Škofji Loki hrana končno
našla svoje mesto – na krožnikih, ne na odlagališčih,"
pravijo.

Rdeča lička v škofjeloških
vrtcih in šolah
Na pobudo ene izmed občank je Občina Škofja Loka
oblikovala projekt Carjevič

– rdeča lička v škofjeloških
vrtcih in šolah.
"Zdaj, ko tla niso več zamrznjena, bomo glede na možnosti v prostoru ob škofjeloških izobraževalnih ustanovah posadili sadike vrste
carjevič. Domača jabolka
carskega okusa bodo tako
razveseljevala naše najmlajše občanke in občane. Ob
tem bomo pripravili strokovno izobraževanje o pomenu in negi dreves ter
praktični prikaz obrezovanja," pravi župan Tine Radinja.
Čiška Podnar bo škofjeloškim otrokom podarila
dvajset sadik, za ostale sadike pa bo sredstva prispevala Občina Škofja Loka.
Izbrali so sorto carjevič, saj
gre za odporno jabolko.
Osnovna barva je svetlo rumena, pokrivajo pa jo značilna "rdeča lička". V posamezni šoli ali vrtcu bodo ob
tem pripravili dogodek, da
bodo otroci lahko videli,
kako se pravilno sadi tovr-

stne sadike, nato opazovali
rast in napredek ter se v
prihodnjih letih sladkali s
sadeži. Prvi dogodek bo ob
podružnični osnovni šoli
Bukovščica jutri, v sredo,
od 9. ure dalje. Drevesa
bodo sadili tudi v OŠ Jela
Janežiča in v OŠ Škofja Loka-Mesto. Dogodek v Vrtcu
Škofja Loka bo v četrtek, 7.
aprila, ob 9.30.

Obrezovanje dreves
Občina Škofja Loka bo 6.
aprila organizirala celodnevno delavnico (med 8.
in 17. uro) obrezovanja dreves, ki bo potekala pri Škoparjevi domačiji na grajskem vrtu Loškega muzeja,
nad katerim je čudovit lipov
drevored. Ob 17. uri bodo
za splošne javnosti organizirali predavanje o pomenu
dreves in grmovnic (arboristka svetovalka Tanja Grmovšek) in pravilni negi in
obrezovanju in vzdrževanju
dreves in grmovnic (agro-

smeri proti Škofji Loki pa
promet ni mogoč, zato se
uporablja obvoz preko križišča Lipica.
Zaradi zapore je spremenjen
tudi avtobusni promet. Za
vse avtobuse, ki vozijo iz
smeri železniške postaje proti središču mesta, obvoz poteka preko Frankovega naselja,
kjer je začasno avtobusno
postajališče pri stavbi Frankovo naselje 12 (nekdanji bar
Omega) in naprej po regionalni cesti Ljubljana–Škofja
Loka, do krožišča v Starem
Dvoru in naprej po ustaljeni
trasi, ki po Kidričevi cesti pelje do Škofje Loke. V smeri
proti središču mesta sta ukinjeni avtobusni postajališči
Stari Dvor – Frankovo naselje
(Mercator center) in Trata
MD (Krka – tehnični pregledi). V vseh fazah prenove Kidričeve ceste je predviden
enosmerni promet od Starega Dvora v smeri železniške
postaje, tako da bo avtobusni
promet iz smeri Škofje Loke
proti železniški postaji ves
čas potekal po ustaljeni trasi.
Od prejšnjega tedna pa do in
31. oktobra je zaradi gradnje
delno zaprta cesta čez Gorajte na odseku od nove soseske za Kamnitnikom do Matička pri Svetem Duhu.
Zaradi obnov so občasno zaprte tudi nekatere druge ceste, o zaporah pa izveste na
spletni strani Občine Škofja
Loka.

nomka Maja Zakotnik).
Maja Zakotnik bo izvedla
tudi praktični prikaz obrezovanja dreves.
Občina Škofja Loka bo v tej
pomladi sicer posadila še dodatnih deset medovitih avtohtonih dreves, ki predstavljajo dodaten vir medičine
in cvetnega prahu za čebele,
čmrlje, metulje in ostale
opraševalce, ki v veliki meri
pripomorejo k ohranjanju
naravnega ravnovesja. Opraševalci so izrednega pomena
za poljedelstvo, zahvalimo
pa se jim lahko tudi za izjemno biotsko raznovrstnost v
naši državi. Zato v občini ne
kosijo nekaj javnih travnatih
površin, ki so ustrezno označene, in so na njih zasajene
medovite cvetlice.

Pomladimo gozdove
Letos načrtujejo tudi zasaditev vsaj petdesetih dreves
visokoraslega lipovca ob obnovljeni Kidričevi cesti,
družba Slovenski državni
gozdovi pa že sedaj vabi prostovoljce in prostovoljke, da
se to soboto, 2. aprila, od 9.
do 11. ure pridružijo tradicionalni vseslovenski akciji
Pomladimo gozdove 2022.
Ena od letošnjih šestih lokacij sajenja bo tudi na Trati v
Škofji Loki. Več informacij
najdete na skofjaloka.si.

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Spanje je pomembno

Zapore zaradi gradnje
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Občina Škofja Loka
Pomagamo Ukrajini
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Rdeči križ Slovenije, območna enota Škofja Loka, se skupaj z Župnijsko karitas Škofja Loka in
Civilno zaščito občine Škofja Loka pridružuje akciji
zbiranja sredstev za pomoč
prebivalcem v Ukrajini. Zbrane dobrine lahko
prinesete v humanitarno
skladišče RKS – OZ (nekdanja vojašnica). Informacije
lahko dobite po telefonu 04
51 70 650. Svoj finančni prispevek za akcijo "Pomoč
Ukrajini" lahko nakažete
na: Rdeči križ Slovenije,
Mirje 19, 1000 Ljubljana;
TRR: SI56 0310 0111 1122
296; Sklic: SI00 96889;
BIC banke: SKBASI2X;
Koda namena: CHAR. Uporabniki mobilnih storitev
A1, Telekom, Telemah in

T-2 lahko prispevajo tudi s
poslanim SMS na 1919 z besedo BEGUNCEM (prispevate 1 evro) ali BEGUNCEM5 (prispevate 5 evrov).
Zbirajo se tudi sredstva za
prijateljsko mesto Buča. Zaradi logističnih težav pri dostavi so se na občini dogovorili z romunskim mestom
Siret, s katerim je občina
skupaj v združenju Douzelage. Pomoč za Bučo z dostavo v mesto Černivci se
zbira pri območni organizaciji Rdečega križa v Škofji
Loki na računu, ki je odprt
pri Gorenjski banki: Rdeči
križ Slovenije – Območno združenje Škofja Loka,
Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka. Številka računa
je SI56 0700 0000 0187
397 SKLIC SI 00 246. Namen plačila: Pomoč mestu
Buča in Černivci.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na
območju občine Škofja Loka za leto 2022.
Vsebina javnega razpisa je na voljo na spletni strani Občine
Škofja Loka, pod rubriko Razpisi, naročila, namere.
Številka: 355-0006/2022
Datum: 15. 3. 2022
				

Tine Radinja, župan

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU
za sofinanciranje posameznih dogodkov festivala
Pisana Loka 2022.
(stik: Jana Fojkar, 04 511 2 312, jana.fojkar@skofjaloka.si)
Vsebina javnih razpisov in razpisna dokumentacija je bila z
dnem 9. 3. 2022 objavljena na spletnih straneh Občine Škofja
Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Javni razpisi in objave.
Datum: 9. 3. 2022
Tine Radinja, župan

Pasionci v Kataloniji
V začetku marca je v katalonskem mestu Esparreguera potekala 38. letna konferenca združenja
Europassion, udeležili pa so se je tudi predstavniki iz škofjeloške občine.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Europassion
združuje nekaj manj kot devetdest pasijonskih mest in
krajev iz šestnajstih evropskih držav. Združenju Europassion se je leta 2007 pridružila tudi Občina Škofja
Loka s Škofjeloškim pasijonom, leta 2018 pa še pasijonsko združenje Pasijonski
veter, ki povezuje vse slovenske pasijonce pod duhovnim vodstvom loških
bratov kapucinov.
Tako se je v začetku tega meseca v Esparregueri, po dveh
odpadlih srečanjih zaradi koronavirusa (nemški Tirschenreuth, Škofja Loka), zbralo
okrog 130 udeležencev iz več
kot tridesetih evropskih pasijonskih krajev. Med njimi so
bili tudi predstavniki Občine
Škofja Loka z županom Tinetom Radinjo in dvanajst
predstavnikov Pasijonskega
vetra iz Ribnice in Škofje
Loke. Med njimi so bili tudi
Helena Ilc, gonilna sila Ribniškega pasijona, Alojzij Pavel Florjančič, neutrudni loški pasijonec, ter člana razširjenega predsedstva Europassion Andreja Ravnihar
Megušar in Aleksander Igličar.
Prvi dan srečanja je uradna
delegacija Europassiona obiskala nadškofijo Barcelona,
kjer jo je sprejel nadškof
Joan Josep Omella. Delegacija je obiskala tudi katalonski parlament, kjer jih je
nagovorila predsednica Laura Borras.
Drugi udeleženci so obiskali
kraj Manresa, saj se letos

Predstavniki Občine Škofja Loka in gibanja Pasijonski veter pred pasijonskim gledališčem
v Esparregueri / Foto: osebni arhiv Aleksandra Igličarja
spominjamo 500. obletnice
spreobrnjenja svetega Ignacija Loyolskega. V tamkajšnji cerkvi, ki je postavljena
nad votlino, v kateri je premišljeval sveti Ignacij Loyolski, je pater Marko Rupnik s
sodelavci Centra Alleti marca 2021 postavil obsežne
mozaike v skupnem obsegu
okrog 550 kvadratnih metrov, ki teološko izhajajo iz
Ignacijevih besedil.
Popoldan so si udeleženci
ogledali znameniti benediktinski samostan Montserrat,
katerega začetki segajo v 9.

stoletje. Romarje že dolga
stoletja blagoslavlja Črna
Marija z detetom Jezusom v
naročju, ki je zavetnica Katalonije.
V soboto dopoldan so predstavniki pasijonskih mest
imeli formalno letno skupščino združenja, zvečer pa
je bil v Pasijonskem gledališču v Esparregueri, ki sprejme okrog 1300 udeležencev, uprizorjen pasijon, katerega začetki segajo v leto
1611. V pasijonu nastopa
okrog 300 igralcev, ki jih
spremlja orkester in pevski

Sporočilo o solidarnosti
Kamniti most v Škofji Loki je bil sredi tega meseca ponovno osvetljen z zeleno barvo, ki je letos
pomenila tudi pomladno luč upanja za mir in konec vojne v Ukrajini.
Vilma Stanovnik

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, 4220 ŠKOFJA LOKA

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Škofja Loka
objavljen

JAVNI RAZPIS

za subvencioniranje nakupa in gradnje
malih komunalnih čistilnih naprav na območju
občine Škofja Loka za leto 2022.
Vsebina javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo
na spletni strani Občine Škofja Loka www.skofjaloka.si, pod rubriko Novice in objave/ Razpisi, javna naročila, natečaji …, ter v
sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg
15, Škofja Loka.
Številka: 354-0015/2022
Datum: 7. 3. 2022
Tine Radinja, župan

zbor. Vsi sodelujoči so prostovoljci, kar se med pasijonsko uprizoritvijo nedvoumno odraža s srčnostjo, ki
žari iz njihovih besed, glasbe in src.
V nedeljo pred odhodom so
se udeleženci zbrali pri sveti
maši, ki jo je daroval krajevni škof. Na koncu maše so
leseno skulpturo Marije, ki
je duhovni simbol združenja Europassion, prevzeli
pasijonci iz češkega mesta
Horice na Šumave, kjer bo
srečanje Europassiona drugo leto junija.

Škofja Loka – Tudi letos se
je v dneh okoli 17. marca
Občina Škofja Loka pridružila obeleževanju irskega državnega praznika, dneva sv.
Patrika (St Patrick's Day).
Kamniti most nad Selško
Soro, ki je prepoznavna mestna ikona in najstarejši
ohranjeni most v Sloveniji,
je bil ponovno osvetlen z zeleno barvo. S tem se je Škofja Loka pridružila tudi pobudi Global Greening.
Letošnja praznična zelena
osvetlitev je prinašala mednarodno sporočilo solidarnosti, obenem pa je pomenila potrditev in nadaljevanje dobrega kulturnega sodelovanja med škofjeloško
občino in veleposlaništvom

Kamniti most v Škofji Loki je te dni osvetljen v zeleno, v
družbi Mihe Ješeta (levo) in župana Tineta Radinje (desno)
pa sta si ga ogledala tudi irska veleposlanik Myles Geiran
in ministrica Josepha Madigan. / Foto: Denys Shay

Irske v Ljubljani ter irskim
veleposlanikom Mylesom
Geiranom.
Škofjo Loko je v prazničnem tednu obiskala irska
državna ministrica za posebno izobraževanje in
vključevanje Josepha Madigan, ki se je mudila na delovnem obisku v Sloveniji.
Ministrica si je v spremstvu
veleposlanika in župana Tineta Radinje ter pooblaščenca za mednarodno sodelovanje Miha Ješeta ogledala dobro organizirano in
razvejano mrežo institucij s
področja posebnega izobraževanja in socialne vključenosti. Tako je obiskala
Osnovno šolo Jela Janežiča,
novi Vrtec Kamnitnik ter
večgeneracijski center v
nekdanji vojašnici.
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Ob dnevu Civilne zaščite, ki ga praznujemo 1. marca, so tradicionalno podelili priznanja Civilne
zaščite. Med dobitniki je bilo pet občanov Škofje Loke, dva sta prejela zlato in trije bronasto priznanje.
Maša Likosar
Škofja Loka – Zlato priznanje Civilne zaščite sta prejela Nikolaj Kržišnik in Walter
Zakrajšek, bronasto pa škofjeloški župan Tine Radinja,
Simon Starman in Štefan
Križaj.
Nikolaj Kržišnik je aktiven
prostovoljni gasilec, med
drugim je opravljal tudi
funkcijo predsednika PGD
Gosteče. Že več let je na
Občini Škofja Loka zaposlen kot strokovni sodelavec
za področje zaščite in reševanja, kjer izdeluje občinske ocene ogroženosti ter
načrte zaščite in reševanja,
opravlja tudi funkcijo poveljnika Civilne zaščite občine Škofja Loka. "Prihajam
iz vrst gasilcev, kjer so intervencije običajno hitre in
učinkovite. Nesreče, kakršna je bila epidemija, pa zaznamuje dolgotrajnost, mesece in mesece smo izvajali
aktivnosti, nudili smo zlasti
logistično podporo, pri tem
pa brez prostovoljcev zagotovo ne bi šlo," je na osrednji podelitvi priznanj na
Brdu pri Kraju dejal Kržišnik.

Nikolaj Kržišnik, poveljnik Civilne zaščite Škofja Loka, je
prejel zlato priznanje Civilne zaščite. / Foto: Primož Pičulin
Walter Zakrajšek se je kot
član Jamarskega društva
Gorenja vas jamarstvu zapisal v letu 1990. Sodeloval je
pri ustanovitvi Društva za
raziskovanje podzemlja

Škofja Loka. Leta 2002 je bil
sprejet med operativne jamarske reševalce. Deset let
zatem je postal inštruktor
JRS, istega leta pa je prevzel
tudi vodenje reševalnega

centra Kranj pri JRS. Že
osem let je vodja Jamarske
reševalne službe Slovenije.
Škofjeloški župan Tine Radinja je na predlog Občine
Škofja Loka prejel bronasto
priznanje. Kot so zapisali v
obrazložitvi, je Radinja s
svojim odgovornim delom
in pozitivnim pristopom
pripomogel, da so v času
epidemije uspešno delovali
vsa kritična infrastruktura,
javne službe in občinska
uprava, da je bila najranljivejšim skupinam nudena
potrebna pomoč in so bili
občani sprotno obveščeni o
vseh ključnih informacijah.
Bronasta dobitnika Štefan
Križaj in Simon Starman sta
po mnenju PGD Godešič
med najbolj aktivnimi in zaslužnimi člani društva. Štefan Križaj je dvajset let, do
leta 2018, opravljal funkcijo
poveljnika, Simon Starman
pa v istem obdobju predsednika društva. Oba sta bila
na operativnem nivoju člana
gasilske enote 35 let – z več
uspešno opravljenimi tečaji,
činom gasilskega častnika
II. stopnje in mnogimi
uspešno vodenimi intervencijami.

Znamenita ameriška
zasedba prihaja v Ostrigo
S prihajajočo pomladjo se začenja tudi kopica kulturnega, predvsem koncertnega dogajanja.
Organizatorji dogodkov so že v polnem pogonu, prireditve se odvijajo kot po tekočem traku,
načrtovanje poznopoletnega in jesenskega programa je že v zaključni fazi. Nič drugače ni niti z
aktivisti Kulturno umetniškega društva Jadran.

Škofja Loka – "V letošnjem
letu obujamo koncertni cikel
Bluzimo v Loki, kjer se posvečamo predvsem drugačnim (surovim) bluzovskim
muzikam, ki so pri nas dokaj
redko prisotne, glasbenih
ustvarjalcev pa praktično ni
oz. ustvarjajo na margini.
Sodobni surovi bluz izhaja iz
proletarskih korenin in razvija novi zvok, ki ojačan z
zvoki garažnega roka gradi
na temeljih starejših – pogumu, odločnosti kantri bluza
ameriškega juga, bluegrassa,
folka, americane, ki godrnja,
renči, zavija, topota, preganja in straši z glasovi nove
generacije delavskega razreda, ki igra za delavski razred," v uvodu razloži Ana
Bassin, predsednica društva.
"Ta trenutek lahko napovem
tri koncertne večere v sklopu
cikla, zagotovo pa se jim bo
pridružil še kakšen. V sredo,
27. aprila, v Loko, v sklopu
dvomesečne evropske turneje, prihajajo znameniti roke-

Foto: arhiv zasedbe Supersuckers

Nina Fehter

Ameriški rokenrol kavboji Supersuckers
nrol kavboji Supersuckers,
ki jih je oboževal sam Lemmy Kilmister (Motörhead),
njihov oboževalec pa je tudi
Eddie Vedder (Pearl Jam).
Za ogrevanje bo poskrbel
prepoznavni Samuel Blues.
V soboto, 4. junija, se še tretjič v Loko vrača znameniti
podivjani ameriški klaviaturist James Leg, prav tako v
sklopu večje evropske turneje. Prav tako v soboto, 15. oktobra, pa nas obišče sam Jay

Munly, ki ga sicer poznamo
iz prepoznavne zasedbe
Slim Cessna's Auto Club,"
še dodaja Ana.
Poleg koncertne dejavnosti
pa je društvo aktivno na več
področjih. Tako je v sodelovanju z Zavodom O obudilo
galerijsko dejavnost na območju bivše vojašnice, v
okviru 'Galerije Jadran' se
je marca predstavila mlada
škofjeloška likovnica Alenka Žumer. "Gre za brezdo-

mno galerijo, ki ji sicer večinoma streho nad glavo
nudi Zavod O, občasno pa
svoje zatočišče najde tudi
pod milim nebom," razloži
Ana. V letošnjem letu naj bi
se tako odvilo več kot pol
ducata razstav mladih umetnikov in umetnic. "Želela
bi poudariti še dve naši aktivnosti, 'Jadranov filmski
klub', ki je potekal že lani,
ter 'Jadranov knjižni klub',
ki se je starejšemu klubskemu bratu pridružil letos.
Gledamo filme in beremo
knjige ter se o tem pogovarjamo. Nepretenciozno, a še
vseeno s kritičnim pogledom. Pridruži se nam lahko vsakdo, več pa lahko zasledite na naših družabnih
omrežjih, predvsem na Facebooku," ob koncu doda
Ana. Velja omeniti, da so v
društvu Jadran letos (po njihovih besedah – končno)
zagnali tudi založniško dejavnost, prve izdaje bodo
predvidoma uzrle luč sveta
v drugi polovici letošnjega
leta.

Škofja Loka – Na Občini Škofja Loka, oddelku za okolje in
prostor, imajo v zadnjem času ponovno velik porast klicev v
povezavi s prodajo zemljišč na območju veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Livada Žovšče in na
območju veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine
Škofja Loka, natančneje znotraj območja rezervata za severno obvoznico. Na različnih prodajnih portalih so namreč
objavljeni oglasi z zavajajočo vsebino, saj se nekatera zemljišča prodajajo kot zazidljiva, čeprav to niso. Več je moč izvedeti na spletni strani Občine Škofja Loka, morebitne kupce
pa opozarjajo, naj se o parcelah dobro pozanimajo, da kasneje ne bi prihajalo do nepotrebnih nevšečnosti.

Brezplačno poskusno zbiranje zelenega odreza
Škofja Loka – Komunala Škofja Loka od jutri, 30. marca, pa do
vključno 20. aprila organizira brezplačno poskusno zbiranje
zelenega odreza v občini Škofja Loka. Treba se je predhodno
prijaviti, po prijavi pa lahko na izbrani termin do 7. ure zjutraj
na odvzemno mesto pripravite do dva kubična metra zelenega odreza. Med zeleni odrez spadajo: trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta, odcvetele rože, lesni sekanci, slama,
seno, suho listje, veje, lubje in iglice dreves z mehkim lesom.

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2017) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega
sveta Občine Škofja Loka

RAZPISUJE
PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ŠKOFJA LOKA
ZA LETO 2022
Občinski svet Občine Škofja Loka podeljuje posameznikom,
pravnim osebam zasebnega in javnega prava, različnim skupnostim in organizacijam ter društvom s prebivališčem oziroma sedežem v občini naslednja priznanja:
NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE za izredno delovanje in stvaritve na posameznih področjih družbenega življenja in dela ter
za pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine v širšem
družbenem prostoru.
Podeli se lahko največ en naziv častnega občana.
ZLATI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za dolgoletno izredno
uspešno in družbeno pomembno delo na posameznih področjih družbenega življenja ali za dosežke, ki so trajnejšega pomena in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
Podeli se lahko največ en zlati grb občine.
SREBRNI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za večletno uspešno in
družbeno pomembno delo ter za zgledne uspehe in požrtvovalnost na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelita se lahko največ dva srebrna grba občine.
BRONASTI GRB OBČINE ŠKOFJA LOKA za pomembne dosežke na posameznih področjih družbenega življenja.
Podelijo se lahko največ trije bronasti grbi občine.
Pobude za podelitev priznanj lahko podajo občani, skupine občanov, pravne osebe zasebnega in javnega prava, skupnosti in
organizacije ter društva.
Pobuda mora vsebovati:
– navedbo vlagatelja pobude,
– ime in priimek, datum rojstva fizične osebe, naziv pravne osebe in naslov predlaganega dobitnika priznanja občine,
– utemeljitev pobude za prejem priznanja občine, dosežene
uspehe pri delu in javnem delovanju na posameznih področjih družbenega življenja v občini, Sloveniji in svetu,
– predlog za podelitev vrste priznanja občine iz 2. člena odloka.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi mnenja, ki podpirajo pobudo.
Pobudnik za podelitev priznanja ne more predlagati samega
sebe ali svojega družinskega člana.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne obravnava.
Pobude zbira Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Škofja Loka, Mestni trg 15,
4220 Škofja Loka, do ponedeljka, 16. MAJA 2022, s pripisom na
ovojnici »PRIZNANJA OBČINE 2022« ali po e-pošti na naslov:
obcinski.svet@skofjaloka.si do 24.00.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Mag. Melita REBIČ, predsednica

OBČINA ŠKOFJA LOKA, MESTNI TRG 15, ŠKOFJA LOKA

Priznanja Civilne zaščite

Oglasi glede prodaje zemljišč tudi zavajajo
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Občina Gorenja vas - Poljane
Županov kotiček

Dve uspešni leti
enega mandata

Na mestu nekdanje stare šole, ki so jo lani julija porušili, raste Hiša generacij, v kateri bodo po
novem prostori za dnevno varstvo in začasne namestitve starejših.
Mateja Rant

Milan Čadež
ran nov glavni most v Gorenji vasi. Športno dvorano v
Gorenji vasi smo pred leti
zgradili brez enega samega
evra sredstev šolskega ministrstva, zato se mi danes zdi
še bolj neverjetno, da smo
bili lani uspešni. Javni razpis je zagotavljal dovolj
sredstev za šolske investicije vsem občinam v državi,
saj smo pridobili kar tretjino nepovratnih sredstev za
gradnjo Vrtca Agata v Poljanah. Nisem pričakoval, da
bomo gradili še dom za starejše občane v Gorenji vasi
in urejali središče Poljan, še
manj pa, da bo obnovljena
cesta po naši Poljanski dolini. Vsa ministrstva so pripravila razpise za razvojne
naložbe, kakršnih doslej še
ni bilo, in če smo odzivni,
še bolj delavni in kreativni,
imamo odlične možnosti za
zagon in izvedbo novih projektov.
Večina zastavljenih investicij je ob volitvah v fazi izvedbe in srčno upam, da bomo
šli s takim tempom naprej
tudi po volitvah. Kar nam je
ponujeno z nasprotne strani, pa nas resnično lahko
skrbi. Sprejete zakone vlade
bodo takoj razveljavili, to pomeni v delu protikoronskih
ukrepov tudi vračanje sredstev, ki smo jih vsi prejeli.
Nič ne slišim vsebinskega,
daleč od potreb ljudi in lokalnega okolja, nobenega
zagotovila, da se bodo začeti
projekti nadaljevali. Odločala nam bo civilna družba –
berite "petkovi protestniki"
in njihove zahteve bodo
spravili v zakonodajne okvire. Kul opozicija v en glas
razlaga, s kom ne bodo sodelovali. Danes in vedno pa
je ravno sodelovanje ključno
za dosego visokih ciljev; to
na desni strani političnega
pola znamo in to smo dokazali.
Srčno upam, da je moja
skrb odveč in da bomo tudi
po volitvah naprej gradili v
slovenskih občinah in našo
lepo državo Slovenijo.
Milan Čadež, župan

Gorenja vas – Dela na objektu, ki je zdaj že pod streho,
potekajo v skladu z načrti. V
notranjosti so zaključeni
grobi ometi, ta čas pripravljajo tudi grobe razvode za
napeljavo, sočasno pa poteka še izdelava fasade, so razložili na občini. Gradbena
dela naj bi bila po pogodbi
končana konec septembra,
nato pa sledi še oprema notranjih prostorov. Direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših (CSS) Škofja Loka Silva Košnjek je
pojasnila, da naj bi razpis za
izbiro notranje opreme pripravili predvidoma do konca
marca, prav tako pa že iščejo
ustrezne kadre za zaposlitev
v Hiši generacij.
Sočasno z deli v notranjosti
poteka še zunanja ureditev,
kjer bodo na strani, ki gleda
na cesto, postavili tudi protihrupno ograjo. V nadaljevanju bodo uredili kanalizacijo in vodovod ter vrtine za
toplotno črpalko. Prostori
naj bi bili uporabnikom na
voljo v začetku prihodnjega
leta. V pritličju bo enota

Projekt v višini 1,4
milijona evrov
sofinancirajo z
nepovratnimi sredstvi
Evropskega sklada za
regionalni razvoj,
občina pa bo krila
stroške izdelave
projektne
dokumentacije.

Gradnja Hiše generacij poteka po načrtih. / Foto: Jure Ferlan
dnevnega varstva za od šest
do osem uporabnikov dnevno, v zgornjih dveh nadstropjih pa enota za začasno namestitev, v kateri bodo lahko
sprejeli 16 uporabnikov.
Projekt v višini 1,4 milijona
evrov sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni ra-

zvoj, občina pa bo krila stroške izdelave projektne dokumentacije, so še pojasnili na
občini. V sklopu dnevnega
varstva, ki ga bodo organizirali v obliki dnevnega centra, si po besedah Silve Košnjek prizadevajo tudi za
možnost prevoza do dnevnega centra. "Prednost bodo

sicer imeli občani občine
Gorenja vas - Poljane, če ne
bo dovolj interesa, pa tudi s
širšega škofjeloškega območja." Zaposlitve v Hiši generacij bodo sprva poskušali
zagotoviti s pomočjo zaposlenih v CSS Škofja Loka z
dolgoletnimi izkušnjami pri
delu s starejšimi, je še poudarila Silva Košnjek, ki je ne
skrbi, da ne bi našli dovolj
kadrov, saj bi lahko poskrbeli tudi za prekvalifikacije v
škofjeloškem centru. V njihovi centralni kuhinji v Škofji Loki bodo pripravljali
tudi obroke za stanovalce
Hiše generacij v Gorenji
vasi.

Brence ostaja predsednik
V Gorenji vasi je sredi marca potekal občni zbor Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, na katerem so
izvolili nove organe združenja.
Mateja Rant
Gorenja vas – Občnega zbora v Sokolskem domu v Gorenji vasi se je udeležilo 84
članov in častnih gostov.
Najprej jih je pozdravil
predsednik združenja Milan
Brence, ki je na zboru dobil
vnovično podporo članov za
vodenje združenja, nagovorila pa sta jih tudi direktor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Janez Pirc in
župan Občine Gorenja vas Poljane Milan Čadež.
Kot so zapisali v sporočilu po
občnem zboru, je pred Združenjem kmečkih sirarjev
Slovenije pestro in naporno
leto, saj so jim zaupali organizacijo mednarodne konference Evropskega združenja
kmečkih in obrtniških sirarjev FACE v Bohinju, po dveh
letih premora pa bodo oktobra ponovno organizirali
tudi Festival slovenskih sirov
na Brdu pri Kranju. Ker je
letošnje leto za združenje
tudi volilno, so na zboru za
obdobje štirih let ob soglasni

Na občnem zboru je člane Združenja kmečkih sirarjev Slovenije nagovoril tudi župan
Milan Čadež. / Foto: Tatjana Čop
podpori članov za predsednika ponovno izvolili dosedanjega predsednika Milana
Brenceta, izvolili so tudi člane upravnega odbora in drugih organov združenja. Še
pred uradnim delom so se
udeleženci odpravili na obisk
hribovske kmetije Pr' Leskovc v Stari Oselici, na kate-

ri mladi gospodar Jakob Dolinar ob podpori družine
predeluje mleko v poltrdi sir
in sveže mlečne izdelke. Kot
so še poudarili, je združenje
v nenehnem stiku tudi s
stroko. Na občnem zboru je
dr. Petra Mohar Lorbeg
predstavila raziskave Inštituta za mlekarstvo in probioti-

ke, podjetje Filtris pa je predstavilo sisteme prostorske
filtracije. "Združenje kmečkih sirarjev Slovenije ter Inštitut za mlekarstvo in probiotike sta postavila temelje za
tesno sodelovanje na področju razvoja kmečkega sirarstva," so zaključili poročilo z
občnega zbora.

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE, POLJANSKA CESTA 87, GORENJA VAS

Prehajamo v čas, ko se izteka mandat poslancem v državnem zboru in s tem tudi
vladi. Ob začetku mandata
sem bil kar optimist, saj je
vajeti vlade prevzel nekdanji
župan in prepričan sem bil,
da bo do občin boljši posluh
in da se bo dalo tudi pri povprečnini hitreje in bolje dogovoriti. Nadejal sem se razpisov za občine za prepotrebno gradnjo vrtcev, šol,
zdravstvo, obnovo kulturne
dediščine in druge pomembne infrastrukture. Motil sem
se in priznam, da sem bil
kar malo razočaran, tudi nad
opevajočo širino in delovno
operativnostjo, ki pa je v praksi nismo občutili.
Prišel je trenutek, ko je letela puška v koruzo in pred
bližajočo se epidemijo je krmilo vlade prevzel Janez
Janša. Sem si mislil, Janez,
kaj ti je treba, šli bi na volitve, močno zmagali, pa bi
bilo lažje. Ljudski rek pa
pravi, težak začetek, dober
konec … In ravno to se je
zgodilo. Janševa vlada ima
po dveh letih dejansko kaj
pokazati, piko na i so pa postavili še s sprejemom zakona o dohodnini, ki je povečal neto plače vsem zaposlenim v Sloveniji. Ob tem se
sprašujem, zakaj pri tem ni
bilo enotnosti, saj se je povišanje plač vsem v državi
– mislim, da se ne motim
– zgodilo prvič v mojem življenju.
Ko danes gledam nazaj to
drugo polovico mandata, kaj
in koliko smo v teh dveh letih zgradili, tudi sam kar ne
morem verjeti, da je to res.
Razlika je posebno očitna
glede na predhodnih deset
let levih vlad, ko so bile občine deležne bistveno manjšega deleža davkoplačevalskega denarja in nismo bili deležni tako dobrega sodelovanja. Država je denar končno
namenila nazaj ljudem za
tiste projekte, ki jih občani
najbolj potrebujejo, in se še
učinkovito pogajala za obsežna dodatna evropska sredstva. Po dveh letih desne
vlade smo bili kot občine
končno enakopravni sogovornik in vredni spoštljive
obravnave, višina povprečnine je že v prvem letu pozitivno presenetila vse župane. Z
investicijami v infrastrukturne projekte, ceste, vodovod in na področju šolstva,
zdravstva, kulture in varstva
starejših smo skupaj zastavili na polno v vseh občinah
v Sloveniji.
Pred dvema letoma se mi
tudi sanjalo ni, da bo toliko
narejenega na obnovi ceste
Trebija–Sovodenj, Lučine–
Suhi Dol in da bo zabetoni-

Dela potekajo v
skladu z načrti
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Na dogodku Ta dobra stara kuha na Dvorcu Visoko so pripravili jedi, ki jih je na dvorcu kuhala že
nekdanja gospodarica Ana Kalan, a v sodobni izvedbi.
Mateja Rant
Visoko – Gastronomsko-kulinarični večer na Dvorcu Visoko so v začetku marca pripravili študenti Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem (VSŠGVT)
Bled v sodelovanju z Zavodom Poljanska dolina. Za
osnovo so vzeli jedi iz preteklosti, ki pa so jim nadeli pridih sodobnosti. Med drugim
so postregli drobnjakove
štruklje v kokošji juhi, kar so
lani v okviru Zelenega dneva
Poljanske doline izpostavili
kot najbolj značilno jed Poljanske doline.
Študenti VSŠGVT Bled so
večerjo pripravili na osnovi
receptov iz kuharske knjige
Pavleta Hafnerja Ta dobra
stara kuha, v kateri so zbrani
številni recepti škofjeloškega
območja, ki jih je v Dvorcu
Visoko pripravljala nekdanja

Mateja Rant

Gastronomsko-kulinarični večer v Dvorcu Visoko
gospodinja Ana Kalan. A stari recepti so predstavljali
zgolj osnovo, saj so jedi prilagodili sodobnemu času. V
večerjo so vključili izdelke
lokalnih ponudnikov, in si-

Drobnjakovi štruklji v kokošji juhi

cer Kmetijstva Čadež, Mesarstva Perešuti ter kmetij Galjot in Demšar, za konec pa
so gostom ponudili še sirno
ploščo s siri Kmetije Pustotnik. Etnolog Janez Bogataj
je celotni večer označil za
zelo prijetno doživetje, krožniki, sestavljeni iz živil lokalnega porekla, pa so bili z
odlično sestavljenimi okusi
primerni današnjemu času.
"Čeprav smo uživali jedi, ki
sodijo v kategorijo prehranske dediščine, nismo dobili
postreženo tako, kot ko jih je
Ana Kalan pripravljala v teh
prostorih, in to je pravi način. Dediščina ne sme biti
prehranski muzej, ampak
nas mora motivirati pri iska-

nju novih rešitev." Župan
Milan Čadež, direktor Zavoda Poljanska dolina Tomaž
Trobiš in direktor VSŠGVT
Bled Peter Mihelčič so ob
tem poudarili pomen dobrega medsebojnega sodelovanja za nadaljnji razvoj. "Poljanska dolina je dolina ljubezni. Do življenja, narave,
umetnosti, aktivnostih, kulture in kulinarike. Ravno na
slednjem področju si želimo
biti še boljši,« so si namreč
že pred časom zastavili v Zavodu Poljanska dolina. Drobnjakove štruklje "na župi", ki
so jih postregli tudi na kulinaričnem večeru na dvorcu
Visoko, pa želijo razviti v vodilni produkt destinacije.

Aparate v ponovno rabo
Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju z družbo ZEOS v zbirnem centru Todraž vzpostavila
kotiček, kjer je možno oddati še delujoče aparate v ponovno rabo.
Mateja Rant
Todraž – Kotiček za oddajo
rabljenih aparatov so uredili
v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno, s katerim
želijo spodbuditi prehod na
krožno ravnanje z električno
in elektronsko opremo. "S
tem lahko tudi občani občine Gorenja vas - Poljane prispevamo k varovanju okolja
– manjši porabi naravnih
virov in manjšemu onesnaževanju pri proizvodnji no-

Članice Društva poslovnih žensk FAM so se v
marcu srečale v Dvorcu Visoko.

Visoko – V Dvorcu Visoko
jih je sprejel župan Milan
Čadež, ki jim je predstavil
svojo visoško kroniko – zgodovino dvorca in njegovo
obnovo v preteklih letih. Ob
ogledu dvorca sta jih posebno očarali obnovljena poročna dvorana in črna kuhinja,
iz katere je zadišalo po terjakovem čaju. Srečanje so jim
popestrili tudi z igranimi
vložki iz Cvetja v jeseni in
Visoške kronike.
"Dan je bil očitno namenjen
izjemnim zgodbam," sta
svoje vtise strnili Nataša
Čampelj in Tanja Mejak.
Spoznali so namreč še uspešno poslovno zgodbo, ki jo
že dolga leta piše podjetje
Marmor Hotavlje, ki so ga
leta 2019 razglasili za Kralje
kamene dobe. Zgodba vodilnega kamnoseškega podjetja v svetu jih je navdušila;
med drugim so jim postregli s podatkom, da so v zadnjih dveh desetletjih opremili več kot 140 luksuznih
jaht. Na dvorcu Visoko so si
z zanimanjem ogledale tudi
novo pridobitev dvorca –
multimedijsko sobo z vsebinami iz Tavčarjeve povesti
Cvetje v jeseni, ki so jo uredili s pomočjo sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ker se na dvor-

V Dvorcu Visoko so si
ogledale tudi novo
pridobitev dvorca –
multimedijsko sobo z
vsebinami iz
Tavčarjeve povesti
Cvetje v jeseni.
Za presenečenje ob mednarodnem dnevu žensk pa je
poskrbela njihova predsednica Andreja Ilgo, ki jim je
podarila knjižico zgodbic o
mački in miški, ki jih je napisal njen mož Peter Ilgo.
"Tako smo ustrezno zaokrožili pisateljsko obarvano srečanje," sta še dodali Nataša
Čampelj in Tanja Mejak.
Niso pa pozabili niti na rože
ob dnevu žena, s katerimi
jih je obdarila njihova članica Karmen Kunstič.

Začeli graditi nov most
Potem ko so pretekli teden porušili dotrajan
most čez reko Hobovščico na Fužinah, se je zdaj
že začela gradnja novega.
Mateja Rant

televizorji, monitorji, mali
gospodinjski aparati in podobno, s čimer bodo omogočili njihovo ponovno uporabo in s tem podaljšali življenjsko dobo aparatov. Še
delujoče aparate bo mogoče
oddati ob ponedeljkih ali
sredah med 8. in 17. uro.
Zbrane aparate bo prevzemala družba ZEOS, projektni partner TSD pa bo izvedel postopek priprave za ponovno uporabo. "Pri tem bo
preveril funkcionalnost in

cu trudijo ohranjati pristno
kulinariko Poljanske doline,
so z domačimi dobrotami
postregli tudi članicam društva FAM. Med drugim so
lahko poskusile najbolj značilno jed s tega območja,
drobnjakove štruklje "na
župi". V dobro voljo pa jih je
spravil karikaturist Boris
Oblak, ki jih je navdušil s
svojimi karikaturami, ki so
jih odnesle domov za spomin.

Fužine – Nov most na Fužinah bodo zgradili v sklopu
rekonstrukcije kilometer in
pol dolgega odseka državne
ceste Trebija–Sovodenj. V
času gradnje novega mostu
so promet preusmerili na
državno cesto Trebija–Žiri,
so pojasnili na občini.
Izbrana izvajalca, to sta CVP
in Raspet, sta najprej poskr-

bela za umik komunalnih
vodov z območja mostu,
nato pa so izvedli rušitev
mostu in čiščenje območja
ter priprave na gradnjo novega mostu, so razložili na
občini. "V skladu s sofinancerskim sporazumom med
Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino Gorenja vas
- Poljane se stroški izgradnje mostu delijo na polovico." Gradnjo bodo predvidoma končali sredi julija.

vih aparatov," je poudarila
Kristina Knific z občine.
V zbirnem centru bo tako
po novem mogoče oddati še
delujoče aparate, kot so štedilniki, pralni stroji, hladilniki, računalniki, pečice,
električne igrače in orodja,

električno varnost ter jih potem vrnil na trg po primerni
ceni ali jih podaril," je razložila Kristina Knific in dodala, da bodo prodajno mrežo
organizatorji letos razširili z
vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe in

V zbirnem centru Todraž je po novem mogoče oddati tudi
še delujoče aparate v ponovno rabo. / Foto: arhiv občine
spletno platformo krožnega
gospodarstva. "Na njej bodo
potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih

storitev in blaga s področja
e-opreme ter o okoljskih
učinkih krožnega ravnanja."

Foto: Gorazd Kavčič

Še delujoče aparate je v zbirnem centru Todraž
mogoče oddati ob ponedeljkih ali sredah med
8. in 17. uro.

Na Fužinah se je že začela gradnja novega mostu.
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Za osnovo stari recepti

Na obisku v
Poljanski dolini
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Občina Železniki
Županov kotiček

Predstavitve in
podpis sporazuma
Sredi meseca marca smo v
Kulturnem domu Železniki
organizirali predstavitev
protipoplavnih ukrepov na
odseku Selške Sore od Domela do Dermotovega jezu.
Na predstavitev smo povabili občane, ki živijo na tem
odseku neposredno ob reki
Sori, na levi in na desni strani. Glavne protipoplavne
ukrepe je najprej predstavil
projektant, o sami izvedbi
teh ukrepov pa je spregovoril predstavnik izvajalca. Gre
za zelo zahteven odsek, saj
je na tem delu Sora obdana
z visokimi obrežnimi zidovi,
vodotok premoščajo trije
mostovi, po dnu struge pa
poteka tudi kanalizacija.
Gradnja bo potekala v strugi, kjer bo tok vode z nasipom ločen od dela, kjer bo
potekala gradnja. Podbetoniranje zidov bo zaradi varnosti potekalo po kampadah
po nekaj metrov, ko se bo
najprej odkopal zid, izvedlo
podbetoniranje, vstavila kanalizacijska cev in zaključilo
podbetoniranje. Občina bo
vzporedno gradila kanalizacijo v naselju Racovnik, kjer
smo z gradnjo čakali na izvedbo teh protipoplavnih
ukrepov. Pripravljalna dela
na tem odseku so že začeli,
dela v strugi pa bodo začeli v
aprilu. Dela bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega leta.
V prejšnjem tednu, 23. marca 2022, je Direkcija za vode
na Zalem Logu organizirala
predstavitev gradnje suhega
zadrževalnika pod Sušo. Pri
predstavitvi so sodelovali še
projektanti, izvajalci in nadzor. Zadrževalnik je ključnega pomena za zagotovitev
poplavne varnosti prebivalcem Železnikov in podjetjem, ki so blizu Sore, saj bo
zadržal povečane količine
vode nad Železniki, po strugi pa je bo teklo toliko, kot jo
lahko struga prevaja. Najprej se bo izvedla preložitev
ceste dolvodno od obstoječega mostu in kapelice, saj bi
obstoječa cesta ovirala izvedbo nove ceste. Nato bodo začeli graditi novo cesto, ki je
na obeh straneh dvignjena v
hrib, za kar bodo izvedeni
zahtevni podporni ukrepi.
Oba kraka ceste bo nad pregrado povezoval most dolžine sedemdeset metrov. Na
desni strani ceste v smeri
proti Železnikom se bo

Bližje poplavni zaščiti
V aprilu se bo začela gradnja protipoplavnih ureditev na drugem odseku Selške Sore od Domela do
Dermotovega jezu. Za ureditve na območju zadrževalnika pod Sušo jim je uspelo pridobiti vsa
potrebna zemljišča, v nekaj mesecih pričakujejo tudi izdajo gradbenega dovoljenja.
Ana Šubic

Anton Luznar
zgradila dvosmerna kolesarska steza. Po izgradnji nove
ceste in mostu bodo začeli
graditi pregrado in urejati
strugo Sore. Večino materiala, ki bo izkopan na tem
območju, bodo uporabili za
gradnjo suhega zadrževalnika. Manjša dela bodo začeli
izvajati že v mesecu aprilu,
gradbeno dovoljenje pa pričakujejo v nekaj mesecih.
V začetku marca smo z Direkcijo za vode podpisali
sporazum o dodatnih protipoplavnih ukrepih v okviru
Načrta za okrevanje in odpornost. Na podlagi tega
sporazuma se je Občina obvezala izdelati projektno dokumentacijo, pridobiti zemljišča oziroma pravico graditi in pridobiti gradbeno
dovoljenje za nekatere dodatne ukrepe, kot so: dodatno
zadrževanje vode Pruharice
nad Zalim Logom in ureditev njene struge, protipoplavni ukrepi na območju
domačije Šmid in povečanje
pretočnosti reke Sore pri
treh mostovih na zgornjem
Jesenovcu. Gradbeno dovoljenje moramo pridobiti do
konca junija 2023, potem pa
bo izvedbo teh dodatnih
protipoplavnih ukrepov prevzela Direkcija za vode.
V torek, 5. aprila, si bosta izvajanje protipoplavnih ureditev od Alplesa proti Domelu ogledala minister za okolje in prostor mag. Andrej
Vizjak in direktor Direkcije
za vode Roman Kramer. Takrat bo tudi možnost za pridobitev dodatnih informacij
glede pritožbe na gradbeno
dovoljenje za odsek, kjer
vzporedno poteka obvozna
cesta, in kdaj lahko pričakujemo začetek gradnje tudi
na tem odseku.
Anton Luznar, župan

Železniki – V Železnikih je
odprtih vse več gradbišč v
okviru prve faze urejanja
poplavne varnosti, ki jo izvaja Direkcija RS za vode
(DRSV). Protipoplavne
ukrepe gradijo na prvem
odseku Selške Sore od
Alplesovega jezu do Domela, na pritokih Dašnica in
Prednja Smoleva, te dni
naj bi jih začeli še na vodotoku Češnjica, so se pa
pred kratkim že lotili tudi
ureditve mostu na regionalni cesti čez Češnjico.
Najprej bodo zgradili začasni nadomestni most, po
katerem bodo speljali promet, ki bo med rekonstrukcijo obstoječega mostu potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforjem. Dela naj bi končali v
letošnjem juliju.

Dela na drugem odseku
DRSV že napoveduje začetek gradnje na drugem odseku Selške Sore od Domela
do Dermotovega jezu. Načrtovana dela in potek gradnje
so sredi marca predstavili
krajanom na predstavitvi v
kulturnem domu. Pripravljalna dela so že začeli, pri
čemer v strugo dostopajo pri
Domelu, v aprilu pa bodo
začeli dela v sami strugi. Za
povečanje oz. izenačitev pretočnosti nameravajo poglobiti dno reke povprečno za
več kot en meter, porušiti in
zgraditi nov most na Trnju,
podbetonirati most proti Racovniku, načrtujejo pa še rekonstrukcijo kanalizacije, so
napovedali na DRSV in dodali, da morajo biti ukrepi
na tem odseku končani do
decembra letos.
Kot je pojasnil župan Anton
Luznar, je predstavitev spremljala tudi konstruktivna
razprava. »Občani so imeli
nekaj vprašanj, večjih težav
pa ni bilo izraženih. Zadovoljni so, da bodo protipoplavne ureditve izvedene,«
je dejal.

Vodne ureditve na prvem odseku od Alplesovega jezu do Domela / Foto: Tina Dokl
Kot je znano, je v postopku
izdaje delnega gradbenega
dovoljenja za edini manjkajoči odsek prve faze od Dermotovega do Dolenčevega jezu,
kjer bo vodnim ureditvam
sledila še ureditev obvoznice,
ki jo bo gradila Direkcija RS
za infrastrukturo, ena od
strank sprožila upravni spor.
Glede tega so na DRSV povedali, da so se vključili v pripravo ugovora na tožbo in da
bodo skušali vplivati na prednostno obravnavo tožbe na
upravnem sodišču.

Zadrževalnik pod Sušo
Bliža pa se tudi gradnja zadrževalnika pod Sušo. Vlogo za
izdajo gradbenega dovoljenja
so vložili 9. februarja, pričakujejo pa, da bo izdano v nekaj mesecih. Na lokaciji
DRSV je konec februarja potekala predstavitev modela
zadrževalnika pod Sušo v pomanjšanem merilu, ki so se
je udeležili tudi predstavniki
Občine Železniki z županom
ter nekaj krajanov Zalega
Loga in Jesenovca, minuli teden pa so pristojni načrtovane ukrepe in potek gradnje
prišli predstavit še na Zali
Log.
Gradbeni poseg zajema dobrih pet hektarov veliko območje, obsega pa preložitev
ceste in izgradnjo mostu čez

bodočo pregrado, posege v
Selški Sori, kjer so predvideni tudi trije zadrževalniki
proda, ter dvajset metrov visoko nasuto pregrado, ki bo
lahko zadržala milijon kubičnih metrov vode. Skozi
Železnike bodo tako tekle
največ stoletne vode s pretokom 190 kubičnih metrov
na sekundo, višek vode pa
se bo nabiral za zadrževalnikom.
Direktorica urada za upravljane z vodami na DRSV
Suzana Stražar je poudarila,
da je protipoplavna ureditev
Selške Sore eden najpomembnejših projektov za
zmanjšanje poplavne ogroženosti v Sloveniji. Spomnila
je, da so Železnike v zadnjih
štiridesetih letih pestile obširne poplave, najhujše pa so
bile leta 2007, ko so terjale
smrtne žrtve in povzročile za
58 milijonov evrov škode.
"Tak scenarij se ne sme več
ponoviti," je opozorila in dodala, da je investicija v poplavno zaščito več kot upravičena, vendar pa je tako obsežen projekt izredno zahtevno spraviti v življenje. Velik
izziv je bilo tudi pridobiti
evropski denar. Za 34 milijonov evrov vreden projekt ga
imajo na voljo 18 milijonov,
a ga morajo končati v letu
2024, da bodo lahko izkoristili vsa nepovratna sredstva.

Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek in Župnija Selca vabita na 14. Krekov večer z naslovom Več kot
30 let samostojne Slovenije, ki bo v četrtek, 21. aprila, ob
20. uri v Krekovi dvorani župnišča v Selcih. Gost bo dr.
Jože Možina, zgodovinar, zaposlen kot novinar, voditelj in
avtor dokumentarnih filmov na Televiziji Slovenija. Predstavil bo svojo monografijo Slovenski razkol. "Knjiga dejansko spreminja dosedanje vedenje o drugi svetovni vojni
na Slovenskem, predvsem v luči razlogov in krivde za slovenski narodni razkol, ki nas pesti še danes," so sporočili
organizatorji.

Foto: Tina Dokl
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Krekov večer z zgodovinarjem Jožetom Možino

Krajanom Zalega Loga in okolice so predstavili ureditve na območju zadrževalnika pod Sušo.

Krajani pokazali
razumevanje
Stražarjeva je kot velik dosežek omenila tudi uspešno
sodelovanje s krajani. Zapletov po njenih besedah ni
bilo veliko; z veliko pogovora so našli skupni jezik in
tako jim je uspelo pridobiti
vsa potrebna zemljišča in
soglasja za izvedbo druge
faze. Tudi župan Anton Luznar se je zahvalil krajanom, ki so pokazali razumevanje in prodali zemljišča. Predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar je poudaril, da je
projekt, ki rešuje ne samo
Železnike, ampak celotno
Selško dolino, izredno pomemben tudi za podjetja
na poplavno ogroženih območjih, se pa zaveda, da bo
hkrati v prostor umeščen za
krajane Zalega Loga verjetno moteč objekt, zato je
pristojnim položil na srce,
naj prisluhnejo njihovim
vprašanjem in pomislekom
ter odgovorijo nanje.
Krajani so zadovoljni, da bo
ob gradnji nove ceste vzporedno potekala še gradnja
kolesarske steze, vendar pa
želijo tudi bolj konkreten
odgovor, kdaj lahko pričakujejo njeno navezavo do
Plenšaka. Ob pomislekih
krajanov glede vzdrževanja
in čiščenja območja zadrževalnika so pristojni razložili, da bodo pripravili pravilnik o obratovanju in vzdrževanju pregrade ter redno
odstranjevali naplavine, v
primeru nastale škode na
zemljiščih ob poplavah pa
bodo upravičeni do odškodnine. Zagotovili so jim, da
bo cesta ob gradnji odprta,
bodo pa možne zapore s semaforji in ob večjih rušitvah morda tudi kratkotrajne popolne zapore. Krajani
so med drugim izvedeli
tudi, da bo v temenu nove
ceste oz. na vrhu pregrade
urejena razgledna ploščad,
od koder bo možen tudi dostop do cerkve v Suši.
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Da jim bo toplo

Športnik leta

Po natečaju za rokodelski izdelek s humanitarno noto, v okviru katerega so tri prejemnike razveselili s
pleteninami, skupina Štrence iz Društva upokojencev za Selško dolino vabi k izdelovanju papirnatih
ladjic za dober namen.
Ana Šubic
Železniki – Društvo upokojencev (DU) za Selško dolino Železniki je znova sodelovalo v natečaju za rokodelski izdelek s humanitarno
noto, ki ga je razpisala Komisija za tehnično kulturo
pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Natečaju z naslovom Naj nam bo
toplo se je pridružilo 63 rokodelk iz 39 upokojenskih
društev, ki so brezplačno
prejele klobčič volne in so se
same odločile, kakšen izdelek bodo spletle iz nje. Do
konca aprila morajo pletenine izročiti upokojencem in
upokojenkam, ki so jih izbrali koordinatorji programa Starejši za starejše in
vodstva društev. V DU za

rejši za starejše Anico Tušek
pred kratkim izročili njihovim članom Andreju Rantu,
Ivanki Keržar in Mariji Plešec.
Prejemnike so povabili na
srečanje v Restavracijo Lušina. Rant se je razveselil nogavic, Keržarjeva kape, ki jo
je takoj pomerila, Pleščeva
pa je bila zadržana in so ji
trak izročili naknadno. Vodja Štrenc Majda Gorntar je
dejala, da si želi, da bi izdelke uporabljali pogosto in da
bi jim služili še dolgo.
Štrence veljajo za eno najdejavnejših skupin pod okirljem DU za Selško dolino,
saj se vključujejo v številne
projekte, pri katerih lahko
pokažejo svoje ročne spretnosti in ustvarjalnost: od
izdelovanja Unicefovih

Društvo upokojencev za Selško dolino vabi člane
na redni letni občni zbor, ki bo v soboto, 2.
aprila, ob 9. uri v Restavraciji Lušina. Društvo
sicer letos praznuje 70-letnico, ki jo bodo
proslavili avgusta.
Selško dolino je članica sekcije ročnih del Štrence Irena
Bertoncelj dodala še nekaj
svoje volne in tako spletla tri
izdelke: nogavice, kapo in
naglavni trak, ki so jih predstavniki DU na čelu s predsednikom Francem Pfajfarjem in vodjo programa Sta-

punčk iz cunj, copatk za novorojenčke, odejic za starostnike do voščilnic, okraskov, nakita ... Kot je pojasnila Gortnarjeva, se je skupina na pobudo komisije za
tehnično kulturo ZDUS-a
pred kratkim pridružila še
izdelovanju ladjic iz odpa-

Predaja pletenih izdelkov s humanitarno noto: spredaj sta
dva od treh prejemnikov Andrej Rant in Ivanka Keržar,
zadaj pa predsednik DU Franc Pfajfar, vodja Štrenc Majda
Gortnar, vodja programa Starejši za starejše Anica Tušek in
tajnica DU Meta Bertoncelj.
dnega papirja za dober namen za projekt Šest milijonov ladjic za drugačno otroštvo, s katerim zbirajo sredstva za najranljivejše družbene skupine. Vseslovenski
humanitarni projekt mariborske srednje ekonomske
šole in gimnazije ter Društva Up-ornik je posvečen
spominu na žrtve holokavsta. "Ladjice bomo izdelovali v aprilu v prostorih društva," je napovedala Gortnarjeva. Zainteresirane članice
in člane DU, ki bi se jim želeli pridružiti pri izdelovanju, vabi, naj se jim javijo.
Predsednik DU Franc
Pfajfar je pohvalil ustvarjalne članice skupine Štrence

ter izrazil hvaležnost vsem
vodjem sekcij in drugim, ki
se trudijo, da dejavnosti društva lepo potekajo. Vesel je,
da so se koronarazmere
umirile, zato upa, da bodo
lahko uresničili zastavljeni
plan. Poleg utečenih dejavnosti bodo skušali v program vpeljati še kakšno dodatno zanimivo vsebino, je
napovedal in dodal, da DU
za Selško dolino letos praznuje 70. obletnico ustanovitve, ki jo nameravajo obeležiti s proslavo 20. avgusta.
Še pred tem pa članice in
člane vabi redni letni občni
zbor, ki bo v soboto, 2. aprila, ob 9. uri v Restavraciji
Lušina.

Lesni barvni spekter

V ponedeljek, 4. aprila, bo potekala prireditev
Športnik leta občine Železniki 2021, na kateri
bodo podelili še priznanja za leto 2020.
Ana Šubic
Železniki – Mala dvorana
Športne dvorane Železniki
bo v ponedeljek, 4. aprila,
gostila prireditev Športnik
leta občine Železniki 2021.
Na prireditvi, ki poteka pod
okriljem Občine Železniki,
izvaja pa jo Javni zavod Ratitovec (JZR), bodo že štiriindvajsetič zapored podelili
občinska priznanja športnikom, športnim delavcem in
športnim društvom. Kot je
pojasnil direktor JZR Gregor Habjan, se obeta kar
dvojna "doza" priznanj, saj
jih bodo podelili še za leto
2020. Prireditev, ki se bo začela ob 19.30, bo odprtega
tipa in se je bodo poleg vabljenih gostov lahko udeležili tudi obiskovalci. Za povezovanje in branje obrazložitev bodo poskrbeli učenci

Osnovne šole Železniki, za
glasbeno popestritev pa
učenci Glasbene šole Škofja
Loka.
Prejemnike priznanj za leto
2020, skupaj jih je bilo
enajst, so lani spomladi že
predstavili v občinskem glasilu Ratitovška obzorja, slovesna prireditev pa zaradi
protikoronskih ukrepov ni
bila možna. Za leto 2021
bodo med dvanajst nagrajencev podelili zlate, srebrne
in bronaste plakete ter posebna priznanja za določene
zasluge. Kot je dejal Habjan,
je bilo lansko leto podobno
kot pretekla po rezultatih
športnikov iz Selške doline
zelo uspešno. "V občini
imamo res nekaj vrhunskih
športnikov in športnic, zato
je letvica ob podeljevanju
priznanj kar visoko postav
ljena."

Koncerti kakovostne avtorske glasbe
Železniki – S koncertom pevke Katarine Juvančič in kitarista
Dejana Lapanje se je tretjo soboto v marcu v lokalu plavalnega bazena v Železnikih začela nova koncertna serija Vidra
ni riba. "Koncertna serija je plod dogovora in sodelovanja
Kulturnega društva Rov, ki želi glasbeno popestriti lokalno
sfero s poudarkom na avtorski glasbi, in Javnega zavoda
Ratitovec, ki je k projektu pristopil predvsem zaradi oživljanja mladinskega in kulturnega področja," je povedal direktor Javnega zavoda Ratitovec Gregor Habjan. Projekt poteka
od leta 2020 in obsega od pet do sedem koncertov letno na
območju bazena. Prvi letošnji koncert je naletel na dober
odziv. "Pred glavnima nastopajočima je nastopila še Dora
Tomori, ki je večer še dodatno obogatila. Glasba je delovala
pomirjajoče in je bila zelo dobrodošla po dolgem koronskem obdobju. Mislim, da so bili vsi obiskovalci koncerta
navdušeni," je bil zadovoljen Habjan. Naslednja koncerta
bosta 23. aprila, ko bosta nastopila Martin Ramoveš trio in
kot predskupina Divje jezero kvartet, ter 14. maja, ko bodo
gostili zasedbo Ingver in gverilke, pred njo pa bodo občinstvo ogrevali 3=pjančki. V nadaljevanju se bodo do konca
leta zvrstili še štirje koncerti.

V galeriji Muzeja Železniki se s slikami na lesu predstavlja škofjeloški umetnik Rado Dagarin.

Železniki – Z razstavo Lesni
barvni spekter slikarja Rada
Dagarina iz Škofje Loke se
je minuli petek začela letoš
nja sezona razstav v galeriji
Muzeja Železniki, ki jih prireja domače muzejsko društvo. Dagarin je samostojni
kulturni delavec ter dolgoletni član Združenja umetnikov Škofja Loka in član
Združenja slovenskih likovnih umetnikov. Ob slikanju
se posveča tudi izdelavi prostorskih instalacij in oblikovanju keramike. Za svoje
delo je prejel več nagrad.
V muzejski galeriji se predstavlja s slikami na lesu.
Ustvaril jih je v zadnjih treh
letih, sicer pa se slikanjem
na les ukvarja že več kot
dvajset let. "Slike so narejene na mediapan ploščah, izrezanih pri mizarju, ki jih
nato poslikam z akrilnimi
barvami. Barve so močne,

Slike na lesu Rada Dagarina bodo v muzejski galeriji
razstavljene do 19. aprila. / Foto: Tina Dokl
motivi pa pridejo dokaj
spontano," je razložil.
Rado Dagarin je samosvoj likovni tvorec, ne ozirajoč se
na trende v sodobni likovni
umetnosti, še manj pa na
pandemijo, ki mu ni odvzela

ustvarjalne energije in idej, je
v spremni besedi k razstavi
zapisal Boštjan Soklič, kustos
Loškega muzeja. "Z neposredno likovno govorico nas
vodi v abstraktno dojemanje
oblikovno dorečene in vse-

binsko zaključene predstavnosti, preko pisanih zgodb pa
nas seznanja s svojimi
razmišljanji in občutki," je še
navedel Boštjan Soklič in dodal, da se temeljne značilnosti Dagarinove likovne prakse
kažejo v drznem oblikovanju
slikovnih površin in prelestni
barvitosti: poleg črtnega zapisa je barva tudi tokrat njegova
najmočnejša likovna prvina.
"Dagarin je eden redkih aktualnih loških likovnikov, ki s
svojim delom ohranja spomine na 'pisano Loko'; na originalen način namreč vnaša v
okvir slovenske likovne scene
posebno razpoloženjsko barvitost, po kateri je loška umetnost slovela v preteklosti."
Kot ugotavlja Boštjan Soklič,
Dagarinovo ustvarjanje ni zaključen proces, saj po svoje
sledi času ter odkriva nove
možnosti, navdihe in izraznost.
Razstava Lesni barvni spekter bo odprta do 19. aprila.

Letošnjo koncertno serijo Vidra ni riba sta odprla Katarina
Juvančič in Dejan Lapanja. / Foto: Robert Prezelj

Čufarjeva Čudovita narava
Železniki – Na hodniku Občine Železniki bo do konca maja
na ogled razstava domačega fotografskega mojstra Aleksandra Čufarja Čudovita narava. Za razstavo je izbral 19 fotografij – živali, rastlin, gozda in pokrajine, s katerimi predstavlja barvitost narave okoli nas. Z razstavljenimi fotografijami je osvojil več kot dvesto fotografskih nagrad.

Spomladanska čistilna akcija
Železniki – Občina Železniki, krajevne skupnosti, vaški odbori in društva vabijo na spomladansko čistilno akcijo, ki bo
v soboto, 2. aprila, med 9. in 12. uro. Udeleženci se bodo
zbrali na običajnih zbirnih mestih; v Železnikih bo to pred
pošto. "Vljudno prosimo, da s seboj prinesete pripomočke:
rokavice, grablje, motiko …" so sporočili organizatorji.
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Nadaljujejo gradnjo
obvoznice

Županov kotiček

Sočutje in
solidarnost

Pred slabim mesecem so se začela dela na gradbišču prihodnje obvoznice proti Logatcu. Gradbišče si
je minuli teden ogledal tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Mateja Rant

infrastrukturo bomo letos v
cestno infrastrukturo vložili
več kot šest milijonov evrov,
kar je zagotovo največja letna investicija v cestno infrastrukturo v zgodovini
naše občine. Obvoznica proti Logatcu bo najprej razbremenila stare Žiri, srednjeročno – načrte že pripravljamo – pa bomo uredili tudi
vhod v industrijsko cono, da
bo tovorni promet zaobšel
še središče kraja. Zaradi
naše vztrajnosti pa je prišlo
tudi do obsežnih rekonstrukcij cest proti Rovtam
in Logatcu, tako da je zdaj ta
cesta tudi za tovorni promet
bistveno boljša, kot je bila v
preteklosti.
Želim si, da bi kmalu zaživel tudi dom za starejše v
Žireh. Zelo sem se veselil
končanja gradnje v decembru, a pomanjkanje kadra,
ki ga potrebujejo za odprtje
doma, ni samo žirovski oziroma slovenski problem,
ampak težava vsega razvitega sveta. Po zadnjih zagotovilih naj bi maja vendarle
začeli sprejemati prve stanovalce, tako občina kot
prostovoljci pa smo pripravljeni, da bomo pomagali.
Vodstvo in zaposleni so pripravljeni sodelovati tako s
prostovoljci kot krajem. S
pomočjo Ljudske univerze
Škofja Loka je v februarju
pet Žirovcev končalo tudi
šolanje za bolničarje negovalce, v prostorih doma pa
ta čas poteka izobraževanje
oskrbovalcev na domu. O
vsem tem sem obvestil tudi
člane društva upokojencev,
ki sem jih nagovoril na občnem zboru, na katerem se
jih je zbralo kar 160. Pričakovanj je veliko, računam,
da bo veliko tudi zadovoljstvo ob odprtju doma.
Janez Žakelj, župan

Čistili bodo Žiri
Žiri – Ribiška družina Žiri in Občina Žiri prirejata v soboto,
2. aprila, čistilno akcijo Očistimo Žiri. Zbor za udeležence je
ob 8. uri pred prostori ribiške družine na naslovu Pot na
Rovt 9, kjer se bodo razdelili po skupinah in se odpravili na
območja čiščenja. K sodelovanju vabijo tako društva kot posameznike, vse pa prosijo, da se najavijo po telefonu številka 051 336 772, da se dogovorijo za lokacijo čiščenja. Po
končani čistilni akciji vsakega udeleženca čakata malica in
pijača.

Minister Jernej Vrtovec in župan Janez Žakelj ob ogledu gradbišča prihodnje obvoznice
proti Logatcu / Foto: Gorazd Kavčič
mu za Žiri zdi ključno, da se
čim prej pripravijo projekti
še za spodnji del ceste in s
tem omogoči lažji dostop
tudi do industrijske cone.
"Ob dobri infrastrukturi bi
se mogoče še kdo odločil tu
odpreti podjetje oziroma
sem preseliti proizvodnjo."
Tudi župan Žakelj je zadovoljen, da se z nadaljevanjem
gradnje obvoznice uresniču-

je projekt, ki so ga načrtovali
dobro desetletje. "Poleg tega,
da bo to sodobna cesta, ki bo
omogočila varnejši promet,
bo tudi razbremenila stare
Žiri in v nadaljevanju še
samo središče Žirov, ko bo z
novo cesto olajšana pot težkih tovornjakov v industrijsko cono." V infrastrukturo v
hitro rastoči industrijski coni
bodo po besedah župana le-

tos vložili 1,2 milijona evrov
evropskih sredstev in tako
omogočili njeno nadaljnjo
širitev. Sočasno v Žireh računajo še na dva dodatna projekta na področju cestne infrastrukture, in sicer razširitev ceste in pločnika proti
Idriji, podpisana pa je že tudi
1,2 milijona evrov vredna pogodba za drugo fazo razširitve ceste proti Škofji Loki.

Gasilsko vozilo do poletja
Župan Janez Žakelj in predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Dobračeva Janez Tratnik
sta sredi februarja podpisala pogodbo o sofinanciranju nadgradnje novega gasilskega vozila.
Mateja Rant
Žiri – V PGD Dobračeva,
osrednjem gasilskem društvu v občini Žiri, so se že
lani ob finančni pomoči občine razveselili podvozja vozila M.A.N., ki bo letos dobilo še nadgradnjo.
Na podlagi podpisane pogodbe bo občina za nadgradnjo vozila namenila 90 tisoč evrov, so pojasnili na
občini. "Podvozje vozila zdaj
čaka na predelavo, ki jo bodo
izvedli v prihodnjih mesecih, gasilsko nadgradnjo pa
bo izdelalo podjetje Gasilska
vozila Pušnik iz Črešnjevca
pri Slovenski Bistrici in naj
bi bilo dokončano do poletja."
Vrednost celotnega gasilskega vozila z vgrajeno gasilsko
reševalno opremo je ocenje-

Župan Janez Žakelj in predsednik PGD Dobračeva Janez
Tratnik sta sredi februarja podpisala pogodbo o
sofinanciranju nadgradnje novega gasilskega vozila.

na na 290 tisoč evrov, od
tega bo 175 tisoč evrov prispevala občina. Kot so še pojasnili na občini, bo za vozilo prispevala tudi večina žirovskih podjetij in občani s
prostovoljnimi prispevki,
preostanek pa bo gasilsko
društvo pokrilo iz lastnih
sredstev.
"Novo gasilsko vozilo bo zaradi velike količine gasilne
vode in ostalih gasilnih
sredstev delovalo ob manjših in večjih požarih na stanovanjskih in industrijskih
objektih, pri požarih v naravi ter za oskrbo požarišča z
vodo," so še pojasnili in dodali, da bo zaradi svoje zasnove lahko poleg pri požarih sodelovalo tudi pri večjih
tehničnih in ostalih intervencijah. Omogočalo pa bo
tudi prevoz pitne vode.
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Janez Žakelj

Žiri – »To so lepi kraji, tu živijo pridni in delovni ljudje
in zato je prav, da država
glede na odlične gospodarske in tudi demografske kazalce vlaga v razvoj infrastrukture, zlasti cest,« je poudaril minister Vrtovec, potem ko si je v družbi župana
Janeza Žaklja ogledal dela,
ki ta čas potekajo na gradbišču prihodnje obvoznice
proti Logatcu. Podjetji Gratel in Garnol bosta predvidoma do septembra zgradili
približno 800 metrov dolg
odsek nove ceste, ki se bo
zaključil z novim krožiščem
z navezavo na staro cesto.
Naložba je po ministrovih
besedah vredna 2,4 milijona
evrov.
Ob tem je minister opozoril
na težjo dostopnost teh krajev, zaradi česar so ceste slabše, prav tako pa sta tudi gradnja in vzdrževanje cest
dražja. "Kljub temu da smo
blizu Ljubljane, smo časovno
kar daleč," je poudaril Vrtovec in napovedal, da si bodo
tudi v prihodnje prizadevali,
da bi krajem na podeželju zagotovili infrastrukturne priložnosti. Kot je pojasnil, so v
zadnjih dveh letih z rekordnimi proračuni veliko vlagali v razvoj teh krajev, s čimer nameravajo nadaljevati
tudi v prihodnje. Ob tem se

Foto: arhiv občine

Svet se spreminja; dogajajo
se nam stvari, ki so se nam
še pred časom zdele nemogoče. Najprej "kuga", kot bi
lahko rekli covidu, na katerega smo zdaj že skoraj pozabili, zdaj pa še vojna v
Ukrajini. Vse to je res nezaslišano, samo upamo lahko,
da nas bo vojna zaobšla, čeprav se je njenim posledicam nemogoče izogniti.
Vpliv je že čutiti pri dvigu
cen živil in energentov, prav
tako pa k nam že prihajajo
begunci, nekaj jih je tudi v
Žireh. Veseli me, da so Žirovci takoj pokazali solidarnost – in ne samo pri zbiranju materialnih sredstev.
Sočutje so pokazali celo najmlajši, ki se iskreno veselijo, da bodo za sošolce dobili
tudi otroke iz Ukrajine. To
je zagotovo prava pot, saj je
v krizi treba pomagati.
Na to, da se svet spreminja,
pa kaže tudi to, da se prodaja Alpina. V preteklih
mesecih sem imel v zvezi s
tem številne sestanke tako
z ministri kot državnimi
sekretarji in predstavniki
lastnika, pa tudi z ljudmi,
ki so bili v preteklosti povezani z Alpino. V formalnem smislu sicer nimam
vpliva na postopek prodaje,
kot župan pa sem apeliral
na vse, ki odločajo o tem,
naj se zavedajo, da Alpina
ni samo ponos Žirov, ampak je tudi dobra blagovna
znamka, ki je dajala in še
daje kruh našim občanom
že desetletja. V teh časih,
ko se vse hitro spreminja,
je pomembno, da obdržimo kakšno proizvodnjo
tudi pri nas in da se znanje,
ki se je nabralo skozi desetletja, ne seli v Azijo oziroma druge kraje s poceni
delovno silo. Za zdaj sem
imel v teh pogovorih pozitiven občutek, seveda pa ne
poznam detajlov in ponudb
in lahko tudi jaz samo
upam, da se bo razpletlo
tako, da bo prav predvsem
za družine, ki živijo od
tega, in Žiri, ki so bile včasih sinonim za Alpino. Čeprav so nekateri prepričani,
da mi je vseeno za Alpino,
pa to še zdaleč ni res in
temu so bili namenjeni
tudi vsi ti sestanki.
Veseli me, da smo v zadnjem obdobju odločno zastavili tudi infrastrukturne
projekte – skupaj z direkcijo
oziroma ministrstvom za
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Dom čaka na stanovalce
Članom akcijske skupine za starosti prijazno občino Žiri so ob srečanju v novem Domu starejših
občanov SeneCura Žiri omogočili tudi ogled tamkajšnjih prostorov.

Žiri – V novem Domu starejših občanov SeneCura Žiri
je sredi februarja potekalo
srečanje akcijske skupine za
starosti prijazno občino Žiri.
Ob tej priložnosti jih je nagovorila tudi direktorica
doma Marija Tavželj in jih
seznanila s težavami pri pridobivanju ustreznega kadra
za zaposlitev v domu, kar

odmika odprtje in začetek
sprejemanja stanovalcev.
"Žirovci smo si več desetletij želeli doma za starejše v
svojem kraju, zato me veseli, da smo se srečali v novozgrajenem domu, ki je rezultat truda vseh nas," je na
začetku srečanja akcijske
skupine poudaril župan Janez Žakelj, ki si želi, da bi
stavba tudi v prihodnje živela z lokalno skupnostjo, ob

tem pa obljubil, da jim bodo
tudi na občini še naprej stali ob strani. Tako so med
drugim predvideli koordinatorja, ki bo skrbel za povezavo lokalne skupnosti z
domom v sklopu programa,
pri katerem računajo na sofinanciranje ministrstva za
delo. "Naš skupni cilj je
skrb za starejše, da bi se v
domu dobro počutili." Po
zadnjih napovedih naj bi

Člane akcijske skupine za starosti prijazno občino Žiri je nagovorila tudi direktorica doma
Marija Tavželj. / Foto: Tanja Mlinar

stanovalce začeli sprejemati
v maju. Kot je na srečanju
poudarila Marija Tavželj, bi
za začetek delovanja doma
nujno potrebovali vsaj tri
zdravstvene tehnike, saj
morajo biti v domu prisotni
24 ur na dan sedem dni v
tednu. Sredi februarja so
imeli zaposlenega le enega,
ki v dom prihaja aprila. Zaveda se, da je prestavljanje
začetka delovanja doma
stresno tudi za njihove prihodnje uporabnike. Sredi
februarja je bilo na čakalno
listo za sprejem v dom vpisanih 120 kandidatov, v
domu pa je bilo 12 zaposlenih. Zato so v domu začeli
razmišljati tudi o dnevnem
varstvu za starejše, za kar bi
sicer potrebovali ločeno
koncesijo, a bi ga lahko začeli izvajati že s sedanjimi
zaposlenimi.
Člani akcijske skupine so se
nato odpravili na ogled prostorov novozgrajenega
doma, kjer je starejšim na
voljo šestdeset postelj, od
tega 42 v enoposteljnih sobah. Za osebe z demenco so
uredili enoto v pritličju z neposrednim izhodom na vrt,
v njej pa bodo lahko sprejeli
dvanajst stanovalcev. V prvem in drugem nadstropju
bodo sprejeli po 18 stanoval-

Večina sob je enoposteljnih. / Foto: Tanja Mlinar

Foto: Tanja Mlinar

Mateja Rant

Poleg lastnih kopalnic v sobah je v vsakem nadstropju še
skupna kopalnica oziroma skoraj neke vrste velnes.
cev. V teh bivalnih enotah je
dvakrat 12 enoposteljnih sob
in tri dvoposteljne. V podstrešnem delu hiše pa bo
lahko bivalo 12 stanovalcev,
in sicer v osem enoposteljnih in dveh dvoposteljnih
sobah. Poleg lastnih kopalnic v sobah je v vsakem nadstropju še skupna kopalnica
oziroma skoraj neke vrste

velnes. V prvem nadstropju
bo tudi prostor za fizioterapijo in ambulanto, ki jo bo
prevzela Ambulanta družinske medicine Arcus Medici.
Dom bo imel celo lastnega
frizerja. Poleg skupne jedilnice v pritličju so jedilnice
še v vsakem nadstropju ob
manjših opremljenih kuhinjah.

Šopek tudi od župana Letos poudarek na
Albina Klemenčič iz Žirov je 19. februarja dopolnila 103 leta, ob njenem
osebnem prazniku pa jo je obiskal in ji čestital tudi župan Janez Žakelj.

OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI

Mateja Rant
Žiri – Albina Klemenčič, ki
je 19. februarja praznovala
103. rojstni dan, je tako najstarejša Žirovka, čeprav že
od oktobra 2018 živi v Domu
starejših občanov na Novih
Fužinah v Ljubljani. Zaradi
starosti in oslabelosti je namreč skupaj z otroki presodila, da bo v domu deležna
najboljše oskrbe. Ob njenem prazniku jo je v domu
obiskal tudi župan Janez Žakelj, ki je bil njen žirovski
sosed. Za praznik ji je izročil šopek in ji čestital v svojem imenu in v imenu občine ter ji zaželel veliko zdravja in dobrega počutja.
Slavljenka se je rodila 19. februarja 1919 v Poljanski dolini, v Žirovskem Vrhu Sv.
Urbana v Karlovškem mlinu, kot se pri hiši reče po
domače. Rodila se je v družini z 12 otroki, od tega je bilo
sedem hčerk in pet sinov.
"Življenje na majhni, hriboviti kmetiji je bilo težko. Ob
kmečkih delih so se ukvarjali
tudi z mlinarstvom, kot pove

že hišno ime. Albina je že
zelo mlada šla za varuško
oziroma pestrno k večjim
kmetom," je o njeni mladosti pred leti pripovedovala
Anica Kumer iz Društva
upokojencev Žiri. Poročila
se je z Jako Klemenčičem,
Anžkovim iz Kladja, in se
preselila na njegov dom, ka-

sneje pa sta kupila staro hišo
v Žireh. V zakonu so se jima
rodili štirje otroci: Franci leta
1948, Danica leto dni kasneje, Jože leta 1951 in Brigita
1957. Zadnja štiri leta živi v
Domu starejših občanov na
Novih Fužinah. Omenjeni
dom so izbrali, ker tudi hčerki živita v Ljubljani.

Najstarejši Žirovki Albini Klemenčič je zdravja in dobrega
počutja ob njenem rojstnem dnevu zaželel tudi župan
Janez Žakelj. / Foto: arhiv občine

uporabni čipki

V Klekljarskem društvu Cvetke se v teh dneh že pripravljajo na 16.
klekljarske dneve konec aprila in v začetku maja v Žireh.
Mateja Rant
Žiri – Za letošnjo temo so
izbrali uporabno čipko –
"modne dodatke, ki vedno
pobožajo žensko dušo", je
pojasnila Mojca Albreht iz
društva Cvetke. S čipko
bodo nadgradili tudi modno
obutev.
Glavna razstava bo v galeriji
DPD Svoboda, spremljajoče
pa v prostorih občine in kapeli Male Cvetke, kjer bodo
trebanjske Žnurce pripravile razstavo Baragovo življenje, vpeto v čipko, pri kateri
so z večjim številom izdelkov sodelovale tudi žirovske
klekljarice. V prostorih Občine Žiri bodo svoje čipke
predstavili Andra Jereb in
učenci Čipkarske šole Žiri.
Za letošnji natečaj, na katerem lahko sodelujejo klekljarice iz vse Slovenije, pa
so izbrale vzorec ribe, ki ga
je prav za to priložnost narisala znana risarka Vida Kejžar iz Škofje Loke. "Leto

2022 so namreč Združeni
narodi razglasili za leto ribištva in ribogojstva, kar je
povezano tudi s skrbjo za
čisto vodo. Tema se nam je
zdela zanimiva in aktualna."
Z odzivom na natečaj so zadovoljne, saj so po besedah
predsednice društva Tanje
Mlinar po vsej Sloveniji poslale več kot petdeset vzor-

cev, že doslej pa so prejele
15 izdelanih ribic.
Ob razstavah in tekmovanju
v klekljanju bodo na letošnjih klekljarskih dnevih
pripravili še predstavitev
knjige pisateljice Tončke
Stanonik z naslovom Klekljarica Polonca, ob tem pa
bodo razstavili originalne
ilustracije iz knjige.

Na osrednji letošnji razstavi bodo na ogled modni dodatki
iz čipke. / Foto: Tanja Mlinar
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Zanimivosti

Jože Plečnik na Loškem
Ob letošnji okrogli obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika so v Sokolskem domu pripravili
zanimivo predstavitev številnih del slovitega arhitekta s poudarkom na arhitektovih delih na Loškem.
Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Prosvetno
društvo Sotočje Škofja Loka
in OO SLS Škofja Loka sta
na zanimivem večeru poskrbela, da so obiskovalci ob
150. obletnici rojstva arhitekta spoznali dediščino Jožeta Plečnika.
"Kot vemo, je arhitekt s svojim obširnim opusom zaznamoval arhitekturno krajino ne samo po Sloveniji,
ampak tudi po Evropi. Nam
pa ni treba iti daleč, saj njegova dela lahko vidimo kar v
domačem kraju," je v pozdravu zbranim povedala
predsednica Prosvetnega
društva Sotočje Hiacinta
Klemenčič.
Skozi bogato zbirko fotografij je Plečnikova dela najprej
predstavil Janez Urh iz Vir-

maš. Urh, ki je sicer po poklicu geodet, se je namreč
leta 2007 s sodelavci dogovoril, da v skupnem prostoru razstavijo fotografije.
Vsebina razstave je bila pre-

puščena vsakemu posamezniku, Urh pa se je odločil,
da v spomin na petdeseto
obletnico Plečnikove smrti
razstavi nekaj njegovih del.
Od takrat dalje je sistematič-

Janez Urh je s fotografijami predstavil Plečnikova dela.

no iskal in fotografiral zapuščino Jožeta Plečnika. Veliko fotografij je nastalo zlasti
na Dunaju, v Pragi, na območju nekdanje Jugoslavije,
največ pa seveda po Sloveniji in tudi na Škofjeloškem.
O arhitektovih delih na Loškem je nato spregovoril
zgodovinar in častni občan
občine Škofja Loka Vincencij Demšar. "Kdaj je Jože
Plečnik začel delati za Škofjo Loko, bi težko rekel, prvi
dokumenti, da sta se pogovarjala nekdanji župnik Melhior Golob in Jože Plečnik,
pa segajo v april leta 1951.
Takrat so se pripravljali na
150-letnico loške fare, ki je
bila ustanovljena leta 1804.
Golob se je pokazal kot zelo
podjeten, imel pa je tudi denar," je povedal Vincencij
Demšar in pojasnil, da je

Krstilnica v cerkvi sv. Jakoba je bila dokončana šele po
smrti Jožeta Plečnika.
najpomembnejše Plečnikovo delo oprema župnijske
cerkve sv. Jakoba, ki je nastala le nekaj let pred arhitektovo smrtjo in je bila dokončana šele po njej. Znamenite so zlasti luči in krstilnica. "Jože Plečnik je
imel veliko željo, da bi bila
krstilnica in božji grob skupaj," je pojasnil Demšar.
Med drugim je v Dolenji
vasi Plečnik zaslužen za
spomenik žrtvam druge svetovne vojne. Župnijski cerkvi v Železnikih je spreme-

nil streho. Preuredil je tudi
pokopališče v Selcih, v Poljanah postavil spomenik Tavčarju, po arhitektovi smrti
pa so pri Sv. Lenartu uporabili enega njegovih načrtov
za prekritje zvonikov.
Na prireditvi je na violino
zaigrala Ema Jamnik Koplan, Larisa Demšar, ki je
pripravila raziskovalno nalogo z naslovom Revitalizacija
Plečnikovih del na Škofjeloškem, pa bo to predstavila
na enem naslednjih večerov
v Sokolskem domu.

Fordov
pooblaščeni
serviser
Vse za vaše vozilo na enem mestu
– avtoličarstvo
– prodaja originalnih
– avtokleparstvo
rezervnih delov
–a
 vtoservis za vse tipe vozil
–p
 olnjenje klimatskih
– poliranje vozil
naprav
–p
 rodaja, montaža in menjava pnevmatik
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Kultura

Iščemo dela Iveta
Šubica
Naslov je poveden, saj razkriva željo, da bi bila velika razstava ob stoti obletnici rojstva Iveta Šubica z
naslovom Ive Šubic – ilustrator in kulturni delavec, ki jo pripravljajo v Loškem muzeju, še popolnejša.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Letošnjo jesen, predvidoma sredi oktobra, bodo v Galeriji Loškega
gradu odprli obsežno razstavo Ive Šubic – ilutrator in
kulturni delavec, s katero
bodo zaznamovali stoto
obletnico umetnikovega rojstva. V želji, da bi ta čim bolje predstavila umetnikova
različna obdobja in kvalitetna dela, v muzeju prosijo
lastnike njegovih del – ne
glede na tehniko in format
– da se jim oglasijo z informacijami, bodisi za njihovo
evidentiranje bodisi morebitno izposojo za namen razstave. Ive Šubic je bi izjemno plodovit avtor in še posebno priljubljen tudi na
širšem loškem območju.
V Galeriji na gradu bo tako
prvič predstavljen izbor

ključnih del iz celotnega
umetnikovega ilustratorskega opusa. Med drugim
bo na ogled tudi izbor skic,
ki bo obiskovalcu ponudil
nekaj uvidov v postopke in
proces umetnikovega dela.
Predstavitvi del pa bo v arhivskem delu razstave sledila tudi predstavitev Šubičevega angažiranega družbenega delovanja, ki je pustilo velik pečat tako na
umetniški sceni kot v širšem lokalnem okolju. Ive
Šubic je bil pobudnik ustanovitve Združenja umetnikov Škofja Loka (ZUŠL),
pobudnik in predsednik
Groharjeve slikarske kolonije, avtor javnih spomenikov, akter v kulturni politiki, prejemnik Prešernove
nagrade in še mnogo več.
Kup razlogov torej, da Šubičevo delo, ki ga imate mor-

skic za javne spomenike.
Med slednjimi gre večinoma za motive iz druge svetovne vojne. "Na ogled bo
tudi zadnja muzejska pridobitev – slika Triglav, ki smo
jo v zbirko dobili lani," še
pove Petra Čeh in doda, da
so se to občasno manjšo razstavo odločili postaviti v stalni zbirki ob delih znamenite
podobarske rodbine Šubic.
Tako Ivetova dela nakazujejo slikarsko kontinuiteto
rodbine, ki so jo začeli Štefan, Janez in Jurij že v 19.
stoletju. Stalna zbirka bo
zato nekoliko preurejena, da
lahko publiki predstavijo več
umetnikovih del, kot jih je
navadno na ogled v muzeju,
obenem pa je to napoved že
omenjene večje jesenske
razstave v galeriji na gradu.
Vstop v muzej bo na dan
obletnice prost, v sodelova-

da v domači zbirki, najde
svoje mesto v evidenci Loškega muzeja, morda pa
tudi na jesenski razstavi.
Zato v muzeju pozivajo, da
se oglasite v Loškem muzeju ali po elektronski pošti
na naslov info@loski-muzej.si.
Že čez slab mesec dni, 23.
aprila, prav na dan, ko bi Ive
Šubic praznoval sto let, pa
bodo v stalni zbirki Loškega
muzeja odprli novo občasno
razstavo z njegovimi deli, ki
jih hranijo v depojih muzeja
in so bila doslej javnosti redkeje predstavljena, zato je
tudi naslov razstave Iz muzejskih depojev: Ive Šubic.
Kot je povedala kustosinja
Petra Čeh, ki se že dlje časa
intenzivno ukvarja s pripravo obeh razstav, Loški muzej hrani kar 93 Ivetovih del
– od slik in grafik do risb in

Jasna v Šolskem centru
Škofja Loka – Pretekli torek
so v Šolskem centru Škofja
Loka s kratkim kulturnim
programom odprli aktualno
razstavo Likovnega srečanja
Jasna. Razstava, ki bo skoraj
do konca šolskega leta na
ogled škofjeloškim srednješolcem, je pozitivna tradicija
zadnjih let.
V lanskem letu sta bili na
sporedu kar dve likovni srečanji Jasna. "Kot leto poprej
je pogoje narekovala epidemija covida-19, zato smo av-

torji najprej likovna dela
ustvarjali doma. V mesecu
juniju pa smo se ob nekoliko sproščenih pogojih še
drugič v letu umetniki srečali na Jezerskem," pove pobudnik in idejni vodja Jasne
Boleslav Čeru: "Letošnja
tema je bila slovenska krajina 2021–2022. Umetniška
dela, ki so nastala, so pestra,
saj prikazujejo različne likovne stile in tehnike posameznih avtorjev."
Likovna dela, ocenila jih je
Katarina Vidic Čorović, v
Šolskem centru razstavljajo:

nju s Kulturnim društvom
Poljane zvečer ob 19. uri na
Loškem odru pripravljajo
igro Medrug Polanci, skupaj
z Združenjem umetnikov

Postani
poštar

V Šolskem centru Škofja Loka so na ogled dela udeležencev likovnega
srečanja Jasna.
Igor Kavčič

Ilustracija Iveta Šubica za slikanico Kristine Brenk iz leta
1973 z naslovom Dolga pot

Franc Bešter, Rajko Bogataj,
Vinko Bogataj, Boleslav
Čeru, Igor Dolenc, Marta
Gašperlin, Boštjan Gunčar,
Anton Kavčič, Alenka Klemenčič, Biserka Komac,
Matjaž Rolih, Nejč Slapar,
Vida Soklič, Brane Škofic,
Andrej Štular, Erika Železnik in Ivan Žibert.
Na odprtju razstave so ob
prisotnosti ravnateljice Mojce Šmelcer kratek kulturni
program pod vodstvom
mentorice Saše Kokol pripravili dijaki Šolskega centra.

Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

Ob odprtju razstave: (od leve) Saša Kokol, Mojca Šmelcer in likovniki France Bešter,
Boleslav Čeru, Ivan Žibert in Matjaž Rolih / Foto: Petra Žemva

www.posta.si

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.

Škofja Loka pa še praznovanje stotega rojstnega dne ob
Ivetovem tihožitju, ki bo Pr'
Pepet ob 20. uri ob posebni
kulinarični ponudbi.
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Naše skakalke najboljše,
Zupančič odstopil
Sredi tega meseca se je končala sezona za
smučarske skakalke, pokal narodov pa so
osvojile Slovenke.
Vilma Stanovnik
Žiri – Zaradi odpovedi tekem se je že sredi marca zaključila letošnja sezona v
smučarskih skokih za ženske. Naše skakalke, ki so
bile vso zimo odlične, so na
finalni tekmi
v nemškem Oberhofu osvojile kar trojno zmago. Tako
so na zmagovalnem odru
stale Urša Bogataj, Nika Križnar in Ema Klinec.
"Tekma je bila za nas kot
majhno državno prvenstvo.
Zelo sem vesela, da sem
dala piko na i, da smo tri
Slovenke stale na stopničkah. To je bil tudi eden izmed ciljev, kot tudi dvigniti
pokal narodov. Želele smo
si že lani, letos pa nam je
uspelo. Res sem vesela, da
sem lahko del te ekipe.
Hkrati pa sem tudi malo žalostna, ker odhajata dve zelo
pomembni osebi te ekipe, ki
ju bom zelo pogrešala," je
povedala Nika Križnar iz

Naročnik in plačnik: KONKRETNO, BEETHOVNOVA ULICA 2, LJUBLJANA

BLAŽ
KOZJEK

Delnic, ki je ostala brez sotekmovalke Špele Rogelj, ki
se je odločila, da konča tekmovalno kariero, prav tako
pa se je za to, da zapusti mesto glavnega trenerja ženske
skakalne reprezentance, odločil Zoran Zupančič iz Žirov.
"Finale štiriletnega obdobja,
trojne stopničke, trofeja za
zmago v pokalu narodov.
Delo je narejeno. Hvala ekipi, dekletom, pomočnikoma
in vsem širšim pomočnikom, ki so kdajkoli stali za
vsemi temi rezultati," je ob
zaključku sezone povedal
Zoran Zupančič.
Slovenija je v pokalu narodov osvojila 4570 točk in
zmagala pred Avstrijo (3823
točk). Kot naša najboljša je
Nika Križnar osvojila skupno drugo mesto za Avstrijko Marito Kramer, na tretje
mesto pa se je uvrstila Urša
Bogataj. Med najboljšo deseterico je na sedmem mestu tudi Ema Klinec.

ASIMA
HARBAŠ

Spoštovane volivke in volivci!
Sem Blaž Kozjek, kandidat za poslanca na državnozborskih volitvah
v volilnem okraju Škofja Loka II, ki vključuje občine Žiri, Železniki in
Gorenja vas – Poljane. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani
inženir agronomije in zaključujem magisterij Ekonomike naravnih
virov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Prihajam z družinske
kmetije iz okolice Kranja in si prizadevam za spremembe v kmetijstvu in
gospodarstvu. Kmetijstvo, gospodarstvo in mladi so gradniki boljšega
jutri.
Območje, v katerem kandidiram, je podeželsko z razširjenim
kmetijstvom. Slovensko kmetijstvo nam v teh težkih časih zagotavlja
prehransko varnost in nam prinaša zdravo, lokalno in svežo hrano.
Največji potencial vidim v povezovanju kmetij z namenom zelenega
turizma. Za ohranjanje kulturne krajine in kmetijstva na podeželju je
potrebno mladim gospodarjem omogočiti gradnjo doma na domačem
posestvu. Velik potencial pa ima tudi krožno gospodarstvo, ki nam lahko
prinese finančno, socialno in okoljsko blaginjo.
Zavedam se, da so za nadaljnji uspešen razvoj gospodarstva nasploh, kot
tudi kmetijskega gospodarstva na tem območju, potrebni veliki vložki v
robotizacijo in digitalizacijo. Samostojnim podjetnikom pa je potrebno
zmanjšati stopnjo zahtevanih dajatev. Zaradi pomankanja znanja in
delovne sile, pa bi veljalo omogočiti delo aktivnim upokojencem ob
istočasnem polnem prejemanju zaslužene pokojnine.

Spoštovane volivke in volivci!
Sem Asima Harbaš, kandidatka za poslanko v Državnem zboru v
volilni enoti Škofja Loka I. Po izobrazbi sem magistra iz mednarodnih
političnih ved. Študij sem zaključila na Novi Zelandiji, eni izmed
najbolj demokratičnih držav na svetu. Sem mati treh odraslih in
uspešnih hčera, sama pa sem tudi ‘sveža’ upokojenka. Za mano
so uspešne življenjske in delovne izkušnje. Imam dovolj energije in
znanja, ki ga nameravam vložiti v to, da vsi skupaj Slovenijo in Škofjo
Loko popeljemo k napredku.
Kot poslanka se bom zavzemala za krepitev kakovostnega javnega
zdravstva, pri čemer je v Škofji Loki eden najpomembnejših korakov
na tem področju izgradnja novega Zdravstvenega doma. Na
področju prometne infrastrukture bo potrebno pričeti z izgradnjo
severne obvoznice v smeri Selške doline in poskrbeti za izboljšanje
cestnih povezav med Škofjo Loko in Ljubljano. Poskrbela bom za vse
generacije občank in občanov Škofje Loke z zagotavljanjem dodatnih
kapacitet v javnem vrtcu, ustreznim reševanjem stanovanjske
problematike za mlade družine in zagotavljanjem javnih kapacitet
dnevnega varstva in negovalnih oddelkov za starejše. Prav tako bo
ena izmed mojih prioritet zagotoviti nepovratna sredstva za izvedbo
projekta za novo moderno knjižnico.

Kot predstavnik mladih pa si prizadevam tudi za odpravo prekarnega
dela in izgradnjo novih stanovanj za mlade.

Še posebej pa se bom zavzemala za spodbujanje aktivnega
državljanstva, ker menim, da vsi moramo sodelovati pri odločanju o
razvoju občine, države in demokracije.

Zato vas prijazno vabim, da se udeležite volitev in podprete Socialne
demokrate!

Zato vas prijazno vabim, da se udeležite volitev in podprete Socialne
demokrate!

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana
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Ločani so prvaki
Gorenja vas, Škofja Loka –
Gorenja vas in Škofja Loka
sta ta mesec gostili finalni
turnir najboljše četverice
Mednarodne floorball lige
(IFL). Na turnir so se izmed
devetih moštev iz Avstrije,
Madžarske in Slovenije, ki
so v tej sezoni nastopala v
ligi, uvrstile štiri najboljše
ekipe. To sta bili ekipi iz madžarskega Komaroma in
Budimpešte ter Insport Škofja Loka in Polanska banda.
Polfinale je potekal v Gorenji vasi, kjer je domače moštvo Polanske bande v podaljšku z rezultatom 3 : 2
premagalo Komarom, Insport pa je brez težav, z rezultatom 9 : 1, premagal
Phoenix.

Prizorišče tekmovanja se je
naslednji dan preselilo v
Športno dvorano Poden,
kjer je bila na tekmi za tretje mesto z rezultatom 5 : 4
boljša ekipa Phoenixa. Več
zanimanja navijačev je bilo
za finalni obračun, kjer sta
se pomerili ekipi Insporta
in Polanske bande. Po prvem delu igre, ko so Ločani
povedli s 3 : 0, je že kazalo,
da bo zmaga domačih lahka, vendar pa so igralci Polanske bande nato hitro
dvakrat zadeli in se vse do
zadnjih sekund borili za
zmago, ki so se je na koncu
veselili igralci Insporta, ki
so slavili s 6 : 4. "Glede na
to, da smo branili naslov prvakov izpred dveh let, smo
imeli vlogo favoritov. Vendar se je v tem času zame-

njala polovica naše ekipe,
poslovili so se starejši igralci in prišli mladi. Ti so se že
med sezono izkazali in upali smo, da lahko posežemo
po novem naslovu, kar nam
je danes v napetem obračunu uspelo. Sem pa več pričakoval od obeh madžarskih ekip, sta zelo močni,
vendar očitno slabši od
nas," je po finalni tekmi povedal trener Insporta Gorazd Tomc.
"Ko je začetni krč popustil,
so naši fantje zaigrali bolje
in videli smo finale v pravem pomenu besede. Sicer
pa je bilo prvenstvo letos ves
čas zelo kvalitetno in čeprav
je na koncu zmanjkalo malce športne sreče, se nam za
razvoj floorballa ni bati," je
bil vendarle zadovoljen tudi
trener Polanske bande Nejc
Šega.
"Obema ekipama čestitam
za borbenost, prav tako pa
se za podporo zahvaljujem
navijačem," je dodal predsednik Floorball zveze Slovenije Borut Mavsar, škofjeloški podžupan Robert Strah
in direktor Zavoda za šport
Škofja Loka Igor Draksler pa
sta podelila srebrna odličja
članom Polanske bande in
zlata odličja članom Insporta Škofja Loka. Največji pokal so nato dvignili igralci
Insporta, pokal za najboljšega vratarja je prejel Jani Dolenec (Polanska banda), za
najboljšega strelca pa Nejc
Peklaj (Insport).

Igralci Insporta so ob slavju visoko vrgli trenerja Gorazda
Tomca. / Foto: Tina Dokl

Anton Peršin
#Zaljudi

nasadezela.si
Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

Naročnik in plačnik: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, TRSTENJAKOVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA

Vilma Stanovnik

Naročnik in plačnik: NAŠA DEŽELA, PARTIZANSKA CESTA 5, MARIBOR

S finalno tekmo se je v dvorani Poden končalo tekmovanje v Mednarodni
floorball ligi, največji pokal pa so osvojili igralci Insporta Škofja Loka.

Košarkarji v končnici

Ločani so si že z zmago proti Slovanu zagotovili prvo
mesto po rednem delu sezone. / Foto: Tina Dokl

‘‘

Kar se je leta govorilo,
smo brez velikih
besed naredili.

Naročnik: NSi

Škofja Loka – Prejšnji teden
se je končal prvi del tekmovanja v 2. SKL za moške.
Najboljše moštvo prvega
dela tekmovanja je postala
škofjeloška ekipa LTH Castings.
Zadnjo tekmo prvega dela
so Ločani odigrali v gosteh z
Litijo in zmagali z rezultatom 72 : 80. So si pa prvo
mesto zagotovili že na domači tekmi teden prej v dvo-

rani na Podnu, ko so s 97 :
75 premagali ekipo Slovana.
Tako so v rednem delu zbrali devetnajst zmag in le tri
poraze ter skupaj osvojili 41
točk, dve več od ekipe Trotov, ki je osvojila drugo mesto. V četrtfinalu se merijo z
ekipo Mesarija Prunk Sežana. Prva tekma je bila minulo nedeljo, druga bo jutri v
Sežani, morebitna tretja pa
v dvorani Poden v soboto, 2.
aprila, ob 18. uri. Igra se na
dve zmagi.

Naročnik in plačnik: NOVA SLOVENIJA, DVORAKOVA 11 A, LJUBLJANA

Vilma Stanovnik

Janez
Žakelj

poslanca
vaš kandidat za oru
v državnem zb
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Želi nadaljevati tradicijo

Pasji salon na kolesih
Pasji salon Dogi kjut ni navaden salon, temveč je pasji
salon na kolesih, ki je urejen v predelanem kombiju.
Irena Pintar tako vašega ljubljenčka uredi neposredno
pred vašim domom in vam s tem prihrani pot in čas,
obenem pa kosmatincu olajša stres, saj se v bližini svojega doma počuti bolj domače in varno. Mobilni pasji
salon ima elektriko in vodo, ogrevanje in hlajenje, vse,
kar imajo pravzaprav stacionarni saloni, s čimer je zagotovljeno popolno udobje za prijetno nego živali.
Kosmatinca predate Ireni Pintar v nego, ki vsebuje striženje, kopanje, nego krempljev in analnih žlez ter urejanje ušes. Medtem se vi lahko posvetite svojim opravilom ali pa ste po želji prisotni ob negi. Nega je prilagojena vašim željam, Pintarjeva vam ob tem svetuje in
priporoča najboljše. Sprejemajo vse male živali oziroma hišne ljubljenčke, od kužkov, mačk do zajcev.

Naziv obrtnik leta 2021 je prejel kovaški mojster Jože Krmelj iz Loga nad Škofjo Loko.

Brdo pri Kranju – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je pred nedavnim ponovno podelila nazive podjetnik in obrtnik leta. Naziv
obrtnik leta je za minulo
leto prejel Jože Krmelj iz
Kovaštva Krmelj, kjer kovaško tradicijo negujejo že od
leta 1870. Jože Krmelj skupaj z ženo Matejo predstavlja že sedmo generacijo kovačev, ki ostaja zavezana
tradicionalnemu načinu izdelave rezilnega in drugega
orodja, ki ga izdelujejo v
majhnih količinah.
V zadnjih letih se Jože Krmelj ukvarja tudi z izdelovanjem rustikalnega programa, ki ga sestavljajo kovane
ponve iz enega kosa, sekire

in mačete ter noži iz damaščanskega jekla. Njihovi
unikatni izdelki spadajo v
najvišji kakovostni rang in
jih preko nemškega spletnega trgovca prodajajo po
vsem svetu.
Kot pravi Jože Krmelj, ročno
delo in unikatni izdelki v zadnjih letih ponovno pridobivajo vrednost in so med kupci vse bolj cenjeni in priljubljeni. "Še pred 15 leti smo
bili kovači nekakšen tehnološki višek. Moderniziralo se je
delo v gozdu in nihče nas ni
več potreboval. Sekire in
ostalo orodje, ki se izdeluje
masovno, so postali nizkocenovni produkti. A svet se je v
zadnjih letih precej spremenil, z njim pa tudi potrebe na
globalnih trgih," je povedal
Jože Krmelj.

Predsednik Pahor je obiskal bivalno enoto
Škofja Loka – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je
pred kratkim obiskal bivalno enoto v Škofji Loki, ki sodi v
okvir Varstveno-delovnega centra (VDC) Kranj. Tam so mu
pripravili kratek program, nadaljevanje obiska pa je potekalo
v sproščenem vzdušju. »Obisk predsednika Pahorja nam je
bil v neizmerno veselje ter veliko čast in ponos, hkrati pa
tudi priznanje, da so tudi odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju opaženi in enakovredni državljani,« je povedala direktorica VDC Kranj Mirjana Česen.

Vabimo vas (m/ž), da se nam pridružite kot

PREDDELAVEC-OPERATER
DELAVEC V PROIZVODNJI
v Medvodah ali Škofji Loki,

kjer boste kot:
– preddelavec-operater zadolženi za vodenje in organiziranje dela na liniji, knjiženje materiala in javljanje
gotovih izdelkov v proizvodnji;
– kot sodelavec v proizvodnji pa boste opravljali delovne
operacije, ki so potrebne za izdelavo filtrov.
Poleg dela v prijetni ekipi, mesečne stimulacije, internega usposabljanja vas vabimo v okolje, v katerem vsak
posameznik šteje.
Prijavite se na medvode.hr@sogefigroup.com
ali na naslov Sogefi Filtration, d.o.o., Kadrovska služba,
Ladja 11, 1215 Medvode.

Predsednik Borut Pahor med obiskom bivalne enote v
Škofji Loki / Foto: arhiv VDC Kranj

Obrtnik leta Jože Krmelj / Foto: Gorazd Kavčič
Kljub temu pa kovaštvo postaja vse bolj redka obrt, za
poklic kovača pa se mladi
danes skorajda ne odločajo

več. Zato Jože Krmelj pravi,
da jih rast ne zanima, želijo
si le preživeti in nadaljevati
tradicijo.

Škofja Loka za Ukrajino
Na dobrodelnem koncertu, ki bo drugo aprilsko
soboto v Sokolskem domu, bodo zbirali denar za
pomoč Ukrajini.
Škofja Loka – Občina Škofja
Loka in Zavod 973 v sodelovanju z Agencijo koncerti in
Rdečim križem – Območnim združenjem Škofja
Loka ter s podporo Lions
cluba, Rotary cluba in Razvojne agencije Sora organizira dobrodelni koncert Škofja Loka za Ukrajino. Na
koncertu, ki bo 9. aprila ob
19. uri v Sokolskem domu,
bodo nastopili Adi Smolar,
Ditka in Ekaterina Yokodo,
ki se bo predstavila z avtorsko in tradicionalno ukrajinsko glasbo. Brezplačno bodo
na koncertu sodelovali tudi
moderatorka Monika Tav-

čar, tonski mojster Lovro
Štanta, oblikovalec Simon
Pavlič - Standart, fotograf
Denys Shadro in Hotel Garni Paleta.
Vstopnice po ceni 15 evrov
so na voljo v TIC-u na Cankarjevem trgu. Izkupiček od
prodanih vstopnic bodo namenili Rdečemu križu Škofja Loka, ki zbira sredstva za
pomoč Ukrajincem. Del izkupička bodo namenili tudi
glasbenici, Ukrajinki Ekaterini Yokodo. "Ločanke in Ločani imamo možnost pokazati, da znamo stopiti skupaj in pomagati," pravijo organizatorji.

Akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

Foto: Gorazd Kavčič

IVAN PINTAR S.P., SV. TOMAŽ 5, SELCA

Aleš Senožetnik

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.

Sogefi Filtration, d.o.o., je podjetje z več kot 60-letno tradicijo proizvodnje avtomobilskih filtrov. Smo del mednarodne korporacije Sogefi, ki posluje v 21 državah po svetu in
zaposluje več kot 6.500 ljudi, od tega v Sloveniji več kot 400.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

