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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofjeloški pa-
sijon, ki se uprizarja vsakih 
šest let, je največja gledali-
ška uprizoritev na prostem v 
Sloveniji. Produkcijsko vlo-
go ima Občina Škofja Loka, 
Kapucinski samostan Škofja 
Loka pa varuje njegovo du-
hovno vsebino. Ponovno 
uprizoritev so načrtovali 
prav za letos, saj je leto 2021 
za pasijon jubilejno. Pred 
tristo leti je namreč v škofje-
loškem kapucinskem samo-
stanu nastalo besedilo te 
spokorniške procesije. Po-
leg tega bi bilo to leto prvo, 
ko bi Škofjeloški pasijon 
uprizorili pod Unescovo za-
ščito. Dolgo pričakovano in 
že nekaj časa načrtovano 
slovesno prireditev pa so za-
radi epidemije covida-19 že 
lani odpovedali in uprizori-
tev prestavili v leto 2022.
"Tristota obletnica nastanka 
Škofjeloškega pasijona je ju-
bilej, ki ne glede na epide-
miološke razmere kliče k 
temu, da ga primerno obele-
žimo. Zato ga bomo zazna-
movali v okviru letošnjih 
Dnevov Škofjeloškega pasi-
jona s številnimi dogodki in 
bogatimi vsebinami, z raz-
stavami v Škofji Loki in dru-
gih krajih in z različnimi 
spletnimi dogodki. Aprila 
pa načrtujemo tudi postavi-
tev obeležja Škofjeloškemu 

pasijonu na Mestnem trgu," 
k letošnjim (jubilejnim) pa-
sijonskim dogodkom dodaja 
župan Tine Radinja. 

Pasijonski dnevi  
v Škofji Loki
Duh Škofjeloškega pasijona 
je v tisočletnem mestu živ 
ves čas, ne le ob množičnih 
uprizoritvah, temveč vsako 
leto v tem času z Dnevi Ško-
fjeloškega pasijona. Letos so 
ti prilagojeni razmeram. 
Razstava o Škofjeloškem pa-

sijonu je vsem na ogled na 
Mestnem trgu, prav tako sta 
v Sokolskem domu razstavi 
300 let živa dediščina Ško-
fjeloškega pasijona in Prizo-
ri Škofjeloškega pasijona ter 
dokumentarni film o resta-
vriranju originalne knjige 
Arheologija pasijonske knji-
ge, kar si je mogoče ogledati 
do srede aprila. V Oknu Lo-
ške hiše predvajajo video iz 
dosedanjih uprizoritev. Po 
spletu je potekal Pasijonski 
večer v Stari Loki, danes, 30. 

marca, ga bodo na enak na-
čin prikazali tudi v Selcih, in 
sicer Selški pasijon – od 
mladosti do starosti. Bratje 
kapucini so spletno prenaša-
li Pasijonsko sporočilo: 3. 
slika Škofjeloškega pasijoj-
na – Pekel. V Nunski cerkvi 
so na ogled pasijonske jasli-
ce, ki si jih je mogoče ogle-
dati ob sobotah od 16. do 18. 
ure, po prehodnem dogovo-
ru pa tudi kak drug dan.

 

Tudi april še pasijonski
Živo pasijonsko dediščino v letu, ko druženje ljudi ni mogoče, zaznamujejo z razstavami in pestrimi 
spletnimi dogodki. 

Razstava o Škofjeloškem pasijonu je marca in aprila na ogled na Mestnem trgu. 
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Simon Šubic

Škofja Loka – Med 35 leto-
šnjimi gorenjskimi preje-
mniki priznanj Civilne za-
ščite so trije tudi s Škofjelo-
škega. Prostovoljno gasilsko 
društvo Godešič je ob 110-le-
tnici delovanja prejelo srebr-
ni znak Civilne zaščite, ško-
fjeloški gorski reševalec Pri-
mož Rakovec in Marija Kna-
felj iz Krajevne organizacije 
Rdečega križa Gorenja vas 
pa bronasti. Letos priznanj 
izjemoma niso podelili na 
regijski prireditvi ob dnevu 
Civilne zaščite, saj je ta od-
padla zaradi razglasitve epi-
demije covida-19. 
PGD Godešič je bil ustano-
vljen aprila 1911. Gasilski 
dom so v vasi začeli graditi 
v letu 1914 in ga dokončali 
v 1920. Druga svetovna voj-
na je močno razredčila 
članstvo društva, saj je pa-
dlo kar dvanajst članov. Ob 
100-letnici društva v letu 
2011 so kupili novo gasilsko 
vozilo, lani pa vozilo za pre-
voz moštva. Na Godešiču že 
dolgo časa tli ideja o novem 
gasilskem domu, saj trenu-
tni zaradi dotrajanosti ni 
več primeren za uporabo, 
lahko preberemo na FB-
-strani društva.

Bronasta znaka
Primož Rakovec je član dru-
štva Gorska reševalna služ-
ba Škofja Loka od leta 2005, 
licenco za gorskega reševal-
ca pa je pridobil leta 2007. 

Šest let kasneje je opravil še 
usposabljanja za gorskega 
reševalca inštruktorja. Kot 
inštruktor sodeluje na uspo-
sabljanjih oziroma izvaja 
usposabljanja za nove reše-
valce v društvu ter skrbi in 
preverja usposobljenost re-
ševalnega moštva društva. 
Je član Komisije za reševal-
ne tehnike pri Gorski reše-
valni zvezi Slovenije, v kate-
ri aktivno sodeluje pri izva-
janju usposabljanj za nove 
gorske reševalce. Je tudi 
član izpitne komisije.
Marija Knafelj je leta 2009 
postala predsednica Krajev-
ne organizacije Rdečega 
križa Gorenja vas, je tudi 
voditeljica skupine starejših 
za samopomoč Frklje, ki 
deluje pod okriljem območ-
nega združenja RK Škofja 
Loka in Zveze društev za 
socialno gerontologijo Slo-
venije. V letu 2010 je bila 
izvoljena v območni odbor 
RK Škofja Loka, kjer deluje 
tudi kot članica komisije za 
humanitarno pomoč lju-
dem v stiski ali ob naravnih 
in drugih nesrečah. Vsa ta 
leta nesebično nudi pomoč 
ob poplavah, požarih, ob 
žledu in drugih nesrečah. 
Ob vsaki nesreči gre takoj 
na teren in preveri, kaj kdo 
potrebuje. Tudi v času epi-
demije je nudila pomoč sta-
rejšim ljudem s prevozi na 
razne zdravstvene preglede, 
dovažala hrano iz trgovine 
in jih obiskovala, če so bili 
bolni. 

Letos tri priznanja 
Civilne zaščite
Priznanje Civilne zaščite so letos prejeli tudi PGD 
Godešič, Primož Rakovec iz GRS Škofja Loka in 
Marija Knafelj iz RK Gorenja vas.
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Čistilo je 
štiristo 
prostovoljcev
Več kot štiristo občank in 
občanov je sodelovalo v 
pomladni akciji čiščenja 
okolja.

stran 2

Kaj res ni 
treba nič 
plačati
V projektu Prostofer v 
Škofji Loki kot 
prostovoljni voznik 
sodeluje tudi Zuhdija 
Mušedinović.
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ŠKOFJA LOKA

Uresničili več kot 
polovico ciljev
Leta 2014 je Občina Škofja 
Loka sprejela razvojno stra-
tegijo 2025+, na polovici pa 
so ocenili njeno izvajanje.
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GORENJA VAS - POLJANE

Novi vozili za gasilce
Dve gasilski društvi v občini 
sta letos bogatejši za novo 
gasilsko vozilo – razveselili 
so se ju v Prostovoljnem ga-
silskem društvu (PGD) Ho-
tavlje in v PGD Trebija.
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ŽELEZNIKI

Na brežini že vrtajo
V okviru sanacije strme bre-
žine nad naseljem Na 
plavžu, ki ga želijo zaščititi 
pred padajočim kamenjem, 
so že začeli vrtati za testna 
sidra podajno-lovilnih ograj.

stran 8

ŽIRI

Odkrili ostanke 
nekdanje cerkve
Na območju nekdanje cer-
kve v Žireh so opravili nein-
vazivne arheološke raziska-
ve, s katerimi so želeli preve-
riti, ali so v tleh prisotni še 
kakšni arhitekturni ostanki.

stran 11
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Loški glas, torek, 30. marca 2021

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

UREDNICA
Danica Zavrl Žlebir

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

OGLAS NO TR ŽE NJE
Ma te ja Žvi žaj, 041/962-143,
mateja.zvizaj@g-glas.si

Lo ški glas, št. 3/let nik X, je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 25, ki je iz šel 30. marca 2021.
Lo ški glas je brez plač no po slan v vsa go spo dinj stva v ob či nah Škof ja Loka, Go re nja vas - Polja ne, Že lez ni ki, Žiri in je  
priložen Gorenjskemu glasu, iz šel je v na kla di 30.000 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta  
Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 
41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; 
v cene je vračunan DDV po stopnji 5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48. O
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Akcija čiščenja 
in urejanja okolja, ki jo Obči-
na Škofja Loka organizira 
vsako leto, je potekala soboto, 
20. marca, vse dopoldne. 
"Sodelovalo je 420 prosto-
voljcev različnih starosti, od 
otrok do starejših, in sicer ob-
čank in občanov po posame-
znih krajevnih skupnostih in 
tudi udeleženci iz naslednjih 
društev in ustanov: športna 
društva, gobarji, lovci, ribiči, 
gasilci, jamarji, taborniki, 
skavti, zavodi, tudi nekaj šol. 
Letos so se akciji pridružili 
tudi zaposleni v javnem pod-
jetju Komunala Škofja Loka, 
zaposleni Občine Škofja 
Loka in podjetja Želva, ki kot 
izvajalec vzdrževanja javnih 
površin sicer vsak dan skrbi, 
da je naša Škofja Loka po-
spravljena. Pospravljali smo 
predvsem smetenje na ob-
močju občine, ki zajema 
enajst krajevnih skupnosti, 
in sicer na javnih površinah, 
ob cestah, vodah, gozdovih, 
železniški progi," poroča Da-
nica Langerholc z Občine 
Škofja Loka.
Javno podjetje Komunala 
Škofja Loka, ki je odpadke 
odvažalo z zbirnih mest, je 
sporočilo, da so v času čistil-
ne akcije odpeljali 6600 ki-

logramov ostalih odpadkov, 
240 kilogramov embalaže 
in 500 kilogramov kosovnih 
odpadkov, kar pomeni, da je 
zadnjih nekaj let pobrana 
približno enaka količina od-
padkov.
O vtisih prostovoljcev, ki so 
sodelovali pri pomladnem 
čiščenju Loke z okolico, pa 
Danica Langerholc pove: 
"Opažanja prostovoljcev gle-

de odpadkov kažejo, da ni 
več toliko divjih odlagališč s 
kosovnimi in nevarnimi od-
padki, je predvsem smete-
nje, ki se pokaže po zim-
skem času." Svoje je prispe-
vala tudi epidemija, saj lju-
dje pri svojih pohodih v na-
ravo odvržejo marsikaj, med 
odpadki so se znašle tudi 
odvržene zaščitne maske. 
Sicer pa na občini izražajo 

zadovoljstvo z udeležbo in 
namenom akcije, ker velja, 
da je namen dosežen, ko od-
padek konča tam, kamor de-
jansko sodi. Da bi naravo 
ohranili lepo in čisto, pa do-
dajajo: "Iz dneva v dan se 
kljub akcijam pojavljajo 
nova smetenja, zato bodimo 
bolj ozaveščeni in ohranjaj-
mo naravo v naši Škofji Loki 
neokrnjeno."

Čistilo je štiristo 
prostovoljcev
Pomladno čiščenje okolja je letos privabilo veliko število prostovoljcev. Čistili so v mestu, okolici, ob 
vodah, cestah, po gozdovih, hribih ... in nabrali skoraj sedem ton odpadkov.

Akcija čiščenja okolja na prvi pomladni dan / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Sredi februarja 
je izbrani izvajalec Lavaco iz 
Ljubljane začel graditi kole-
sarsko in peš povezavo med 
staro regionalno cesto in na-
seljem Zminec, ki poteka 
pod premostitvenim objek-
tom škofjeloške obvoznice.
Poleg kolesarske in peš po-
vezave bodo uredili tudi par 
avtobusnih postajališč z 
nadstrešnicama in z dvi-
gnjeno ploščadjo preuredili 
križišče cest pri odcepu za 
Bodovlje. "S tem ukrepom 
bomo omogočili varnejši 
promet pešcev in kolesarjev 
med Zmincem in Bodovlja-
mi. Novo postajališče pa bo 

omogočilo ustavljanje avto-
busov, ki po obvoznici zaob-
idejo staro mestno jedro. Na 
mestu obstoječega avtobu-
snega postajališča v smeri 
Škofje Loke bomo uredili 
počivališče za kolesarje," na-
vajajo na Občini Škofja 
Loka. Za projekt kolesarske 
in peš povezave Zminec–
Bodovlje–Škofja Loka je ob-
čina pridobila sofinancira-
nje EKO sklada. Napovedu-
jejo, da bo gradnja končana 
najkasneje v treh mesecih. 
Potem bodo na cesti preure-
dili še prometno signalizaci-
jo z znižanjem hitrosti in 
umestitvijo kolesarja na voz-
išče vse do območja starega 
mestnega jedra Škofje Loke.

Gradijo kolesarsko 
povezavo

Prvi kolesarji na kolesarski poti med regionalno cesto in 
Zmincem / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Letos so v Škofji Loki obnovili projekt participa-
tivnega proračuna, ki je bil lani zaradi epidemije prekinjen. 
Izvedli so delavnice po krajevnih skupnostih, občani pa so 
tudi že oddali predloge v okviru projekta #Naša Loka. Prejeli 
so 137 predlogov, iz vsake od enajstih KS po šest ali sedem, 
iz večjih dveh, Kamnitnik in Škofja Loka – mesto, pa po več 
kot dvajset. Sodelovalo je več kot 350 predlagateljev in pod-
pornikov. Glasovanje o predlogih bo potekalo 5. in 9. maja. 

Velik odziv na participativni proračun

Škofja Loka – Razvojna agencija Sora v okviru projekta SPOT 
svetovanje Gorenjska vabi na izmenjavo dobrih podjetni-
ških praks: Kako uspešno prodajati izdelke s pomočjo sple-
tne trgovine. Dogodek bodo v sredo, 14. aprila, med 17. uro 
in 19.15 izvedli spletno, na videokonferenčni platformi 
Zoom. Nekaj dni pred dogodkom boste na elektronski na-
slov prejeli navodila in povezavo za prijavo. Na dogodku 
bodo udeleženci spoznali uspešno podjetniško zgodbo 
podjetja Džungla plants, pogovor bo vodila Tjaša Jarc.

O uspešni prodaji na spletu

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letošnja okolj-
ska akcija Loško je ekološko 
se je začela s čiščenjem oko-
lice na prvi pomladni dan, 
nadaljuje pa se s pestrim 
programom aktivnosti, ki 
potekajo pretežno na spletu. 
V programu so se osredoto-
čili na odpadke, trajnostno 
mobilnost, varovanje ter ob-
novo vodnih virov in inva-

zivne rastline. Občina, ki pri 
izvedbi projektov sodeluje z 
dvema partnerjema, Komu-
nalo Škofja Loka in Razvoj-
no agencijo Sora, o vsem 
obvešča na svoji spletni stra-
ni, kjer poziva k odgovorno-
sti in skrbi za zdravje in oko-
lje ter vabi k sodelovanju. 
Posebno pozornost name-
nja ozaveščanju ljudi o pra-
vilnem ravnanju z odpadki, 
kako jih zbirati, ločevati in 

pravilno oddajati. Občina 
namerava v prihodnje iz-
boljšati stanje na ekoloških 
otokih, napoveduje tudi na-
daljevanje sodelovanja v 
programu Zero waste (brez 
odpadkov). V zvezi s trajno-
stno mobilnostjo sta novost 
dva minibusa, ki ju name-
ravajo pridobiti v drugi po-
lovici leta in se dotlej odlo-
čiti o poteku avtobusnih li-
nij. Trije pilotni projekti 

potekajo v zvezi z invazivni-
mi rastlinami in živalmi, še 
posebej se bodo ukvarjali z 
japonskim dresnikom. Po-
sebno pozornost namenjajo 
obnovi in varovanju vodnih 
virov. Med drugim bodo po-
pisali vodnjake v mestu in 
enega od njih že letos tudi 
obnovili, v promocijskem 
filmu navaja Tatjana Bernik 
z občinskega oddelka za 
okolje in prostor. 

Začelo se je Loško je ekološko

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Danes, 30. 
marca, ob 10. uri na spletni 
platformi Zoom v Škofji 
Loki poteka občinski otroški 
parlament. Prvotno so ga 
načrtovali že za prejšnji to-
rek, a je datum ravno sovpa-
dal z nacionalnim preizku-
som znanja. 
Otroški parlament je projekt 
Zveze prijateljev mladine 

Slovenije (ZPMS), katerega 
namen je demokratična 
vzgoja otrok. Prvič je otroški 
parlament potekal leta 
1990, Društvo prijateljev 
mladine (DPM) Škofja Loka 
občinskega organizira od 
leta 1994. Organizacija ob-
činskega otroškega parla-
menta kroži med štirimi lo-
škimi osnovnimi šolami: 
OŠ Cvetka Golarja, OŠ Iva-
na Groharja, OŠ Jela Janeži-

ča in OŠ Škofja Loka-Mesto. 
Letošnja tema je Moja po-
klicna prihodnost, organiza-
tor pa Osnovna šola Jela Ja-
nežiča z mentoricama Mate-
jo Koblar in Diano Volčjak. 
Temo Moja poklicna priho-
dnost so letos nadgradili z 
vlogo epidemije pri izbiri in 
perspektivnosti posameznih 
poklicev. Pogovarjali pa se 
bodo tudi, kako bo trenutna 
epidemija vplivala na razvoj 

poklicev v prihodnosti. Kot 
navajajo organizatorji, je le-
tos izvedba otroškega parla-
menta zaradi epidemije na 
preizkušnji, a se ga bodo 
potrudili izvesti, kot je treba, 
v nadaljevanju pa bo izbrani 
predstavnik iz Škofje Loke 
mnenja tukajšnjih otrok za-
stopal na nacionalnem otro-
škem parlamentu, ki bo 
(prav tako Zoomu) potekal 
21. aprila. 

Danes otroški parlament
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V razvojni 
strategiji 2025+ je bilo defi-
niranih 178 projektov in 
opredeljenih 33 kazalnikov 
oziroma ciljev. Leta 2019, 
nekako na polovici izvajanja 
te strategije, je bilo realizira-
nih 92 projektov, delno rea-
liziranih 67 in nerealizira-
nih 19. Doseženih ali prese-
ženih je bilo devet kazalni-
kov, trije kazalniki so nega-
tivni, pet kazalnikov pa izka-
zuje manj kot 25-odstotno 
realizacijo, je na zadnji seji 
občinskega sveta ob drugem 
vmesnem poročilu o izvaja-
nju razvojne strategije pove-
dal direktor Razvojne agen-
cije Sora Gašper Kleč. 
Najslabšo realizacijo izkazu-
jejo določeni infrastrukturni 
projekti, ki jih bo v priho-
dnje treba občutno pospeši-
ti, več kot polovica uresniče-
nih projektov pa vseeno daje 

tudi dobro osnovo za nad-
gradnjo. Razmere v prete-
klem letu, ki ga je zaznamo-
vala epidemija covida-19, so 
terjale postavitev nekaterih 
novih prioritet, o njih bo tre-
ba razmisliti letos, ko epide-
mija še traja in čutimo tudi 
posledice. Med najbolj pri-
zadetimi panogami sta go-
stinstvo in turizem. Letos pa 
se začenja tudi novo pro-
gramsko obdobje z novimi 
finančnimi mehanizmi, ki 
bodo podlaga za izvajanje 
projektov v Škofji Loki. Pet 
prednostnih področij je še 
posebno izpostavljenih: pa-
metnejša Evropa (inovativno 
in pametno gospodarsko 
preoblikovanje); bolj zelena, 
nizkoogl j ična Evropa 
(vključno z energetskim 
prehodom, krožnim gospo-
darstvom, prilagajanjem 
podnebnim spremembam 
in obvladovanjem tveganj); 
bolj povezana Evropa (mo-

bilnost in povezljivost IKT); 
bolj socialna Evropa (evrop-
ski steber socialnih pravic in 
podpora za zdravstveno var-
stvo); Evropa bliže državlja-
nom (trajnostni razvoj me-
stnih, podeželskih in obal-
nih območij ter lokalne po-
bude). Novo programsko 
obdobje prinaša nove izzive 
in nove prioritete. Rezultati 
evalvacije nakazujejo, da je v 
Škofji Loki toliko razvojnega 
potenciala, da lahko Občina 
Škofja Loka s sodelovanjem 
vseh deležnikov dokonča ve-
čino delno realiziranih in 
nerealiziranih projektov. 
Škofja Loka bo na novo pro-
gramsko obdobje pripravlje-
na, navaja poročilo.
Strategija razvoja občine 
2014–2025+ temelji na pe-
tih prednostnih oseh: traj-
nostna mobilna in prome-
tno dostopna Loka, privlač-
no staro mestno jedro in 
prepoznavna turistična de-

stinacija, spodbudno oko-
lje, konkurenčno gospodar-
stvo, ki ustvarja delovna 
mesta, skrb za naravne vire, 
zdravo in varno okolje, ka-
kovost in pestrost storitev 
za občane vseh starosti. Da 
so nekateri cilji že na polo-
vici izvajanja preseženi, 
morda kaže na dejstvo, da 
so bili zastavljeni premalo 
ambiciozno, je bila ena od 
ugotovitev v razpravi na ob-
činskem svetu, kjer so sicer 
svetniki opozarjali na iz-
boljšanje prometnih reši-
tev, na boljšo stanovanjsko 
politiko, na pospešek pri 
protipoplavnih ukrepih, 
spremembe ciljev pri virih 
energije, zmanjšanje od-
padkov, ureditev odvajanja 
odpadnih voda, saj tega še 
nima urejenega petina pre-
bivalstva zunaj urbanega 
okolja, na skrb za starejše, 
obnovo starega mestnega 
jedra... 

Uresničili več kot 
polovico ciljev
Leta 2014 je Občina Škofja Loka sprejela razvojno strategijo 2025+, na polovici pa so ocenili njeno 
izvajanje. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka se je tudi letos pridru-
žila zaznamovanju dneva sv. 
Patrika (St. Patrick's Day), 
irskega nacionalnega pra-
znika. Tako so v sredo, 17. 
marca, zvečer, Kamniti 
most in Trg pod gradom 
osvetlili z zeleno, irsko naci-
onalno barvo.
Akcijo Global greening 
(Globalna ozelenitev), v ka-
teri po številnih mestih po 
vsem svetu na dan sv. Patri-
ka izbrane mestne znameni-
tosti osvetlijo v zeleno, je 
spodbudil Shane Smyth iz 
partnerskega irskega mesta 
Bundoran. "Pridružujemo 
se desetim partnerskim me-
stom iz združenja Douzela-
ge, od švedskega Oxelösun-
da in Agrosa na Cipru, do 
Altee v Španiji in Sušic na 
Češkem, ki bodo v zeleno 
osvetlila svoje mestne zna-
menitosti," navaja Jernej 
Tavčar z Občine Škofja 

Loka. Letos so med drugimi 
ikoničnimi znamenitostmi 
osvetlili tudi znamenito pa-
noramsko kolo Londonsko 
oko (London Eye), Niagar-
ske slapove, pri nas pa je bil 
prvič z zeleno osvetljen Blej-
ski grad. Letošnje sporočilo 

zelene pomladne svetlobe, 
ki naj prinese novo upanje, 
povezanost in sodelovanje 
med ljudmi v času globalne 
pandemije, je še toliko po-
membnejše. 
"V Škofji Loki pa osvetlitev 
predstavlja tudi nadaljeva-

nje dobrega kulturnega so-
delovanja med našo občino 
in veleposlaništvom Irske v 
Ljubljani in irskim velepo-
slanikom njegovo ekscelen-
co gospodom Mylesom Gei-
ranom," še navajajo na Ob-
čini Škofja Loka.

Most in trg v zelenem 

Kamniti most je ob prazniku sv. Patrika zažarel v zeleni, irski nacionalni barvi. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Razvojna 
agencija Sora v okviru pro-
jekta SPOT svetovanje pri-
reja delavnico z naslovom 
Vračila državnih pomoči in 
trenutno veljavni ukrepi za 
podjetja, povezani z epide-

mijo. Delavnico bodo v če-
trtek, 22. aprila, od 17. ure 
do 19.15 izvedli spletno, v 
obliki webinarja na video-
konferenčni platformi 
Zoom. Predavateljica bo 
mag. Nina Scortegagna 
Kavčnik. Beseda bo o inter-
ventnih zakonih, sprejetih 

v zadnjem letu, ki določajo, 
katere pogoje morajo preje-
mniki državne pomoči iz-
polniti, da jim teh ne bo 
treba vrniti. To so okolišči-
ne, povezane s presežno 
državno močjo, premajh-
nim upadom prihodkov, 
nekaterimi kršitvami delov-

nopravne zakonodaje, v 
primeru likvidacije podje-
tja ali zaradi izplačila na-
grad in dela plače za po-
slovno uspešnost poslovod-
stvu. Ogledali si bodo tudi 
trenutno veljavne ukrepe. 
Poudarek delavnice bo na 
praktičnih težavah.

Delavnica o vračilu državnih pomoči

Kot je že vsa leta v navadi, se 
je tudi letošnja pomlad zače-
la z vseloško čistilno akcijo 
in izredno sem vesel, koliko 
ljudi je sodelovalo, koliko 
krajev po vsej občini smo 
očistili, manj me veselijo po-
datki, koliko smeti smo na-
brali. Akcije, ki združijo toli-
ko ljudi, več kot deset različ-
nih društev, šole in druge 
organizacije (čistilne akcije 
se je v številnih krajevnih 
skupnostih udeležilo nekaj 
sto občank in občanov, ki so 
čistili hribe, doline in me-
sto), so zame neprecenljive.
Zelo spodbudno je, da ima-
mo tolikšen delež občank in 
občanov, ki jim je to po-
membno in so pripravljeni v 
ta namen darovati svoj pro-
sti čas. Res je dobro, da se 
toliko ljudi zaveda pomemb-
nosti čistega okolja. Upam, 
da imajo tovrstne čistilne 
akcije tudi izobraževalni in 
motivacijski značaj in s tem, 
ko očistimo okolico, spod-
budimo druge, da ne svinja-
jo. Tako naše okolje ostane 
čisto karseda dolgo, posle-
dično pa tudi zmanjšamo 
količino odpadkov. Opaža-
mo, da je na javnih površi-
nah manj odpadkov kot pre-
tekla leta, so pa nekatere za-
sebne površine in skriti ko-
tički pošteno nasmeteni. 
Velja opozorilo, da se smeti 
nikoli ne odlaga v naravo, da 
v zbirnem centru v Dragi 
lahko vse vrste odpadkov od-
damo brezplačno, brezplač-
no lahko naročimo celo od-
voz kosovnih odpadkov, 

zato res ni razloga, da bi 
karkoli odlagali v naravi. 
Prav to bo ena od tem tradi-
cionalnega projekta Loško je 
ekološko, ki se je pravzaprav 
začel z izpostavljeno čistilno 
akcijo. V sodelovanju z Jav-
nim podjetjem Komunala 
Škofja Loka in Razvojno 
agencijo Sora smo pripravili 
epidemiji prilagojen, a kljub 
temu pester in zelo zanimiv 
program številnih predavanj 
in video vsebin; tudi o tem, 
kako pravilno zbirati različ-
ne vrste odpadkov. S projek-
tom Loško je ekološko na-
mreč vsako leto mesec dni 
intenzivneje opozarjamo na 
skrb za zdravje in okolje ter 
vabimo vse občanke in obča-
ne, da sodelujejo. Letos so 
posebna področja, na katera 
opozarjamo, odpadki, traj-
nostna mobilnost, obnova 
in varovanje vodnih virov ter 
invazivne rastline. 

Tine Radinja, župan

Županov kotiček

Loško je ekološko

Tine Radinja

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da je objavljen 

JAVNI RAZPIS
za delovno mesto direktorja/direktorice

Javnega zavoda 973, zavoda za organizacijo prireditev 
in dogodkov Škofja Loka.

Javni razpis je objavljen na spletni strani sokolskidom.si (v rubri-
ki Novice in obvestila) ter na Zavodu za zaposlovanje pod regi-
strsko številko OA48615. Rok za prijavo na delovno mesto je 22. 
4. 2021. Prijave naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v za-
prti ovojnici na naslov Javni zavod 973, Mestni trg 15, 4220 
Škofja Loka, ali na elektronski naslov zavod973@skofjaloka.si 
s pripisom »Prijava na razpis za direktorja Zavoda 973«.

Datum: 26. 3. 2021

Godešič – Sredi marca so se začela gradbena dela preuredi-
tve državne ceste Škofja Loka–Jeprca skozi naselje Godešič. 
Preureditev bo vključevala zamenjavo voziščne konstrukci-
je, spremembo prečnega prereza ceste z izgradnjo elemen-
tov za umirjanje prometa, ureditev površin za pešce in kole-
sarje, ureditev avtobusnih postajališč, semaforizacijo križi-
šča, odvodnjavanje in cestno razsvetljavo. Zaradi gradnje 
bo vzpostavljenih več delnih zapor z izmenično enosmer-
nim prometom z ročnim oziroma semaforskim urejanjem v 
skupno 22 fazah. Dela bodo trajala predvidoma do septem-
bra, izvaja jih podjetje CVP, investitor je Direkcija RS za in-
frastrukturo, soinvestitor pa Občina Škofja Loka.

Gradijo cesto skozi Godešič
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

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

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo na območju  
občine Škofja Loka. 

Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 
15/2021 z dne 19. 3. 2021 in začne veljati petnajsti dan po 
njegovi objavi. Odlok in pripadajoči Elaborat sta objavljena 
tudi na spletni strani Občine Škofja Loka pod rubriko Novice 
in objave: Občinski predpisi: https://www.skofjaloka.si/acts.

Datum: 19. 3. 2021
 Tine Radinja, l.r.   
 ŽUPAN
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana, Škofja Loka – V 
Slovenskem etnografskem 
muzeju, ki je nacionalni ko-
ordinator varstva nesnovne 
kulturne dediščine, je med 
25. marcem in 18. aprilom v 
avli razstavne hiše na ogled 
manjša priložnostna razsta-
va 300 let Škofjeloškega pa-
sijona. "Z njo etnografski 
muzej v času okoli letošnje 
velike noči obeležuje tristo-
letnico te spokorniške pro-
cesije, ki prikazuje Kristuso-
vo trpljenje in motive iz Sta-
re in Nove zaveze," navajajo 
v etnografskem muzeju, 
kjer pojasnijo tudi nastanek 
Škofjeloškega pasijona, ki 
velja za največjo dramsko 
predstavo na prostem v Slo-
veniji. Avtorici razstave sta 
dr. Nena Židov in mag. Anja 
Jerin, kustodinji Slovenske-
ga etnografskega muzeja.
V etnografskem muzeju 

tudi povedo, da je besedilo 
pasijona na osnovi predho-
dnih uprizoritev in predlog 
zapisal kapucin pater Romu-
ald Marušič. Rokopisni ko-

deks, datiran z letnico 1721, 
velja za najstarejše ohranje-
no dramsko besedilo v slo-
venskem jeziku in za najsta-
rejšo ohranjeno režijsko 

knjigo v Evropi. Kodeks je 
shranjen v Kapucinskem sa-
mostanu Škofja Loka, kjer je 
tudi nastal. Ob koncu 18. 
stoletja je bil pasijon uki-
njen, zatem pa prirejen in 
leta 1936 ponovno odigran. 
Naslednje uprizoritve so bile 
v letih 1999 in 2000, od leta 
2009 pa ga zaradi zahtevne 
izvedbe uprizarjajo vsakih 
šest let v velikonočnem času. 
Zadnja uprizoritev je bila 
leta 2015, letošnja pa je zara-
di epidemije prestavljena na 
leto 2022. Škofjeloški pasi-
jon je član združenja Euro-
passion in Evropske mreže 
za praznovanje velikega te-
dna in velike noči. Leta 2008 
je bil Škofjeloški pasijon vpi-
san v Register nesnovne kul-
turne dediščine Slovenije in 
leta 2016 kot prvi element iz 
Slovenije tudi na Unescov 
Reprezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine 
človeštva. 

Pasijon v etnografskem muzeju
Razstava o Škofjeloškem pasijonu je od tega tedna naprej na ogled tudi v Slovenskem etnografskem 
muzeju, razstave tudi v Škofji Loki. 

Prizor z uprizoritve Škofjeloškega pasijona 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Te dni sem tudi 
jaz dobila v roke svež, še po 
tiskarski barvi dišeč izvod 16. 
številke Pasijonskih done-
skov, publikacije, ki prinaša 
vsebine o Škofjeloškem in 
drugih pasijonih. V sodelova-
nju z Občino Škofja Loka jo 
izdajata Muzejsko društvo 

Škofja Loka in Kulturno-zgo-
dovinsko društvo Lonka Stara 
Loka. V običajnih okoliščinah 
bi njegov izid pospremila jav-
na predstavitev, tokrat pa je 
urednica Helena Janežič bral-
ce nagovorila po spletu in jim 
predstavila vsebino revije.
Tokrat lahko bralci prebere-
jo 28 prispevkov skoraj prav 
toliko avtorjev, revija je obo-
gatena s podobami Lucijana 
Bratuša, uvodoma je obja-
vljena pesnitev Venec Fran-
ceta Balantiča. Med zapisi, 
ki obetajo pestro postno bra-
nje, pa je članek dr. Matije 
Ogrina posvečen prav trem 
stoletjem Škofjeloškega pa-
sijona. Avtor med drugim 
zapiše, da je tradicija pasijo-

na na Slovenskem obstajala 
že pred patrom Romualdom 
in da je ta imel že leta 1715 
svoje besedilo zapisano in je 
pasijon regularno uprizar-
jal; v letih 1725 do 1727 je 
nastal lepopisni prepis, ki se 
je ohranil vse do danes. "Kaj 
naj bi v tej verigi pomenila 
letnica 1721, pa ni mogoče 
jasno povedati," še pravi av-

tor o letu, ki ga štejemo za 
nastanek Romualdovega za-
pisa Škofjeloškega pasijona 
in ga letos na veliko praznu-
jemo. Kot v uvodniku navaja 
urednica, bodo to uganko 
skušale razrešiti nadaljnje 
raziskave in odkrivanje no-
vih arhivskih dokumentov. 
In dodaja, da veličina in po-
men Škofjeloškega pasijona 
kot naše identitete in bogate 
kulturne dediščine s tem ni-
sta nič manjša. 
Svojo številko Pasijonskih 
doneskov si lahko zagotovite 
v spletni trgovini muzejske-
ga društva, na blagajni Lo-
škega muzeja Škofja Loka in 
v prostorih TIC Škofja Loka 
na Mestnem trgu 42.

Pasijonski doneski 
že med bralci
Že šestnajstič po vrsti je izšla publikacija 
Pasijonski doneski.

Helena Janežič z novo številko Pasijonskih doneskov

Pasijonske jaslice so tudi v 
cerkvi Marijinega oznanje-
nja v Crngrobu, ogled je mo-
žen ob nedeljah v postnem 
času in po veliki noči od 15. 
do 17. ure, in sicer po pred-
hodnem dogovoru. Na sple-
tnih mestih organizatorjev 
Škofjeloškega pasijona si je 
še vedno mogoče ogledati 
vsebine, ki so bile ponujene 
v marcu. 
Razstava o tristo letih Ško-
fjeloškega pasijona je do 18. 
aprila tudi v Slovenskem 
etnografskem muzeju v Lju-
bljani. Izšla je revija Pasi-
jonski doneski, aprila bo 
med bralce prišla tudi dvoj-
na številka mednarodnega 
zbornika Pasijonski alma-
nah, ki prinaša znanstvene, 
strokovne in poljudne pasi-
jonske vsebine iz tujega in 
domačega prostora. Spletna 
predstavitev bo 15. aprila na 
profilu Škofjeloškega pasijo-
na na Facebooku in www.
pasijon.si.

Gostiteljica statue, ne 
kongresa
Za veliki petek, 2. aprila, 
Župnija Škofja Loka napo-
veduje križev pot Skupaj na 
pot, ki bo potekal po ulicah 
in trgih starega mestnega 
jedra, ob 15. uri pa bo na 
ogled na profilu na Faceboo-
ku in pasijonski spletni stra-
ni. V začetku aprila bo Obči-
na Škofja Loka ob tristole-
tnici Škofjeloškega pasijona 
sprejela statuo Združenja 
evropskih pasijonskih mest 
Europassion. 
Združenje, ustanovljeno leta 
1993, združuje krog devetde-
set pasijonskih mest iz 16 

evropskih držav, jih povezu-
je, skrbi za izmenjavo njiho-
vih izkušenj in spoznanj ter 
z uprizarjanjem pasijonov 
širi Kristusovo sporočilo tr-
pljenja, vstajenja, usmiljenja 
in ljubezni. Od leta 2008 je 
članica združenja tudi Obči-
na Škofja Loka s Škofjelo-
škim pasijonom. Združenje 
Europassion vsako leto pri-
pravi letno skupščino, katere 
gostitelj je eno od pasijon-
skih mest članic. Letošnji 
kongres bi moral biti v Škofji 
Loki, a je bil zaradi pandemi-
je odpovedan. Predsedstvo 
Europassiona se je odločilo, 
da Škofji Loki kljub temu, 
tudi zaradi tristoletnice Ško-
fjeloškega pasijona, za nekaj 
časa simbolično preda statuo 
Europassiona. 
Druga polovica aprila bo po-
svečena tristoti obletnici na-
stanka Škofjeloškega pasijo-
na in kapucinu patru Romu-

aldu Štandreškemu. "V sta-
rem mestnem jedru načrtu-
jemo enega od najpomemb-
nejših dogodkov – odkritje 
spominskega obeležja v po-
častitev tristote obletnice na-
stanka pasijona," napovedu-
je koordinatorica prireditev 
Agata Pavlovec. 
V okviru tradicionalnega 
Romualdovega dneva bo le-
tos v Kapucinski knjižnici 
okrogla miza z naslovom 
Govorna podoba znamenite-
ga rokopisa patra Romual-
da. O jeziku in govoru Ško-
fjeloškega pasijona bodo 
spregovorili: režiser Borut 
Gartner, priznani strokov-
njak za govor Jože Faganel, 
lektorici, ki sodelujeta pri 
pasijonskih uprizoritvah, 
Bernarda Lenaršič in Kristi-
na Strnad ter dramski igra-
lec Pavle Ravnohrib. Okro-
glo mizo, ki si jo bo moč 
ogledati 22. aprila ob 19. uri 

na FB-profilu in spletni stra-
ni Škofjeloškega pasijona, 
organizira režiser Škofjelo-
škega pasijona 2021/22 Bo-
rut Gartner, povezoval pa jo 
bo Gašper Murn. 
Pred petimi leti je bil Škofje-
loški pasijon vpisan na Une-
scov Reprezentativni se-
znam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva. Ob kon-
cu pomladanskih pasijon-
skih aktivnosti konec aprila 
vabijo še k ogledu kratkega 
predstavitvenega videospota 
štirih slovenskih enot, ki so 
del Unescove nesnovne de-
diščine. Video je lani pripra-
vil Nacionalni odbor za ne-
snovno kulturno dediščino, 
ki deluje pod okriljem Slo-
venske nacionalne komisije 
za Unesco (SNKU). Snema-
nje predstavitvenega videa 
pa je potekalo v sodelovanju 
s produkcijsko hišo Karata 
film.

Tudi april še pasijonski
31. stran

Pasijonske jaslice so postavili v cerkvi v Crngrobu (na sliki) in v nunski cerkvi. Na sliki od 
leve proti desni: jasličar Matjaž Bitenc iz Litije, Janez Šket, župnik v Stari Loki, in Urška 
Florjančič. / Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBVESTILO 

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

Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje  
malih komunalnih čistilnih naprav na območju  

občine Škofja Loka za leto 2021.

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: 354-20/2021
Datum: 15. 3. 2021    
 Občina Škofja Loka
 Tine Radinja, l. r.
 ŽUPAN

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Oktobra lani 
so v Škofji Loki zagnali pro-
jekt Prostofer za večjo mo-
bilnost starejših. Dobro se je 
prijel, povpraševanja je veli-
ko, pove Sabina Gabrijel z 
Občine Škofja Loka. Le v mi-
nulem tednu so opravili 
osem voženj, prav tako tudi 
v dveh tednih poprej, to po-
meni vsak dan vsaj eno vo-
žnjo. Prevozi iz Škofje Loke 
in okolice (kjer je možnost 
javnega prevoza manjša) po-
tekajo v glavnem v zdra-

vstvene ustanove v Ljublja-
no, Kranj, Jesenice in na 
Bled, ki jih opravljajo pred-
nostno, potnike pa odpeljejo 
tudi po različnih opravkih. 
"Zaradi ukrepov NIJZ, po 
katerih sme biti v avtu poleg 
voznika samo en potnik, 
zdaj vožnje poleg vozila, po-
sebej namenjenega projektu 
Prostofer, občasno izvajamo 
tudi z občinskimi službeni-
mi vozili, kadar ljudje nima-
jo druge možnosti za pre-
voz," pravi Gabrijelova in 
doda, da bodo do jeseni oce-
nili, ali ne potrebujejo ne-

mara dveh avtomobilov za 
projekt Prostofer ali pa bodo 
zmogli z enim.
V projektu Prostofer v Škofji 
Loki vozi deset prostovolj-
nih voznikov in voznic. 
Eden teh je tudi Zuhdija 
Mušedinović, ki je bil v ak-
tivni dobi poklicni voznik 
tovornjaka. Že devet let je 
upokojenec, in ker v vožnji 
še vedno uživa, se je odločil, 
da bo sodeloval pri projektu 
Prostofer. A ne le zaradi 
tega. "Rad sem z ljudmi, 
med vožnjo prijetno kra-
mljamo in tako nam čas hi-
treje mine," pove prostovolj-
ni šofer oziroma prostofer, 
ki mu prostovoljstvo tudi si-
cer ni tuje. Vrsto let je krvo-
dajalec, kri je daroval že 120-
krat in upa, da jo bo do svo-
jega 65. leta še nekajkrat. 
"Na splošno sem človek, ki 
rad pomaga. Sodim me ti-
ste, ki raje pomagajo, kot 
prejemajo pomoč," zatrdi 
sogovornik in doda, da je 
prav v minulih tednih, ko 
sta z ženo zbolela za covi-
dom-19, občutil tudi drugo 
plat pomoči. Solidarni odno-
si med ljudmi se morajo po 
njegovem mnenju razvijati, 
v tem duhu naj bi vzgajali 

tudi svoje otroke. Verjame, 
da je takšno popotnico dal 
tudi svoji hčeri, ki je tudi 
predana prostovoljnim de-
javnostim, njenih pet otrok 
ima tako zagotovo dober 
zgled.
Mušedinović opravi pribli-
žno eno vožnjo na teden. 

Njegovi potniki so starejši 
ljudje, ki potrebujejo pred-
vsem prevoze v zdravstvene 
ustanove, pelje pa jih tudi v 
trgovino ali po drugih 
opravkih. "Moji potniki so 
prijetni ljudje, ki so zelo 
hvaležni, da imajo možnost 
brezplačnih prevozov. Ne-

kateri so prav začudeni in 
me vprašajo, ali res ni treba 
nič plačati. Vesel sem, da 
jim projekt Prostofer omo-
goča vožnje in da jim tudi 
jaz, ki sem za volanom, lah-
ko polepšam dan. To tudi 
meni prinaša zadovoljstvo," 
razmišlja. 

Kaj res ni treba nič plačati
V projektu Prostofer, ki od oktobra poteka v občini Škofja Loka, je veliko povpraševanja po vožnjah. Potniki so povečini starejši ljudje, ki so zelo hvaležni 
za to možnost in kar ne morejo verjeti, da so vožnje brezplačne, ugotavlja eden od prostovoljnih voznikov Zuhdija Mušedinović.

Na sliki so od leve proti desni trije od desetih škofjeloških prostoferjev: Jože Krek, Zuhdija 
Mušedinović in Franc Hafner. / Foto: Primož Pičulin

Zuhdija Mušedinović je vsak teden na vožnji v okviru 
projekta Prostofer. / Foto: Primož Pičulin

Nina Fehter

Škofja Loka – Ob koncu lan-
skega leta smo lahko pri-
sluhnili prenosu v živo (t. i. 
livestreamu) iz Rdeče ostri-
ge, ki je bil povezan z Mla-
dorolado. O tem, kaj pravza-
prav je, v kakšnem odnosu 
je z Diskölöko, kaj počne in 
načrtuje, sem se pogovarjala 
s Sergejem Novakom, pred-
stavnikom Mladerolade.

Tu je že Diskölöka, zdaj 
imamo še Mladorolado.
Diskölöka je serija dogod-
kov, je brand in je kolektiv, 
ki vztrajno ohranja svoj 
ugled. Mladarolada je bolj 
projekt, zato ju tudi ne želim 
preveč primerjati. Osnovni 
namen Mladerolade je ustva-
riti neko širšo skupnost, da 
se prenašajo različna znanja. 
Mi nekaj takšnih in drugač-
nih znanj že imamo, na do-
ločenih področjih pa smo 
šibkejši. Vendar se želimo 
izpopolniti tudi na teh po-
dročjih. Od administracije, 
oblikovanja zvoka, odnosov 
z javnostmi, pri čemer v svo-
je vrste vabimo vse, ki jih 
karkoli od tega zanima. Ali 
pa tudi če jih zanima karkoli 
drugega, povezanega z elek-
tronsko glasbo. Predznanja 

niso potrebna, učimo se lah-
ko skupaj. Če povzamem, 
pri Mladiroladi gre za izje-
mno odprto strukturo, ki se 
ji lahko pridruži vsak.

Vendarle se mi zdi, da gre za 
neki preplet obeh akterjev.
Da in ne. Na eni strani je res, 
da so nekateri "njihovi" 
ustvarjalci aktivni tudi zno-
traj Mladerolade, na drugi 
strani pa velja še enkrat pou-
dariti bistveno razliko, da je 
Mladarolada široko usmer-
jen projekt, kjer je vsaj ta tre-
nutek v ospredju predvsem 
glasbeno-izobraževalna nota. 
Tako bomo takoj, ko bodo 
epidemiološke razmere to 
dopuščale, v Rdeči ostrigi 
pripravili tudi serijo delavnic 
vrtenja "elektronske" glasbe. 

Kaj več o poteku delavnic ... 
Razdelili se bomo po skupi-
nah glede na izkušnje in ža-
nre, ob zaključku izobraže-
vanja bi radi pripravili tudi 
dogodek, če bo interes in 
seveda če bodo razmere to 
dopuščale. Vsi, ki bi se želeli 
delavnic udeležiti, nas spre-
mljajte na Instagramu (@
mladarolada), o njih pa bo-
sta obveščala tudi KŠŠ – 
Klub škofjeloških študentov 
in Rdeča ostriga.

Zanimivo bi bilo izvesti 
tudi delavnico produciranja 
glasbe.
Vsekakor, saj je ustvarjanje 
lastne glasbe tudi eden od 
naših ciljev. Ob pomoči iz-
kušenejših kolegov se bomo 
lotili tudi tega, predvidoma 
jeseni. Ampak ponovno – če 
bodo razmere to dopuščale.

Očitno Mladorolado sesta-
vlja kar lepo število ljudi. 
Že od samega začetka je ak-
tivnih os pet do šest ljudi, ob 
izpeljavi večjih projektov, kot 
je bil npr. Mladaroladaton 
(celodnevni dogodek v okviru 
Ostriginega mratona), pa 

okrog deset. Večkrat se dobi-
mo na sestankih, kjer spreje-
mamo odločitve, evalviramo 
dosedanje delo, skratka, deba-
tiramo in se potem skupaj 
odločamo. Neki formalni ali 
neformalni vodja pri Mladiro-
ladi ne obstaja. Niti nimamo 
spisane neke strategije, za 
zdaj se prepuščamo občutku.

Ponujam ti možnost, da po-
veš, kar želiš.
Želim si normalnega stanja 
in rolanja, možnosti srečanj 
in druženj brez občutka 
krivde. Mislim, da vsi že po-
šteno pogrešamo pristne sti-
ke, dogajanje in zabavo.

Mladarolada ustvarja skupnost
Pred časom smo na družbenih omrežjih lahko zasledili profil Mladarolada, o njem s Sergejem Novakom. 

Mladarolada RŠ support stream / Foto: Patrik Krajnik

Škofja Loka – Marca se v Škofji Loki spet vračajo na "pred-
koronski" parkirni režim. Novembra lani so namreč vzpo-
stavili izreden režim brezplačnega parkiranja na vseh plačlji-
vih parkiriščih v občini, zdaj pa velja ustaljen režim, kot je za 
posamezno parkirišče veljal pred epidemijo, torej dve uri 
brezplačnega parkiranja na parkiriščih Štemarje in Novi 
svet, na Pepetovem klancu lahko brezplačno parkiramo 
zgolj 30 minut, pred šolskim centrom pa je parkiranje ves 
čas plačljivo. Izjemi sta zdaj le parkirišči pred Zdravstvenim 
domom Škofja Loka in pred nekdanjo upravno stavbo pod-
jetja SGP Tehnik na Stari cesti, kjer do preklica še ostaja 
začasni parkirni režim, sprejet zaradi zaščitnih ukrepov zo-
per covid-19.

Vrnitev na »predkoronski« način parkiranja
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Mateja Rant

Sovodenj – Celotna trasa, na 
kateri poteka obnova, je raz-
deljena na štiri odseke, dol-
ge približno štiristo metrov. 
Projekt obsega ureditev pod-
pornih zložb pod cesto in 
opornih zložb nad cesto, ob-
novo vozišča z odvajanjem 
vode, ureditev priključkov 
lokalnih cest ter postavitev 
prometne opreme in jekle-
nih varnostnih ograj. V sklo-
pu obnove bodo namestili 
tudi sidrane mreže nad ce-
sto in zgradili nov most na 
Fužinah. Dela bodo vredna 
4,6 milijona evrov, končali 
pa naj bi jih jeseni 2022, so 
pojasnili na Direkciji RS za 
infrastrukturo.
Začetka del so se razveselili 
tudi na Občini Gorenja vas - 
Poljane, saj omenjena cesta 
predstavlja del prihodnje če-
trte razvojne osi, je poudaril 
župan Milan Čadež in dodal, 
da sedanja vlada in minister 
za infrastrukturo Jernej Vr-
tovec zelo podpirata omenje-
no povezavo Gorenjske s se-
verno Primorsko. Gradbišče 
na cesti proti Sovodnju si je 
v družbi župana pred časom 
ogledala tudi direktorica Di-
rekcije Republike Slovenije 
za infrastrukturo Ljiljana 
Herga. "Ustavili smo se tudi 
na Sovodnju, na mestu, kjer 
bo potrebna prestavitev stru-
ge Hobovščice in ceste, kar 
je predvideno v sklopu gra-
dnje četrte razvojne osi," je 
pojasnil Čadež, ki ugotavlja, 

da gre za zahtevna dela na 
brežinah, zato bodo vložena 
visoka investicijska sredstva 
na kilometer. "Mogoče se je 
tudi zaradi tega tako dolgo 
odlašalo z začetkom preno-
ve, a stanje na cesti, kjer 
dnevno naštejejo okrog tisoč 
vozil, je bilo zdaj res že ne-
vzdržno." 
V sklopu del na prvem odse-
ku obnove ceste od Trebije 
do Hobovš bosta izvedeni 
dve podporni zložbi z robni-
mi venci ter jekleno varno-
stno ograjo in erozijsko za-
ščito temelja. Obnovljeno bo 
tudi vozišče, vključno s cev-
nimi prepusti, ter postavlje-

ne sidrane mreže nad cesto. 
Vrednost del na prvem od-
seku znaša 1,25 milijona 
evrov, končali pa jih bodo 
predvidoma v juliju. V tem 
času so predvidene polovič-
ne zapore ceste z občasnimi 
do 30-minutnimi popolnimi 
zaporami. "Popolne zapore 
so potrebne v primerih, ko 
ni moč zagotoviti varnega 
odvijanja enosmernega pro-
meta, na primer ob poseku 
in padanju drevja na cesto, 
razkladanju kamiona in po-
dobno," so pojasnili na di-
rekciji in dodali, da so tovr-
stne zapore običajna praksa 
na gradbiščih, kjer se izvaja-

jo dela na brežinah. "Izvaja-
lec del je dolžan dela organi-
zirati tako, da se občasne 
popolne zapore izvajajo zu-
naj časa, ko je sicer evidenti-
rano več prometa."
Občina bo sofinancirala gra-
dnjo mostu na Fužinah, za 
kar so v letošnjem proraču-
nu zagotovili sto tisoč evrov, 
je pojasnil župan. "Čez dve 
leti se bodo tako bistveno 
skrajšali potovalni časi tudi 
proti sosednji občini Cer-
kno, z županom katerega 
sta v zadnjem obdobju dose-
gla velik napredek pri gra-
dnji četrte razvojne osi," je 
še dodal Čadež.

Začeli obnovo ceste
Na državni cesti proti Sovodnju so v začetku marca začeli obnavljati zidove in brežine na kilometer in 
pol dolgem odseku od Trebije do Hobovš.

Začela se je težko pričakovana obnova ceste proti Sovodnju. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Ob-
čina Gorenja vas - Poljane 
je k projektu Zelene sheme 
slovenskega turizma pristo-
pila lani in v tem času uspe-
šno opravila vse korake za 
pridobitev znaka Slovenia 
Green. Tako so dokazali, da 
je mogoče tudi v izredno 
zahtevnih razmerah, s ka-
kršnimi se je slovenski in 
svetovni turizem soočil v 
lanskem letu, na področju 
trajnosti dosegati dobre re-
zultate, so poudarili pri Slo-
venski turistični organizaci-
ji (STO). Pridružili so se 56 
drugim destinacijam, ki že 
sestavljajo "družino" v zele-
ni shemi slovenskega turiz-
ma in v kateri je 58 ponu-
dnikov nastanitev, štirje 
parki, osem agencij, tri re-
stavracije, dve atrakciji in 
naravno kopališče.

"Skupaj podpiramo zeleno 
zgodbo slovenskega turizma 
in se želimo še naprej razvi-
jati trajnostno skupaj s pre-
bivalstvom, turističnimi po-
nudniki in obiskovalci," je 
ob prejemu zlatega znaka 
poudaril direktor Zavoda 

Poljanska dolina Tomaž 
Trobiš in dodal, da se bodo s 
tem znakom pozicionirali 
na slovenskem, evropskem 
in globalnem trgu kot oko-
lju in družbi prijazna desti-
nacija. Kot so navedli pri 

STO, se je destinacija Gore-
nja vas - Poljane izredno do-
bro odrezala v kategorijah, 
ki ocenjujejo upravljanje de-
stinacije, naravo in pokraji-
no ter kulturo in tradicijo. 
"K visoki oceni upravljanja 
destinacije je močno prispe-

vala izdelava lokalnega stra-
teškega načrta za razvoj tu-
rizma, ki je nastal na osnovi 
regionalne strategije. Ta slu-
ži kot dober zgled aplikacije 
regionalnega razvojnega do-
kumenta na lokalno raven." 

Po prepričanju direktorice 
STO Maje Pak bosta znam-
ka Slovenia Green in Zelena 
shema slovenskega turizma 
v času med epidemijo in po 
njej zagotovo še bolj opazni 
in relevantni, saj "gostje 
iščejo destinacije, ki zagota-
vljajo varen oddih stran od 
množic in razvijajo do oko-
lja prijazen turizem". To-
maž Trobiš pa je poudaril, 
da je pridobitev znaka le za-
četek zelene zgodbe trajno-
stnega razvoja in obveza za 
nadaljnjo zeleno pot pri ra-
zvoju destinacije in turizma. 
"Z uresničevanjem akcijske-
ga načrta, ki je v fazi pripra-
ve, bomo trajnostno poslo-
vanje v destinaciji v nadalj-
nje še izboljševali in nadgra-
jevali." Ob tem je omenil 
tudi Domačijo doživetij Te-
šnak, ki je v sklopu projekta 
prejela okoljsko-trajnostni 
znak zeleni ključ. 

Prijazni okolju in družbi
V okviru Zelene shema slovenskega turizma je zlati znak Slovenia Green pridobila tudi Občina 
Gorenja vas - Poljane in se tako pridružila 56 drugim destinacijam, ki podpirajo zeleno zgodbo 
slovenskega turizma.

Po prepričanju direktorice STO Maje Pak bosta 
znamka Slovenia Green in Zelena shema 
slovenskega turizma v času med epidemijo in 
po njej zagotovo še bolj opazni in relevantni, saj 
»gostje iščejo destinacije, ki zagotavljajo varen 
oddih stran od množic in ki razvijajo do okolja 
prijazen turizem«.

Te vrstice nastajajo ravno na 
materinski dan, zato želim 
najprej še enkrat iskreno če-
stitati vsem mamicam, ma-
mam in starim mamam za 
njihov praznik, ki naj bo 
praznik cele družine! Nič 
namreč ne more nadomesti-
ti toplega doma najmlajšim 
v prvih letih življenja, pa 
tudi dosti kasneje vsak do-
brohoten nasvet staršev še 
kako prav pride.
Vsako pomlad tudi na obči-
ni posebno pozornost na-
menjamo našim najmlaj-
šim, ko pričakujemo rezul-
tate vpisa otrok v vrtec. Letos 
se je ponovno izkazalo, da 
utemeljeno slovimo kot 
mlada občina, saj smo na 
razpis znova prejeli nekoli-
ko več vlog kot leto poprej. 
Tej generaciji bomo ob no-
vem letu že lahko ponudili 
nove prostore Vrtca Agata, 
kjer prav zdaj intenzivno po-
teka gradnja kar šestih no-
vih igralnic, tako da vrtcu 
tudi ne bo več treba delovati 
v začasnih prostorih lovske-
ga doma. Objekt bo energet-
sko varčen, subvencioniran 
s sredstvi Eko sklada, obro-
ke bodo otrokom pripravljali 
v novi sodobni kuhinji. Če 
smo pred desetimi leti v Po-
ljane sprejeli le dobrih pet-
deset otrok, bo zdaj število 
lahko vsaj enkrat večje. Nove 
prostore vrtca smo doslej že 
uredili na Sovodnju, v Luči-
nah in na Dobravi, sodobne 
igralnice so v Gorenji vasi, 
tako da nas čaka le še Vrtec 
Javorje, ki ga snujemo prav 
v letošnjem letu. Projekt bo 
obsežnejši, saj sedanja že 
večkrat dozidana šolska 
stavba ni primerna za obno-
vo. Zato je predvidena novo-
gradnja celotnega šolskega 
kompleksa z novim večna-
menskim poslopjem. S tem 
bomo tudi zaključili dolgo-
trajen cikel gradnje vrtče-
vskih prostorov in širokopo-

tezno odgovorili na potrebe 
mladih družin pri varstvu 
njihovih najmlajših.
Mlade družine imamo v mi-
slih tudi pri sprejemanju 
občinskega prostorskega na-
črta, pri katerem smo na mi-
nistrstvih zastavili vse sile, 
da bi za čim več predlaganih 
novih zaselkov pridobili so-
glasja za spremembo na-
membnosti. Ker so pogaja-
nja v sklepni fazi, pričakuje-
mo, da bomo novi prostor-
ski plan lahko sprejeli sredi 
leta. Že jeseni pa bomo za-
čeli zbirati predloge za nove 
spremembe, saj se žal še 
vedno srečujemo s pretirano 
dolgimi in birokratsko za-
pletenimi postopki, preden 
novih prostorski plan lahko 
ugleda luč sveta. 
Tudi v novih spremembah 
pa bomo na občini podpirali 
tako širitve naselij kot gra-
dnjo stanovanj, saj si želimo 
mladim ponuditi ne le kako-
vostne vrtčevske in šolske 
prostore, pač pa tudi dolgo-
ročno reševanje stanovanj-
skega problema, da bodo 
naši mladi lahko ostajali v 
naših krajih in prispevali 
svojo energijo in ideje pri so-
ustvarjanju razvoja naše 
mlade občine, ki že zdaj slovi 
po visoki kakovosti bivanja.

Milan Čadež, župan

Županov kotiček

Za prihodnost 
mladih družin

Milan Čadež

Poljane – Gorenjska gradbena družba nadaljuje gradnjo no-
vega krožnega križišča v Poljanah, ki so jo morali pozimi 
začasno prekiniti. Zaradi ponovno odprtega gradbišča in 
začasne porušitve obeh obstoječih avtobusnih postaj pred 
križiščem v Poljanah so avtobusni postajališči začasno pre-
stavili na šolsko avtobusno obračališče pred OŠ Poljane. 
"Nov prometni režim velja do nadaljnjega in je usklajen z 
avtobusnim prevoznikom Arriva," so pojasnili na občini. 
Naložba je vredna 520 tisoč evrov, glavnino stroškov bo po-
krila Direkcija RS za infrastrukturo. Dela bodo končali junija.

Nadaljujejo gradnjo krožišča
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Mateja Rant

Hotavlje, Trebija – Hotavelj-
ski gasilci so sredi januarja 
prevzeli gasilsko vozilo tipa 
GCGP-1 z močnejšim mo-
torjem, s katerim bodo v pri-
hodnje nadomestili doseda-
nje dvajset let staro kombi-
nirano vozilo. "Slednje vozi-
lo bomo sicer še uporabljali, 
a ga bomo čez čas zamenjali 
za novo vozilo za prevoz 
moštva," je pojasnil predse-
dnik PGD Hotavlje Blaž 
Mravlja. Terensko vozilo z 
oznako GVGP-1 pa je nova 
pridobitev gasilcev s Trebije, 
ki bo omogočal učinkovitej-
še gasilske intervencije na 
tamkajšnjem razgibanem 
hribovitem območju, je po-
jasnil poveljnik PGD Trebija 
Tomaž Jereb.

Več dodatne opreme
Hotaveljski gasilci so se za 
zgoraj omenjeni tip gasil-
skega vozila odločili, ker jim 
bo to omogočilo lažje posre-
dovanje na hribovitem tere-
nu, ki je značilen tudi za 
območje, ki ga pokriva nji-
hovo društvo. Naložba je 
bila vredna okrog 240 tisoč 
evrov, pri čemer jim je obči-
na zagotovila 82 tisoč evrov. 
"Na podlagi plana gasilskega 
poveljstva Občine Gorenja 
vas - Poljane smo namreč 
tokrat mi prišli na vrsto za 
zamenjavo vozila," je poja-
snil Mravlja in dodal, da so 
preostanek sredstev zbrali s 
pomočjo donatorjev. Novo 
vozilo ima bogatejšo opre-
mo kot prejšnje, prednost pa 
Mravlja vidi predvsem v ve-
čji prostornini cisterne, ki 
zdaj sprejme do 3500 litrov 

vode. Kar tri četrtine opreme 
so kupili na novo. "Še upo-
rabno opremo smo prestavi-
li iz prejšnjega vozila, ostalo 
smo zamenjali z novo in do-
kupili tudi nekaj dodatne 
opreme." Sedanja epidemio-
loška situacija jim onemogo-
ča, da bi pripravili uradni 
prevzem vozila in ga pokaza-
li tudi drugim krajanom, 
zato ta čas po besedah Mra-
vlje predvsem sami spozna-
vajo vozilo in opremo, pri-
pravili so tudi dodatna izo-
braževanja za svoje člane. Z 
novim vozilom pa bodo pra-
znovali tudi letošnji jubilej, 
in sicer 70. obletnico usta-
novitve društva.

Varneje tudi po težko 
dostopnem terenu
Gasilci s Trebije pa so se 
letos razveselili novega te-

renskega vozila Ford Ran-
ger s štirikolesnim pogo-
nom, ki je v primerjavi s 
kombiniranim vozilom, ki 
sicer še vedno ostaja v upo-
rabi, hitrejše, okretnejše in 
predvsem varnejše. "To 
nam bo omogočilo hitrejše 
posredovanje tudi na težje 
dostopnih terenih, ki jih 
bomo zdaj lažje dosegli kot 
z večjimi gasilskimi vozili," 
je poudaril Tomaž Jereb in 
dodal, da je sicer vozilo v 
prvi vrsti namenjeno prvim 
posredovalcem. Poleg 
osnovne opreme za gašenje 
gozdnih požarov, ki med 
drugim vključuje visoko-
tlačno črpalko in rezervoar 
z dvesto litri vode, je na-
mreč vozilo dodatno opre-
mljeno še z opremo za prve 
posredovalce: torbo s sani-
tetnim materialom, kisi-

kom, defibrilatorjem ter 
zajemalnimi in koritastasti-
mi nosili. Nadgradnja vozi-
la je zasnovana modularno 
in omogoča tako odstrani-
tev tovornega prostora kot 
namestitev drugega modu-
la, možno pa ga je upora-
bljati tudi zgolj s tovornim 
kesonom za prevoz različ-
nih materialov in druge 
opreme, je razložil Jereb. 
Vozilo so že preizkusili na 
intervenciji konec februar-
ja. Stroške nakupa pribli-
žno osemdeset tisoč evrov 
vrednega vozila so člani 
društva v celoti pokrili sami 
z izdatno pomočjo krajanov 
Trebije. "Zato bi se jim ob 
tej priložnosti še enkrat za-
hvalil," je dejal Jereb in 
obljubil, da se bodo tudi v 
prihodnje trudili upravičiti 
njihovo zaupanje. 

Novi vozili za gasilce
Dve gasilski društvi v občini sta letos bogatejši za novo gasilsko vozilo – najprej so se ga sredi 
januarja razveselili v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Hotavlje, v prvi polovici februarja pa še 
v PGD Trebija.

Novi gasilski vozili PGD Trebija in Hotavlje / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Podgora – "Nova avtobusna 
hiška je zasnovana tako, da 
se vklaplja v naše podežel-
sko okolje," je poudarila Lu-
cija Klemenčič iz KS Trebi-
ja. Narejena je namreč iz 
naravnega materiala – lesa 
in pokrita s "špičakom", sta-
ro avtohtono kritino z mo-
dernim pridihom. V novi 
hiški lahko šolarji varno po-
čakajo na avtobus tudi v pri-
meru slabega vremena.
Kot je ob tem še pojasnila 
Lucija Klemenčič, ima avto-
busna hiška obliko čebelnja-
ka, ki je poleg kozolca slo-
venska arhitekturna poseb-

nost. "Tako prispeva k boljši 
razpoznavnosti naše občine 
in lepe Poljanske doline ter 
sovpada z ostalimi avtobu-
snimi hiškami po občini." 
Že pred tem je občina prav 
tako na pobudo KS Trebija 
na Direkcijo RS za infra-
strukturo poslala pobudo za 
omejitev hitrosti na obmo-
čju omenjenega avtobusne-
ga postajališča na sedemde-
set kilometrov na uro. Na 
direkciji so se strinjali, da je 
predlagana omejitev hitrosti 
na tem območju upravičena 
z vidika izboljšanja prome-
tne varnosti, tako da so že 
lani poleti postavili znak za 
omejitev hitrosti.

Avtobus po novem 
čakajo na suhem
Občina Gorenja vas - Poljane je na pobudo 
Krajevne skupnosti Trebija in Vaškega odbora 
Podgora na avtobusnem postajališču Pilovc 
postavila leseno hiško, ki nudi zavetje čakajočim 
na avtobus.

Nova podoba avtobusnega postajališča Pilovc 
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Mateja Rant

Gorenja vas – Po slabem 
mesecu prenove je vrata 
ponovno odprla Mercator-
jeva prodajalna v Gorenji 
vasi. Kot so poudarili na 
občini, so tako občanom 
občine Gorenja vas - Polja-
ne po novem zagotovili pe-
stro in celovito ponudbo v 

sodobno opremljeni trgovi-
ni. V sklopu prenove so na-
mreč na novo uredili oddel-
ke kruha, sadja in zelenja-
ve, prenovili delikateso ter 
namestili nove blagajne, 
hladilno tehniko, police in 
nakupovalne vozičke. Kup-
cem je zdaj na voljo sodob-
no urejena trgovina z ra-
znoliko ponudbo.

Sodobna trgovina  
s celovito ponudbo
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Mateja Rant

Visoko – V okolici Dvorca Vi-
soko so v preteklem mesecu 
izvedli sečnjo poškodovanih 
in odmrlih dreves, obrezan 
pa je bil tudi tulipanovec in 
vsa drevesa v sadovnjaku, je 
pojasnila Jera Miklavčič iz Za-
voda Poljanska dolina. Za ob-
žagovanje ali posek so se po 
njenih besedah odločili, ker 
so zaradi odmiranja drevesa 
postala nevarna za obiskoval-
ce. Pred izvedbo del so morali 
v zavodu pridobiti tudi soglas-
je Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, saj je Dvorec Viso-
ko kulturni spomenik držav-
nega pomena. "V prihodnje 
se bodo v parku v skladu s 
prostorskim načrtom zasadi-
la nova, nadomestna dreve-
sa," je še pojasnila Jera Mi-
klavčič in dodala, da je zadr-
ževanje pod krošnjami za 
obiskovalce zdaj spet varno.

Parku nadeli novo podobo
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V letošnjem in naslednjem 
letu bomo gradili kolesarsko 
povezavo od Plenšaka nad 
Železniki do Selc. Ta kole-
sarska pot je dolga sedem 
kilometrov, gradnja pa bo 
stala 1,5 milijona evrov. Pro-
jekt bo v višini 1,2 milijona 
evrov sofinancirala Evrop-
ska unija, preostalo bo pri-
spevala Občina Železniki. 
Ta čas projekt pregledujejo 
na direkciji za infrastruktu-
ro. Na občini pa pripravlja-
mo dokumentacijo za izbiro 
gradbenega izvajalca. Ko 
bomo prejeli sklep o odobri-
tvi sofinanciranja EU in ko 
bomo izbrali izvajalca, bomo 
lahko začeli graditi to kole-
sarsko pot.
Po sestanku, ki smo ga ime-
li v začetku marca na direk-
ciji za infrastrukturo v Lju-
bljani, smo prejeli v elek-
tronski obliki projekt rekon-
strukcije državne ceste od 
praprotniškega mostu do 
Klančarja pred Škofjo Loko, 
ki vključuje tudi kolesarsko 
povezavo. Kolesarska steza 
poteka po desni strani dr-
žavne ceste v smeri proti 
Škofji Loki. Za celotni pro-
jekt je bila že izvedena re-
cenzija. Poteka tudi že ozna-
čitev na terenu za izvedbo 
odkupov zemljišč za rekon-
strukcijo ceste skupaj s kole-
sarsko stezo. 
Prav tako smo se na nekaj 
zadnjih sestankih na direk-
ciji za infrastrukturo ter na 
direkciji za vode in po za-
dnjem skupnem usklajeval-
nem sestanku pred 14 dnevi 
uspeli dogovoriti za kolesar-
sko povezavo od Plenšaka 
do Zalega Loga. Izdelavo 
projektne dokumentacije za 
kolesarsko stezo na obmo-
čju prestavitve regionalne 
ceste preko zadrževalnika 
pod Sušo, kar je druga faza 
protipoplavnih ukrepov, bo 
financirala direkcija za vode. 
Izvedbo kolesarske steze pa 
bo po predhodnem sporazu-

mu in z upoštevanjem dolo-
čil Zakona o cestah financi-
rala direkcija za infrastruk-
turo. Ta bo v skladu z zmo-
žnostmi državnega proraču-
na po zaključku prestavitve 
regionalne ceste preko zadr-
ževalnika zagotovila tudi iz-
vedbo manjkajočega dela 
kolesarske steze med Plen-
šakom in Zalim Logom in 
tako zagotovila zveznost na 
tem področju.
Ko se bodo epidemiološke 
razmere izboljšale, bomo 
organizirali sestanke z la-
stniki zemljišč in skupaj is-
kali možno traso za kolesar-
sko povezavo od Selc do Do-
lenje vasi. 
Iz Dolenje vasi se bo kole-
sarska povezava nadaljevala 
proti naselju Ševlje, od tam 
naprej pa jo bo Občina Ško-
fja Loka predvidoma vodila 
po levem bregu Selške Sore 
do ceste proti Križni gori in 
od tam naprej do praprotni-
škega mostu.
Z izgradnjo in označitvijo 
vseh teh posameznih odse-
kov bomo zagotovili varnej-
šo kolesarsko povezavo po 
Selški dolini. Predvsem bo 
veliko varnejša zunaj nase-
lij, kjer bo potekala po loče-
nih kolesarskih stezah ali po 
prometno manj obremenje-
nih poteh.

Anton Luznar, župan

Županov kotiček

Kolesarske povezave

Anton Luznar

Ana Šubic

Železniki – Občinski svetni-
ki so ta mesec na izredni 
seji obravnavali namero treh 
podjetij o prodaji lastniških 
deležev v Toplarni Železni-
ki. Sklenili so, da občina ne 
bo uveljavljala predkupne 
pravice pri nakupu deležev, 
ki jih prodajajo Alples (31,5 
odstotka), Domel (13,9) in 
Niko (13,3), skupaj 58,7 od-
stotka, poleg tega pa so so-
glašali še s prodajo občin-
skega deleža (36,6) skupaj z 
drugimi družbeniki.
Direktorji podjetij menijo, 
da Toplarna potrebuje stra-
teškega lastnika, ki bi vlagal 
v njen razvoj in bi poleg 
oskrbe s toplotno energijo 
razvil še kakšno dodatno de-
javnost, ki bi oplemenitila 
poslovanje. Če bodo našli 
ustreznega kupca, so podje-

tja pripravljena svoje deleže 
prodati. Za nakup so prejeli 
tri nezavezujoče ponudbe, 
prav vsi interesenti pa si že-
lijo, da bi se tudi občina 
umaknila iz lastništva.
Med pogoji prodaje so di-
rektorji med drugim nave-
dli, da od novega lastnika 
pričakujejo, da bo zagota-
vljal stalno oskrbo s toplotno 
energijo po konkurenčnih 
pogojih in v okviru okolje-
varstvenih predpisov, sicer 
pa so vsa tri podjetja pripra-
vljena podpisati 10-letno od-
jemno pogodbo ob pogoju 
konkurenčne cene in stabil-
ne oskrbe. Prav tako priča-
kujejo, da bo Toplarna pod 
dosedanjimi pogoji še vsaj 
deset let sprejemala ostanke 
iz Alplesove proizvodnje in 
da ne bo sprejemala odslu-
žene in okoljsko sporne kur-
jave od drugod. 

Toplarno želijo prodati

Ana Šubic

Železniki – V Železnikih od 
sredine februarja poteka zah-
tevna sanacija brežine nad 
naseljem Na plavžu, kjer ob-
čane že vrsto let ogroža pada-
nje skal s pobočja nad njiho-
vimi hišami. Občina se je s 
pomočjo nepovratnih sred-
stev ministrstva za okolje in 
prostor lotila prve faze sana-
cije, ki jo izvaja podjetje Eho 
Projekt s partnerjema Miha 
Doles, s. p., in podjetjem Ka-
skader ter podizvajalcem Fe-
nix +. Vodja del Žiga Jeriha 
iz podjetja Eho Projekt ugo-
tavlja, da sanacija dobro na-
preduje, pred dnevi pa so že 
začeli vrtati za testna sidra 
podajno-lovilnih sistemov. 
Zaščitili bodo območje nad 
objekti na Na plavžu 1–77, in 
sicer s postavitvijo 426 me-
trov podajno-lovilnih ograj 
višine štiri in pet metrov ter 
lovilne kapacitete od tisoč do 
tri tisoč kilodžulov.
Sanacija poteka na strmem 
pobočju, do katerega je tre-
ba zgraditi dostopno pot. Je-
riha predvideva, da bo v te-
dnu dni končana. "Gre za 
850 metrov poti, ki ne bo 
služila le za dostop do zašči-
tnih mrež, pač pa bo omo-
gočala tudi dostop lastni-
kom zemljišč v zaledje, če-
sar do zdaj ni bilo. Tako bo-
sta v nadaljevanju možna še 
sečnja in vzdrževanje goz-
da," je pojasnil. Dostopno 
pot urejajo z lokacije nad 
Domelovim obratom v sme-

ri proti staremu delu mesta. 
Kmalu po začetku del so na-
leteli srednjenapetostni ka-
bel, ki so ga morali prestavi-
ti. "Uspešni smo pri realiza-
ciji posekov, tudi v sodelova-
nju s krajani, v kar vlagamo 
veliko energije. Mislim pa, 
da smo se dobro ujeli, razu-
mejo postopke in probleme, 
sproti se dogovarjamo in 
iščemo rešitve," ugotavlja 
Jeriha. Lastnike gozdov pod 
linijo ograj so namreč obve-
stili, da jim omogočajo po-
sek debelejših dreves še 
pred postavitvijo ograj, za 
kar se je po njegovih bese-

dah odločila večina. Ureja-
nje poti spremlja tudi posta-
vitev začasnih zaščitnih 
mrež, ki jih bodo po konča-
ni sanaciji odstranili.
"V minulem tednu smo že 
začeli tudi vrtati za testna si-
dra podajno-lovilnih ograj. 
Gre za običajen postopek, s 
katerimi bomo sidra natezno 
preizkusili in na podlagi tega 
določili globino vrtanja za 
vse sisteme. Predvidena glo-
bina sidranja je od pet do se-
dem metrov, s testnim sidra-
njem pa bomo določili globi-
no vrtanja za vsak posame-
zni sistem," je napovedal Je-

riha. Vrtanje, ki ga izvajajo s 
pomočjo globinskih udarnih 
kladiv premera devet centi-
metrov, bo spremljal tudi 
hrup, zato krajane prosi za 
razumevanje in potrpljenje. 
Skladno s pogodbo morajo 
sanacijo končati do konca 
avgusta, a Jeriha pričakuje, 
da jim bo v dveh do treh me-
secih uspelo zmontiranti 
vse ograje, če bodo vremen-
ske razmere ugodne. Sana-
cija je vredna 657 tisoč evrov 
(z DDV). S 533 tisoč evri jo 
bo sofinanciralo ministr-
stvo, preostalo pa bo prispe-
vala občina. 

Na brežini že vrtajo
V okviru sanacije strme brežine nad naseljem Na plavžu, ki ga želijo zaščititi pred padajočim 
kamenjem, so že začeli vrtati za testna sidra podajno-lovilnih ograj.

Gradnjo 850 metrov dolge dostopne poti na območju sanacije naj bi končali v tednu dni. 

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki se je že lotila urejanja ob-
činskih cest. Pred kratkim 
so v okviru programa asfalti-
ranja uredili 250 metrov jav-
ne poti Lajše–mlin. Ta od-
sek so že lani utrdili, izvede-
li odvodnjavanje in drenažo, 
letos pa sta sledila še fina 
priprava podlage in asfaltira-
nje, je pojasnil občinski sve-
tovalec za komunalno dejav-
nost Rok Pintar. V okviru 
programa asfaltiranja, ki ga 
izvaja podjetje Mapri Proas-
falt, načrtujejo še asfaltira-
nje okoli pol kilometra ceste 
Jan–Pstote v Martinj Vrhu, 
ki je bila do zdaj makadam-
ska, sanacijo dveh odsekov 
ceste Selca–Topolje v sku-
pni dolžini 400 metrov, sa-
nacijo javne poti Ovinkar–
Kelc na Rudnem in asfaltira-
nje dela ceste Žarel–Jelen-
šče v Dražgošah.
Ta čas je že v podpisu po-
godba za ureditev okoli 140 

metrov dolgega močno po-
škodovanega odseka ceste v 
Megušnico. "Za druge za 
letos predvidene projekte 
na področju urejanja cest 
(sanacije, novogradnje) je v 
pripravi projektna doku-
mentacija oziroma so v 
teku postopki izbire izvajal-
ca. Računamo, da bodo za 

večino investicij izvajalci 
izbrani v aprilu," je napove-
dal Pintar. 
Občina Železniki je sicer v 
letošnjem proračunu za ure-
ditev lokalnih cest in javnih 
poti (sanacije, novogradnje, 
asfaltiranje) zagotovila pri-
bližno sedemsto tisoč evrov. 
Za obnovo cest po zakonu o 

financiranju občin letos pri-
čakujejo kar 255 tisoč evrov 
nepovratnih sredstev gospo-
darskega ministrstva, ki jih 
bodo namenili rekonstruk-
ciji javne poti Gortnar–Ko-
vač v Podlonku in ureditvi 
odseka na lokalni cesti Ro-
tek–Zgornje Danje–Torka–
Ravne–Šurk. 

Ceste so že začeli urejati
Z ureditvijo javne poti v Lajšah so se začela dela v okviru programa asfaltiranja občinskih cest.

Pred kratkim so asfaltirali 250 metrov dolg odsek javne poti Lajše–mlin.
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Ana Šubic

Selca – Minka Gačnik je li-
kovna ustvarjalka iz Selc, ki 
je svoj talent začela resneje 
razvijati pred enajstimi leti, 
ko se je upokojila. Od tedaj 
je ustvarila številne slike na 
platnu, lani pa se je znašla 
pred novim izzivom: posli-
kavo obrazov punčk iz cunj, 
ki jih selške upokojenke iz-
delujejo za Unicefov huma-
nitarni projekt. Čeprav jih je 
poslikala že okoli sto, ima, 
kot priznava, marsikdaj še 
vedno malo treme. Z nepo-
srečeno poslikavo bi namreč 
punčko, v izdelavo katere je 
bilo prej vloženih približno 
dvajset ur dela, uničila.
K projektu izdelave punčk iz 
cunj je Minko povabila pri-
jateljica in nekdanja sode-
lavka Majda Gortnar, vodja 
sekcije ročnih del Štrence, 
ki deluje pri Društvu upoko-
jencev za Selško dolino. 
"Začetki so bili težki, prej 
nisem nikoli risala obrazov, 
razen portreta matere. Sem 
pa kakšno idejo dobila ob 
ilustracijah v pravljicah," se 
spominja Minka. Obraze 
riše s flomastri in akrilnimi 
barvami, še pred tem pa jih 
s svinčnikom nariše na pa-

pir in preizkusi barvne kom-
binacije. "Poslikava punčke 
mi mora uspeti, saj je ne 
morem popraviti, ne mo-
rem čez narisati nekaj dru-
gega. Upam, da bom sčaso-
ma postala dovolj prepriča-
na vase in me ne bo več 
skrbelo, da bom punčko 
uničila. Ni pomembno 
samo, kako je zašita, kakšno 

obleko ima, ampak tudi, ka-
kšen je njen obraz. Vsaka 
ima drugačen izraz, na 
obrazu se mora izražati zna-
čaj, počutje. Vselej se tru-
dim, da so videti prijazne, si 
pa želim, da bi se naučila 
ustvarjati bolj nasmejane 
obraze, a to ni enostavno. 
Če bi narisala nasmejana 
usta z zobmi, bi izpadlo gro-

teskno. Rada bi, da se tudi 
oči smejijo, kar je spet izziv: 
če so zelo ozke, bi bil to 
obraz starostnika," je razmi-
šljala Minka, ki upa, da ji bo 
sčasoma poslikavo obrazov 
uspelo dodatno izpopolniti. 
Pa tudi kakšno obleko za 
punčko še namerava sešiti: 
spretna je namreč tudi s ši-
valnim strojem in je pred 

desetletji šivala celo oblekice 
za barbike.
Želje in potrebe po likovnem 
ustvarjanju je Minka kazala 
že v otroštvu. Spomni se, da 
je imela ves čas kup porisa-
nih beležk in da si je pri 
dvajsetih letih kupila oljne 
barvice. "Želela sem risati, a 
sem ugotovila, da to ni tako 
preprosto. Saj veste: talenta 
je le nekaj odstotkov, vse 
ostalo sta vztrajnost in želja 
po izražanju." Po upokojitvi 
je znanje pridobivala na sli-
karskih tečajih. "Štiri ali pet 
zim sem obiskovala slikar-
sko šolo Mira Kačarja v Sori-
ci in še danes marsikdaj po-
gledam zapiske iz tistega 
časa," nam je zaupala Min-
ka. Ustvarja predvsem v teh-
niki olje na platnu. Rada 
upodablja rože, blizu so ji 
morski motivi pa tudi pokra-
jino v Selški dolini lahko za-
sledimo na številnih slikah, 
ki krasijo prostore njenega 
doma. "Rada tudi kopiram 
dela znanih slikarjev, na pri-

mer Ivana Groharja, Ivane 
Kobilca, in se skušam čim 
bolj približati originalu." V 
dobrem desetletju je Minka 
ustvarila številne slike, mno-
ge je podarila. Pred leti je na 
hodniku Občine Železniki 
imela samostojno razstavo, 
sicer pa je s svojimi deli so-
delovala na več skupinskih 
razstavah. 
Pred sabo ima še veliko 
ustvarjalnih načrtov. Ob šte-
vilnih aktivnostih ji je v za-
dnjih letih manjkalo časa za 
slikanje, pred nekaj meseci 
pa so jo zdravstvene težave 
prisilile v mirnejši življenj-
ski slog. "Zdaj bom lahko 
več slikala. Mož mi je že iz-
delal in pripravil trideset 
platen," se Minka veseli no-
vih slikarskih podvigov. 
Zelo jo zanima tudi zgodovi-
na umetnosti, predvsem sli-
karstva. Zvečer se rada po-
globi v zbirke največjih sve-
tovnih muzejev, z zanima-
njem spremlja tudi televizij-
ske oddaje o umetnosti. 

Biti morajo prijazne
Ljubiteljska slikarka Minka Gačnik iz Selc zadnje leto svojo ustvarjalnost izraža tudi s poslikavo 
obrazov Unicefovih punčk iz cunj. Čeprav so videti prijazne, pa si želi, da bi bili obrazi še bolj 
nasmejani, da bi se smejale tudi oči …

Minka Gačnik se slikarstvu resneje posveča dobro desetletje. Ustvarja predvsem v tehniki 
olje na platnu. / Foto: Gorazd Kavčič

Minki poslikava obrazov punčk iz cunj predstavlja velik 
izziv. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – "Če le ne bo 
sprememb v vladnih odlo-
kih in bo vreme ugodno, 
bomo obratovali vsaj do veli-
konočnih praznikov," je mi-
nuli četrtek napovedala di-
rektorica Turističnega cen-
tra Soriška planina Polona 
Golija in dodala, da so sne-
žne razmere še vedno zelo 
dobre. Zima je bila radodar-
na s snegom, skupaj ga je 
padlo kar okoli štiri metre.
V tej sezoni so ob protiko-
ronskih omejitvah, ki so pri-
nesle tudi večtedensko zapr-
tje smučišč, zabeležili blizu 
šestdeset obratovalnih dni 
za vse obiskovalce, poleg 
tega pa so 17 dni dodatno 
obratovali za tekmovalce in 
treninge. "Točnih številk o 
obiskovalcih še nimamo, saj 
smo smučarske vozovnice 
prodajali po različnih kana-
lih, ocenjujemo pa, da bomo 
dosegli približno sedemde-
set odstotkov obiska, kot 
smo ga imeli v preteklih pri-
merljivih sezonah. Zado-
voljni smo z obiskom od 
sredine februarja naprej, ko 
so omilili pogoje za vstop na 

smučišče, seveda pa se ne 
da nadomestiti božično-no-
voletnih praznikov in dobrih 
pogojev v januarju, ko smo 
imeli prepoved obratova-
nja," je pojasnila Polona Go-
lija. Zaznali so povečano 
število smučarskih tekačev, 
ki se je skoraj podvojilo. Te-
kaška in tudi sankaška pro-
ga sta sicer še vedno odprti.

Največji izpad so utrpeli pri 
gostinstvu in nastanitvah, 
kjer po podatkih Golijeve 
beležijo kar 60-odstotni 
upad prometa, so pa zado-
voljni z dobrim odzivom 
obiskovalcev na osebni pre-
vzem hrane in pijače.
Smučišče Rudno je bilo za 
vse obiskovalce odprto do 7. 
marca, nato pa je do 17. mar-

ca obratovalo le še za smu-
čarske klube. "Našteli smo 
41 obratovalnih dni za jav-
nost in 21 za treninge klu-
bov. K nam so prihajali tre-
nirat iz vse Gorenjske, nekaj 
pa tudi s Primorskega. 
Obisk klubov je bil boljši kot 
kdajkoli doslej," je povedal 
predsednik Športnega dru-
štva (ŠD) Buldožerji Mirko 

Gartner in dodal, da so s se-
zono kljub vsemu zadovolj-
ni. "Stroške smo uspeli po-
kriti, tako da izgube nismo 
ustvarili, seveda pa se sezo-
na ne more primerjati s 
prejšnjimi," je razložil. 
Tudi na Rudnem se je po 
omilitvi pogojev za vstop na 
smučišče obisk precej izbolj-
šal; najprej s podaljšanjem 
veljavnosti hitrih testov s 24 
ur na 7 dni, še bolj pa, ko je 
bilo dovoljeno zbiranje do 
deset oseb. Sredi februarja 
so tako začeli s smučarskimi 
tečaji, ki se jih je prek ŠD 
Buldožerji udeležilo 130 
otrok, okoli šestdeset pa še 
prek ŠD Dražgoše. "Prav 
tako smo začeli treninge 
naše alpske šole, v kateri je 
53 otrok. Nekateri so trenira-
li že prej pod okriljem Smu-
čarskega kluba Domel," je 
pojasnil Gartner. Meni, da bi 
bila letošnja sezona ena dalj-
ših in lepših, če ne bi bilo 
epidemije. Težav s snegom 
niso imeli; v prvi polovici 
zime so imeli naravnega, ob 
tem pa so tudi umetno za-
sneževali, kar jim je omogo-
čilo podaljšanje sezone do 
sredine marca.

Na Soriški planini še smučajo
Na Rudnem so glede na razmere z letošnjo smučarsko sezono zadovoljni. Na Soriški planini ocenjujejo, da bodo dosegli 
približno sedemdeset odstotkov obiska glede na primerljive pretekle sezone.

Če ne bo zaostrovanja protikoronskih ukrepov, vreme pa bo ugodno, bodo na Soriški 
planini obratovali vsaj do velikonočnih praznikov.

Selca – Letošnji Dnevi Ško-
fjeloškega pasijona prinaša-
jo tudi Pasijonski večer v 
Selcih: Selški pasijon – od 
mladosti do starosti. Gre za 
spletno predstavitev, ki so jo 
pripravili župniji Selca in Bu-
kovščica, Kulturno društvo 
dr. Janez Ev. Krek Selca, za-
vod Družinska akademija in 
gibanje Pasijonski veter. 
Uvodni nagovor bo imel brat 
Marko Senica, ki je poskrbel 
tudi za snemanje in režijo. 
Predstavili bodo 15 zgodb. O 
svojih preizkušnjah v življe-
nju bodo spregovorili starši, 
otroci pa tudi pater Marjan 
Kokalj in sestra Janja Rovtar. 
Med zgodbe bodo vpletene 
slike otrok in glasba, ki bodo 
ponazarjali posamezno po-
stajo križevega pota. Pri pro-
jektu je sodelovalo okoli se-
demdeset ljudi, je pojasnila 
Andreja Megušar, ki je po-
skrbela za organizacijo. Sel-
ški pasijon si bo možno 
ogledati od danes, 30. mar-
ca, na FB-kanalih Župniji 
Selca in Bukovščica, KD dr. 
J. Ev. Krek Selca, Pasijonski 
veter in Škofjeloški pasijon.

Od danes na ogled 
Selški pasijon

Železniki – Občina Železniki 
je na spletni strani objavila 
razpis za zbiranje pobud za 
podelitev občinskih pri-
znanj. Odprt bo do 3. maja.

Razpis za priznanja
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Na občini nas je presenetilo, 
da nas je kar polovica zapo-
slenih zbolela za covi-
dom-19, čeprav smo se vsi 
strogo držali ukrepov za pre-
prečevanje širjenja okužb. 
Zato smo morali prestaviti 
sejo občinskega sveta, načr-
tovano za pretekli četrtek, in 
vse seje odborov, četudi jih 
izvajamo na Zoomu. Ob 
tem pa smo se razveselili 
tudi dobre novice, da nam je 
uspelo dobiti kar precej ce-
piva; in želim si samo, da bi 
tako kot pred dnevi državni 
vrh tudi občani Žirov z vese-
ljem sprejeli cepljenje.
Iz lastne izkušnje lahko po-
vem, da bi se vsekakor raje 
cepil, kot da sem zbolel – ne 
glede na to, kakšen je potek 
bolezni, mora biti namreč 
kar osem članov naše druži-
ne deset dni v karanteni, kar 
je neprijetno tudi zaradi 
otrok, šole, službe ... Skupaj 
s Civilno zaščito in zdravniki 
se bomo zato trudili, da bi 
čim prej dosegli dovolj visok 
odstotek precepljenosti, da 
nam ne bi bilo več treba vsak 
dan gledati, kako raste število 
okuženih, ampak bi se mo-
goče že ob klekljarskih dne-
vih ali pa vsaj ob dnevu dr-
žavnosti in občinskem pra-
zniku lahko bolj sproščeno 
družili in se skupaj poveseli-
li, in to ne več samo na daleč.
Kljub temu pa nam splet 
omogoča, da večino stvari še 
vedno lahko opravimo na 
daljavo, tudi delo na občini. 
Čeprav se pretekli konec te-
dna nisem mogel sestati z 
ministrom za infrastrukturo 
Jernejem Vrtovcem, sem ve-
sel, da bo kmalu objavljeno 
nekaj razpisov s tega podro-
čja za Žiri. Objavljena naj bi 
bila razpisa za gradnjo obvo-
znice od Petrola proti Logat-
cu in izbiro izvajalca za od-
sek pri Cenetu na Selu, na 
Selu naj bi preplastili tudi 

odsek z dotrajanim asfal-
tom. Obenem pripravljamo 
vse potrebno za obnovo ne-
katerih občinskih cest, od 
razpisov do projektov, kjer 
so še potrebni: za cesto proti 
Breznici, odsek ceste v Rače-
vi in več krajših odsekov lo-
kalnih cest.
Na sprehajalnih poteh ob 
Sori pa občani lahko upora-
bljajo novo pridobitev, to so 
klopi iz recikliranega lesa, ki 
so nastale v okviru projekta 
Lesni feniks. Nameščene so 
na res lepih lokacijah, čaka-
mo pa toplejše vreme, da 
bomo z ležalniki opremili še 
kopališče v Pustotniku. Sku-
paj smo ob Sori namestili 
dvajset klopi, na lokacijah, 
kjer se ljudje najpogosteje za-
držujejo, in sicer v glavnem 
na ravninskem delu, kjer so 
dostopne tudi starejšim spre-
hajalcem, ki se tako lahko 
družijo na svežem zraku.
Zadovoljni smo tudi z na-
predovanjem gradnje doma 
za starejše. Nekaj manjših 
dogovorov še poteka, sicer 
pa bo kmalu dobil streho in 
tudi že vabijo k vpisu za 
sprejem v dom. Prepričan 
sem, da nam bo skupaj 
uspelo zagotoviti, da bo dom 
prijazen do starejših in da 
bo dobro sprejet v kraju. 

Janez Žakelj, župan

Županov kotiček

Cepivo boljša 
izbira kot bolezen

Janez Žakelj

Mateja Rant

Žiri – Župan Občine Žiri Ja-
nez Žakelj in predsednik 
PGD Dobračeva Janez Tra-
tnik sta sredi februarja pod-
pisala pogodbo o sofinanci-
ranju nakupa podvozja no-
vega gasilskega vozila za 
omenjeno društvo. Glavni-
no sredstev za nakup pod-
vozja bo v skladu s podpisa-
no pogodbo prispevala obči-
na, in sicer 85 tisoč evrov, 
preostanek pa bo društvo 
zagotovilo iz lastnih sred-
stev, so pojasnili na občini.
"Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Dobračeva kot osrednja 
gasilska enota v občini Žiri 

nujno potrebuje novo gasil-
sko vozilo, saj zgolj z obstoje-
čimi vozili zaradi dotrajano-
sti in starosti ne more več 
zagotavljati optimalne varno-
sti voženj," so poudarili na 
občini in dodali, da je obsto-
ječe gasilsko vozilo s cister-
no, ki ga bo v prihodnjem 
letu zamenjalo novo, staro 
več kot trideset let. "Novo vo-
zilo bo bistveno pripomoglo 

k boljši varnosti v sami obči-
ni in predvsem pri posredo-
vanju v industrijskih objek-
tih," še dodajajo na občini, 
kjer se zavedajo, da sta tako 
vrhunska usposobljenost kot 
kakovostna oprema gasilcev 
ključni za opravljanje njiho-
vega poslanstva. Kot so pou-
darili, se število nujnih po-
sredovanj povečuje, inter-
vencije pa so tehnično vse 

zahtevnejše. "Občina Žiri s 
skrbjo in financiranjem de-
javnosti gasilcev redno pri-
speva k boljšim pogojem nji-
hovega dela, saj je delo vseh 
gasilcev zelo dragoceno, za 
kar so jim izredno hvaležni 
tudi občani." Novega gasil-
skega vozila se bodo razvese-
lili ravno ob jubileju, saj dru-
štvo prihodnje leto praznuje 
120-letnico delovanja.

Ob jubileju tudi novo 
gasilsko vozilo 
Občina Žiri bo sofinancirala nakup podvozja novega gasilskega vozila za osrednje gasilsko društvo v 
občini, Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Dobračeva.

Župan Občine Žiri Janez Žakelj in predsednik PGD Dobračeva Janez Tratnik sta podpisala 
pogodbo o sofinanciranju nakupa podvozja novega gasilskega vozila za omenjeno društvo. 

Mateja Rant

Žiri – Po besedah poslovne 
direktorice podjetja SeneCura 
za Slovenijo Sande Gavrano-
vič bi lahko v domu starejših 
občanov v Žireh prve stano-
valce začeli sprejemati konec 
letošnjega oziroma v začetku 
prihodnjega leta. Ker se na 
občini zavedajo, da si mnogi 
starejši iz Žirov in okoliških 
krajev želijo starost preživljati 
čim bližje domu, se je župan 
Janez Žakelj z družbo Sene-
Cura dogovoril, da bodo imeli 
Žirovci pri sprejemu v dom 
prednost pred starostniki iz 
drugih občin.
Interes za sprejem v dom v 
Žireh je mogoče izraziti po 
e-pošti na naslov sprejem.
ziri@senecura.si ali navadni 
pošti na naslov SeneCura 
Radenci d.o.o. (za SeneCura 
Žiri), Prisojna cesta 4a, 9252 
Radenci. Ob prijavi je treba 
priložiti obrazec s prošnjo za 
sprejem ali premestitev v in-
stitucionalno varstvo in dru-

ge dokumente, ki jih je mo-
goče najti na spletni strani 
Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije ob prijavi v dom. 
"Če dokumente pošiljate po 
elektronski pošti, jih pošljite 
skenirane, natisnjene origi-
nale pa shranite," svetujejo 

na občini. V domu bo sicer 
skupaj na voljo šestdeset po-
stelj, od tega 42 v enopostelj-
nih sobah. Za osebe z de-
menco je predvidena enota v 
pritličju z neposrednim iz-
hodom na vrt, v kateri bo 
prostor za dvanajst stanoval-

cev. "Storitve doma v Žireh 
bodo sprva usmerjene v in-
stitucionalno varstvo starej-
ših, v dogovoru z občino pa 
bi lahko v nadaljevanju mor-
da prevzeli tudi pomoč na 
domu," je pojasnila Sanda 
Gavranovič. 

SeneCura že zbira prijave
Pri družbi SeneCura, ki v Žireh gradi dom starejših občanov, Žirovci že lahko izrazijo interes za 
sprejem v dom.

Prve stanovalce naj bi v domu starejših v Žireh sprejeli konec letošnjega oziroma v 
začetku prihodnjega leta. / Foto: Tanja Mlinar
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"Novo vozilo bo 
bistveno pripomoglo k 
boljši varnosti v sami 
občini," še dodajajo na 
občini, kjer se 
zavedajo, da sta tako 
vrhunska 
usposobljenost kot 
kakovostna oprema 
gasilcev ključni za 
opravljanje njihovega 
poslanstva. 

Žiri – Na več lokacijah ob Poljanski Sori v Žireh so v minulih 
dneh postavili dvajset klopi iz odsluženega lesa, ki so nasta-
le v okviru projekta Lesni feniks. Zdaj na občini čakajo toplej-
še vreme, da bodo z novimi ležalniki opremili še kopališče v 
Pustotniku. V okviru projekta Lesni feniks, pri katerem je 
občina sodelovala z Ekologi brez meja, podjetjem M Sora, 
Šolskim centrom Škofja Loka, Razvojno agencijo Sora in Za-
drugo Lokatur, so namreč v Žireh dobili tudi novo urbano 
opremo iz recikliranega lesa. S svojo klopjo z izrezljanim 
klekljem je najbolj navdušila dijakinja Eva Kokelj. Njen pro-
totip je bil osnova za izdelavo dvajsetih klopi, ki so jih name-
stili na mestih, kjer se najpogosteje zadržujejo sprehajalci.

Nove klopi ob Sori

Sprehajalne poti ob Poljanski Sori so opremili z novimi 
klopmi. / Foto: Tanja Mlinar



Občina Žiri

11Loški glas, torek, 30. marca 2021

O
B

Č
IN

A 
ŽI

R
I, 

LO
Š

K
A 

C
E

S
TA

 1
, 

4
2

2
6

 Ž
IR

I

Mateja Rant

Žiri – Geofizikalne raziskave 
na območju nekdanje baroč-
ne cerkve v Žireh oziroma 
stare cerkve sv. Martina, od 
katere se je do danes ohranil 
le manjši del, so z name-
nom preveritve podpovršin-
skih ostankov naročili pri 
Občini Žiri in Muzejskem 
društvu Žiri. Kot so pokaza-
le raziskave, so v prezbiteri-

ju sedanje cerkve pod povr-
šino vidni zidovi prezbiteri-
ja nekdanje cerkve, zato bi 
bilo po besedah predsednika 
Muzejskega društva Žiri 
Alojza Demšarja na tem 
mestu smiselno opraviti iz-
kopavanja. Iz rezultatov geo-
radarskih meritev so razbra-
li tudi položaj in velikost 
ladje te domnevne starejše 
cerkve. Na podlagi ugotovi-
tev, ki sta jih predstavila ge-
ologa Branko Mušič in Bar-
bara Horn, se bodo zdaj po-
svetovali še z arheologi o 
nadaljnjih korakih, je dejal 
Demšar.
Omenjeno cerkev v Žireh so 
verjetno zgradili ob koncu 
13. ali v začetku 14. stoletja, 
do konca 15. stoletja je po-
stala župnijska cerkev, je ra-
zložil Demšar in dodal, da 
so jo stoletja prezidavali in 
dozidavali. "Iz opisa ume-
tnostnega zgodovinarja 
Franceta Steleta vemo, da je 
bil prezbiterij zgrajen v dru-
gi polovici 16. ali v začetku 
17. stoletja. Cerkvena ladja 
je bila mlajša od prezbiteri-

ja, zvonik pa starejši in je bil 
še gotski." Okrog cerkve je 
bilo do leta 1890 žirovsko 
pokopališče. Leta 1906 so 
začeli graditi sedanjo žiro-
vsko cerkev, stara cerkev pa 
je med gradnjo nove hitro 
propadala. "Poleti 1908 so 
bile v cerkvi zadnje maše, 
nato so cerkev zaprli, saj je 
postala že nevarna, dve leti 
kasneje pa so začeli upora-
bljati novo osrednjo žiro-
vsko cerkev." Kot je še spo-
mnil Demšar, se je leta 1913 
za ohranitev stare cerkve pri 
dunajski državni Centralni 
komisiji za varstvo spome-
nikov zavzel tudi arhitekt 
Jože Plečnik, a so jo kljub 
temu leta 1926 podrli, ohra-
nil se je le prezbiterij. Prav v 
prezbiteriju so tudi računali, 
da bi lahko našli ostanke 
prejšnjega, še starejšega 
objekta, kar se je z geološki-
mi raziskavami tudi potrdi-
lo. Domnevajo, da so se te-
melji, ker gre za močvirnato 
območje, ugrezali, ob gra-
dnji nove cerkve pa so jih 
kar pustili v zemlji. 

Žalostna usoda cerkve in po-
kopališča po Demšarjevih 
besedah kliče k ureditvi tega 
prostora. "Prezbiterij bi s 
svojo poltisočletno duhovno 

vsebino lahko bil prireditve-
ni prostor za posvetno in 
cerkveno rabo." Od rezulta-
tov raziskav bo zdaj odvisen 
nadaljnji načrt ureditve 

prezbiterija in okolice cer-
kve. Demšar upa, da jim bo 
to uspelo vsaj do leta 2026, 
ko bo minilo natanko sto let, 
kar so staro cerkev podrli.

Odkrili ostanke nekdanje cerkve
Na območju nekdanje cerkve v Žireh so opravili neinvazivne arheološke raziskave z georadarskim pregledom, s katerimi so želeli preveriti, ali so v tleh 
prisotni še kakšni arhitekturni ostanki.

Na območju nekdanje cerkve v Žireh so opravili neinvazivne arheološke raziskave z 
georadarskim pregledom, da bi našli ostanke stare cerkve. / Foto: arhiv občine

Stara cerkev v Žireh (arhiv 
Alojza Demšarja)

Mateja Rant

Žiri – V Klekljarskem dru-
štvu Cvetke Žiri so se tudi 
letošnjo zimo, čeprav vsak 
na svojem domu, pripra-
vljali na vsakoletni dogo-
dek, ki spomladi v Žiri pri-
vabi ljubitelje klekljanja in 
klekljanih izdelkov iz vse 
Slovenije. V teh dneh so že 
začeli postavljati osrednjo 
razstavo v Galeriji DPD 
Svoboda, in če so bile lani 

glavna tema miniature, so 
se tokrat posvetili velikim 
čipkam.
Vsako čipko, ki je nastala 
doslej, je predsednica dru-
štva Tanja Mlinar fotografi-
rala v kombinaciji s spomla-
danskim cvetjem – za pri-
mer, da bo razstava znova 
zaživela predvsem na sple-
tu. Letošnje čipke bodo sicer 
zaradi velikosti razstavljene 
zgolj na mizah v sredini raz-
stavnega prostora, stene pa 

še vedno krasijo majhne čip-
ke z lanske razstave, je poja-
snila Tanja Mlinar. "Leto-
šnje čipke so namreč veči-
noma v obliki prtov in so 
velike od okrog pol metra pa 
vse do enega metra." Doslej 
je že nastalo okrog deset 
čipk, vseh pa bo več kot dvaj-
set, računa. V mali galeriji 
DPD Svoboda bodo razstavi-
li še čipke, ki bodo prispele 
na letošnji natečaj, ki je to-
krat v znamenju cvetk v spo-
min na lani preminulo dol-
goletno predsednico društva 
Marico Albreht. "Marica je 
izdelovala številne variacije 
na podlagi osnovnega vzor-
ca cvetke. Izdelala jih je 
ogromno in mnoge podari-
la; 33 jih hranimo v Galeriji 
Cvetke, vsaka je unikat." Ta 
izziv so zato postavili tudi 
na tokratnem natečaju – pri-
pravili so samo obris cvetke, 
notranjost pa lahko vsak za-
polni, kakor želi. "Doslej je 
prispelo že okrog trideset 
cvetk in prav vsaka je malce 
drugačna," ugotavlja Tanja 
Mlinar. 
V sredini aprila, ko bo bolj 
jasno, ali jim bo letos kle-
kljarske dneve uspelo izpe-
ljati v živo, se bodo odločili, 
ali bodo postavili tudi gostu-
joče razstave v prostorih ob-
čine in kapeli Male cvetke. 
Na občini se bo v tem pri-
meru s samostojno razstavo 

predstavila Andra Jereb, v 
kapeli pa bo razstava z na-
slovom Baragovo življenje, 
vpeto v čipko, ki jo pripravlja 
društvo iz Trebnjega. "A 
tudi če nam bo letos kle-
kljarske dneve vendarle 
uspelo izpeljati v živo, zago-
tovo ne bo tako živahno, kot 
je bilo v preteklih letih," je 
pojasnila Tanja Mlinar. Tu-
ristično društvo sicer načr-
tuje cvetlični sejem, drugih 
stojnic pa verjetno ne bo. 

Bodo pa tudi poleti obisko-
valcem Žirov omogočili 
ogled razstav v Galeriji DPD 
Svoboda, je še dejala Tanja 
Mlinar in priznala, da kle-
kljarice pogrešajo redna vsa-
kotedenska druženja, na ka-
terih so se srečevale v prete-
klih letih in si izmenjevale 
izkušnje. "Pogrešamo pa 
tudi Marico, ki je bila vedno 
pripravljena priti tudi na 
dom, da smo razrešili ka-
kšen klekljarski problem." 

Po malih zdaj še velike čipke
V Klekljarskem društvu Cvetke Žiri se že pripravljajo na 15. Slovenske klekljarske dneve, čeprav še ne 
vedo, ali jih bodo lahko izvedli v živo ali tako kot lani spet samo v virtualni obliki.

Članice društva Cvetke so letos klekljale vsaka na svojem domu. Na fotografiji je Majda 
Cankar z vnukinjo Saro.  / Foto: Tanja Mlinar

Tema letošnje razstave so velike čipke. / Foto: Tanja Mlinar

Vzorec cvetke z letošnjega 
natečaja / Foto: Tanja Mlinar
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tel.: 04 518 45 00, gsm: 031 681 275, e-pošta: info@obrtnik.si

Storitve:  prenova stanovanjskih in poslovnih  
prostorov  hitra in kvalitetna prenova kopalnic  
 tlakovanje dvorišč  energetske prenove objektov
Trgovina:  vinil plošče, keramika, topli podi, 
parketi  kopalniška oprema  gradbeni material in 
orodje  lepila, laki in olja za parket
Svetovanje:  projektiranje  ideje  načrti

POPUSTI NA VSE TALNE OBLOGE, SANITARNO OPREMO DO 15%

Igor Kavčič

Kranj – Najprej na začetek. 
Škofjeloški pasijon, najsta-
rejše ohranjeno dramsko 
besedilo v slovenščini avtor-
ja patra Romualda, rojenega 
Lovrenca Marušiča, je, kot 
Ločani dobro veste, v za-
dnjih dvajsetih letih svojo 
popularizacijo v obliki pro-
cesije ponovno doživel z 
uprizarjanjem na starih me-
stnih ulicah in trgih. V pri-
meru koprodukcijske pred-
stave Prešernovega gledali-
šča in Mestnega gledališča 
Ptuj s tem naslovom pa gre 
za uprizoritveno različico 
omenjenega besedila, ki je v 
režiji Jerneja Lorencija na-
stala z ekipo ustvarjalcev 
med procesom vaj. Predsta-
va, ki je bila načrtovana sicer 
že v marcu za odprtje petde-
setega Tedna slovenske dra-
me, a je bila ta zaradi zna-
nih razlogov odpovedana, je 
bila premierno uprizorjena 
lani septembra in nekajkrat 
ponovljena pred zaradi 
ukrepov omejenim številom 
gledalcev.
Kranjska uprizoritev ni pro-
cesija in ni verski spektakel, 
ampak je predvsem sodobna 
odrska priredba osnovnega 
besedila, ki v ospredje posta-
vlja vprašanja o eksistenci 
človeka slehernika v aktual-
nem času. Zato je že sam 
pristop k uprizoritvi popol-
noma drugačen od tistega, 
ki ga na vsakih šest let lahko 

vidimo v Škofji Loki. V pri-
merjavi s tukajšnjim ulič-
nim spektaklom in več sto 
sodelujočimi je Lorencijeva 
uprizoritev s šestimi igralci 
komorna, umeščena na 
majhnem prostoru in kot 
taka poleg same vsebine 
zelo intimna, osebna. Konec 
koncev je k intimnosti pri-
pomoglo tudi dejstvo, da je 
zaradi zdravstvenih ukrepov 
vsako predstavo v dvorani 
lahko naenkrat spremljalo le 
okrog petdeset gledalcev. To 
daje občutek, da igralci na-
govarjajo vsakega posame-
znika posebej. 

Trpljenje za užitek 
Uprizoritev, ki v širšem 
okviru seveda sledi prvotne-
mu besedilu, je sicer večpla-
stna. Sledimo zgodbi od 
Adamovega izvirnega greha 
v raju preko Kristusovega tr-
pljenja do božjega groba. Ob 
tem pa ne poskuša razlagati 
niti ne upravičiti poante pa-
sijona, da je le brezpogojna 
vera v Boga pot k odrešitvi. 
Nasprotno od tega se pred-
vsem prevprašuje, kako je 
mogoče prepričati človeka, 
da je kriv, da se pusti bičati 
in sprejme trpljenje kot ne-
kaj, kar mu je dano in nalo-
ženo zato, ker je človek. 
Kranjska različica namreč 
govori o Kristusu človeku, o 
sleherniku in njegovem pa-
sijonu. Skozi posamezne 
slike tako gledamo različne 

oblike trpljenja, začenši z 
zalepljenimi usti – molči in 
trpi – torej vzeto besedo. Di-
hanje obeh trpečih v moški 
podobi Blaža Setnikarja in 
ženski Doroteje Nadrah je 
posebej ozvočeno, kar v dvo-
rano pošilja in dodatno pou-
darja težo njunega bivanja. 
V rokah držita žebelj kot 
simbol trpljenja na križu, 
vsakokratno pršenje njunih 
izmučenih teles, torej trplje-
nja v potu lastnega obraza, 
se zdi prispodoba gobe z 
vodo. 
Četverica igralcev, Darja Rei-
chman, Miha Rodman, Mi-
randa Trnjanin in Gregor 
Zorc, povezujejo posamezne 
slike, hkrati pa jim je, enkrat 
enemu, drugič drugemu, na-
menjena vloga sla, ki prinaša 
tolažbo zaradi človeškega tr-
pljenja in ob tem tudi spod-
budo k upanju prihodnjega 
dne. Metanje konfetov, risa-
nje nasmeha na prelepljena 
usta, pripovedovanje o ze-
meljskih užitkih pomagajo k 
lažjemu prenašanju človeku 
določenega trpljenja. V sliki, 
ki predstavlja smrt, jima na 
telo lepijo izrezke časopisnih 
osmrtnic – ljudje umiramo 
zato, ker nam je potomcem 
prvega človeka vzeto večno 
življenje.
Osrednjima likoma na hrbet 
nalepijo krila, sestavljena iz 
dolarskih bankovcev – lahko 
bi šlo za prispodobo kapita-
lističnega ustroja sveta – in 
jih učijo vzleteti. Prav muč-

no je gledati, kako se potem, 
ko se vsi umaknejo, sama 
trudita vzleteti, a jima nika-
kor ne uspe. Prizor traja do-
volj dolgo, da nam postane 
neprijetno. Z osvetlitvijo 
dvorane se režiser obrača na 
gledalce, nam nastavlja 
ogledalo. Lorenci se tu spu-
šča v samo bistvo pasijona 
in besede pasijon, ki prihaja 
iz latinske besede passio – 
torej trpljenje. Nam predsta-
va ponuja avtorefleksijo – 
nikoli ne bomo zares vzlete-
li, zgolj izpolnjujemo svojo 
sprejeto vlogo – delaj in trpi. 
Neprijetne občutke vzbuja 
zelo izčrpna in natančna 

razlaga o mukah, ki jih pri-
naša križanje, kako se na 
križu čim dlje preživi, in kaj 
je tisto, kar križanemu kon-
ča življenje.

Vsako gledanje bi bilo 
drugačno
Izjemen igralski ansambel 
celotno predstavo izkazuje 
homogenost v izvedbi pasi-
jona. Vsak, ki je vstopil v 
ekipo, je njen šesti del do 
popolnosti. Kranjska upri-
zoritev Škofjeloškega pasijo-
na odpira mnoge plasti, ne 
le besedila samega, ampak 
človeškega zemeljskega bi-

vanja nasploh. Da bi še bolje 
spoznali, kje smo in kam 
kot civilizacija gremo, bi si 
veljalo Škofjeloški pasijon 
Jerneja Lorencija, šestih 
igralcev in preostale gledali-
ške ekipe večkrat ogledati. 
Najbrž bi ga vsakič znova 
gledali drugače. Ko se bodo 
dvorane spet odprle, v gleda-
lišču vsekakor načrtujejo še 
številne ponovitve. Predsta-
va kot taka ne vodi k odreši-
tvi, ampak k razodetju. Prav 
pot k slednjemu pa kranjsko 
uprizoritev Škofjeloškega 
pasijona o človeku sleherni-
ku povezuje s časom, v kate-
rem živimo.

Pasijon današnjega časa
Lani septembra so v Prešernovem gledališču v Kranju premierno uprizorili in – dokler so bile gledališke dvorane odprte – nekajkrat ponovili Škofjeloški 
pasijon v režiji Jerneja Lorencija. Odrska priredba nima podobe spektakularne procesije, postavlja pa vprašanja o eksistenci slehernika v aktualnem času. 

V vlogi slehernika se predstavi izjemen igralski ansambel. / Foto: Nada Žgank

Igor Kavčič

Škofja Loka – Galerija Ivana 
Groharja je bila v zadnjih 
dneh zaprta, saj so v njej po-
stavljali novo razstavo. Po-
novno jo bodo odprli jutri 
oziroma v četrtek. V sredo, 
31. marca, ob 18. uri, bo na 
spletu najprej potekalo vir-
tualno odprtje nove razstave 
z naslovom Trenutna razsta-
va, s katero se bo loški publi-
ki predstavil sodobni kranj-
ski vizualni umetnik Andrej 
Štular. V živo bo razstava v 
galeriji na ogled že naslednji 
dan.
Andrej Štular se bo pred-
stavil z izborom lutk, ilu-
stracij, stripov, plakatov, 
slik in prostorskih inštala-
cij, nastalih v zadnjih dese-
tih letih – skupaj bo razsta-
vil več kot štirideset del. 
Avtorja opredeljuje izje-
mna ustvarjalna širina, v 
svojem umetniškem delo-

vanju pa že dolga leta pove-
zuje različne likovne tehni-
ke in medije. 
Razstava je prostorsko delje-
na na dva enakovredna sklo-
pa. V prvem prostoru, po-
svečenem ustvarjanju za 
otroke, Štular predstavlja 
plakate za sobotne matineje 
v kranjskem Prešernovem 
gledališču, knjižne ilustraci-
je, izdane v okviru revije 
Stripburger (Bežimo, svet se 
podira! iz serije stripovskih 
albumov Zverinice iz Rezije 
v stripu, Medved), lutke in 
samosvoje prostorske inšta-
lacije. V drugem prostoru, 
"oddelku za odrasle", pa nas 
bo soočil s slikami (sklop 
Fragile), skulpturami (serija 
Hipnoza) in vizualno podo-
bo 17. festivala Animateka, 
za katero je poskrbel decem-
bra lani.
Značilnost Štularjevega 
umetniškega načina je, da 
izbrano motiviko podaja s 

težnjo po optimalni vizualni 
ekspresiji, posebno pozor-
nost pa namenja vsebini. 
Umetnik neumorno razi-
skuje različna polja likovne 
ustvarjalnosti, jih spaja, raz-
družuje in tako rekoč "reci-
klirane" v maniri postop-

kov  ready-made  na novo 
vzpostavlja. V svoja likovna 
dela praviloma vključuje ele-
mente kolaža in asemblaža, 
v njegovih eklektičnih za-
snovah pa se vedno najde 
prostor za eksperimentalne 
načine in improvizacijo.

Trenutna razstava
Jutri bo virtualno odprta na spletu, od četrtka naprej pa na ogled v živi podobi v Galeriji Ivana 
Groharja razstava del vizualnega umetnika Andreja Štularja iz Kranja.

Andrej Štular je vsestranski vizualni umetnik. / Foto: Igor Kavčič

V primerjavi s škofjeloškim uličnim spektaklom 
in več sto sodelujočimi je Lorencijeva 
uprizoritev s šestimi igralci komorna, intimna.
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ZAKLJUČEK JAVNEGA POZIVA IN ZAČETEK IZVAJANJA NOVIH PROJKETOV

V februarju se je začel izvajati pro-
jekt Vseživljenjsko varovanje na-
rave, kjer je vodilni partner Ljudska 
univerza Škofja Loka. Glavna nit 
projekta je ozaveščanje prebivalcev 
o pomenu ohranjanja biotske ra-
znovrstnosti in vseživljenjskega va-
rovanja narave s poudarkom na av-
tohtonih drevesnih vrstah, medovi-
tih rastlinah in ponovni uporabi 
materialov. Med udeležence izobra-
ževanj bodo razdeljene sadike av-
tohtonih sadnih sort in semena me-
dovitih rastlin. Organizirane bodo 
tudi delavnice izdelave hotelov za 
žuželke in ponovne uporabe različ-
nih materialov, hkrati se bo obnovi-
la tudi Pot skozi Zalo. Prav tako se je 
s februarjem začel izvajati projekt 
Jem lokalno, jem boljše, kjer je vo-
dilni partner Razvojna agencija 
Sora, d. o. o. (RAS). Glavni cilj projek-
ta je povečanje števila obrokov, pri-
pravljenih iz lokalnih sestavin, v jav-
nih ustanovah. 
V marcu bo začetek projekta Vo-
dni viri Škofjeloškega, kjer je vo-

dilni partner prav tako RAS. Evi-
dentirali se bodo vodni viri na 
Škofjeloškem, ozaveščalo se bo o 
pomenu voda, za lokalne šole se 
bodo nakupili kompleti za analizo 
vode. V Žireh pa se bo postavila 
čistilna naprava na območju kopa-
lišča Pustotnik. 
RAS je vodilni partner še pri dveh 
projektih, in sicer Crngrob nao-
krog in Virtualna kreativnost. 
Prvi se bo začel aprila in bo prispe-

val k oživitvi cerkve v Crngrobu z 
vodenji, ureditvijo okolice, koncerti 
in razstavami. Koncerti bodo presli-
kani tudi na druge cerkve na Ško-
fjeloškem. Digitalizirala se bo tudi 
Pot v Crngrob. Drugi projekt Virtu-
alna kreativnost pa se začenja z 
mesecem septembrom. V okviru 
projekta bodo partnerji razvili Pro-
gram praktičnih in virtualnih znanj 
za dvig digitalnih kompetenc. Pro-
jekt je v prvi vrsti namenjen novim 
potencialnim podjetnikom. 
Kot šesti pa je bil potrjen projekt 
Interaktivno in sodobno, kjer je 
vodilni partner Javni zavod Ratito-
vec. Glavna rezultata projekta bo-
sta nadgradnja in dokončanje zbir-
ke v muzeju v Žireh in postavitev 
športne zbirke v športni dvorani v 
Železnikih. 

V začetku leta sta se uspešno zaklju-
čila dva projekta E-nostavno na 
kolo in Učilnice v naravi. Prvi je po-
skrbel za obogatitev kolesarske 
opreme na območju Škofjeloškega. 
V občinah Škofja Loka, Gorenja vas - 
Poljane in Žiri so bila postavljena sto-
jala za kolesa, servisni stebrički in 
polnilnice za e-kolesa. Po občinah so 
bila kupljena kolesa, ki bodo name-
njena izposoji. Osnovna šola Jela Ja-
nežiča pa je pridobila tricikel za svoje 
učence. V projektu Učilnice v naravi 
so se vzpostavili šolski učni vrtovi ob 
osnovnih šolah v Železnikih, Polja-
nah nad Škofjo Loko, Gorenji vasi in 
Žireh. Učenci bodo vrtove uporablja-
li v učne namene, rezultati projekta 
pa prispevajo k ozaveščanju o pome-
nu lokalno pridelane hrane. 
V pisarni LAS loškega pogorja skrbi-

mo, da se projekti izvajajo nemote-
no, nudimo pomoč upravičencem in 
poročamo o projektih na pristojne 
organe. Ob koncu leta 2020 smo pre-
jeli tudi dodatna sredstva sklada 
ESRR, na podlagi katerih smo pripra-
vili spremembo Strategije lokalnega 
razvoja, ki je podlaga za črpanje sred-
stev. Ob koncu meseca maja oziro-
ma v začetku junija pa planiramo iz-
vedbo strokovne ekskurzije na ob-
močje Trebnjega in Žužemberka, kjer 
bomo spoznavali primere dobrih 
praks črpanja evropskih sredstev. 
Vse aktualne novosti lahko spre-
mljate na spletni strani LAS loške-
ga pogorja (www.las-pogorje.si) 
ali pa informacije dobite v pisarni 
LAS loškega pogorja na Razvojni 
agenciji Sora, d. o. o., Poljanska ce-
sta 2, Škofja Loka.

Učni vrt pri Osnovni šoli v Železnikih Kolesarska stojala in kolesarski stebriček s polnilnico v Gorenji vasi 

Ob koncu leta 2020 so se na ravni Lokalne akcijske skupine loškega 
pogorja (LAS), ki povezuje občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri, zaključili vsi postopki sedmega javnega poziva. Or-
gani LAS so potrdili šest projektov v skupni vrednosti 501.159,88 
evra, ki jih bosta sofinancirala Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja in Evropski sklad za regionalni razvoj. V začetku leta 2021 
smo v pisarni LAS oddali vse projekte v potrditev pristojnim orga-
nom, projekti pa so se s tem lahko začeli izvajati. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Slovenija je le-
tos nosilka prestižnega na-
slova evropska gastronom-
ska regija 2021, zato je 
Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije (letos pra-
znuje dvajset let dela) v svo-
jem blogu predstavilo neka-
tere avtentične velikonočne 
jedi, ki so jih skrbno pripra-
vljali v preteklosti. Zapis od-
krije, kako so veliko noč in 
prihod pomladi zaznamova-
li v zgodovinskih mestih 
Idrija, Žužemberk, Šentjur, 
Novo mesto, Škofja Loka, 
Koper, Piran, Jesenice, Ka-
mnik, Metlika, Brežice in 
Tržič.
Velika noč je že zelo blizu, 
4. aprila. Čeprav danes 
40-dnevnega postnega ob-
dobja ne jemljemo tako re-

sno kot v preteklosti, pa se 
praznika in prazničnih jedi 
kljub temu že veselimo. 
Skoraj vsak praznik ima po-
sebne jedi, največ kulinarič-
nih posebnosti pa je od vseh 
obdržala ravno velika noč. 
Šunko, ki se je skuhala na 
veliki petek, so na veliko so-
boto z drugimi dobrotami 
nesli blagoslovit. K šunki ali 
klobasi se je pri velikonoč-
nem zajtrku ponudil okra-
šen hlebec belega kruha – 
simbol dobrote, obvezna 
korenina hrena, vino in pir-
hi (pisanice), ki so predkr-
ščanski simbol rodnosti in 
so jih gospodinje pobarvale 
s čebulnimi olupki ali zeli-
šči. Posebno mesto med ve-
likonočnimi jedmi imajo 
pogače, ki simbolizirajo obi-
lje; ena najbolj znanih je po-
tica, za katero na Sloven-

skem poznamo več kot 
osemdeset vrst nadevov, za 
velikonočne praznike naj-
bolj značilen je pehtranov.
Na Škofjeloškem je več av-
tohtonih jedi, ki so se tradi-
cionalno pripravljale v po-
stnem oziroma velikonoč-
nem času. Te jedi so običaj-
no spremljale tudi vsakokra-
tno uprizoritev Škofjeloške-
ga pasijona in tradicionalne 
vsakoletne Dneve Škofjelo-
škega pasijona. Člani Pro-
svetnega društva Sotočje so 
jih kuhali in stregli na me-
stnem trgu v Škofji Loki, če-
sar pa letos ni. Morda priho-
dnje leto, ko bo z letom dni 
odloga spet uprizorjen Ško-
fjeloški pasijon. Med postni-
mi jedmi pa so zagotovo lo-
ška medla, loška smojka, lo-
ška mešanica in rovtarsko 
zelje.
V zapisu Združenja zgodo-
vinskih mest Slovenije na 
spletu beremo tudi o jeseni-
ških velikonočnih običajih, o 
tamkajšnji kmečki prehrani 
pa pričata virtualna razstava 
Mavričnost kulture in kuli-
narike Jesenic in istoimen-
ska knjiga, ki jo je izdal Gor-
njesavski muzej Jesenice. Na 
spletni strani pa od gorenj-
skih značilnosti lahko najde-
mo tudi recepta za tuhinjsko 
filo in tržiško prato, pri obeh 
gre za jed iz mesa, kruha, 
jajc, čebule, začimb ... 

O postnih in 
velikonočnih jedeh 
Z veliko nočjo se konča štiridesetdnevno postno obdobje, v katerem so med jedmi prevladovali repa, 
zelje, fižol, nezabeljeni žganci ..., napoči pa čas razkošnejših velikonočnih jedi.

Takole so predlani člani Prosvetnega društva Sotočje 
postregli z loškimi smojkami.

Škofja Loka – Tudi prazno-
vanje materinskega dne v 
Škofji Loki je letos potekalo 
na spletu. Udeleženci so 
lahko na spletni aplikaciji 
Zoom prisluhnili predava-
nju osrednjega gosta dru-
žinskega terapevta Mihe 
Ruparčiča z naslovom Od-
nosi nas ohranjajo srečne in 
zdrave. Dogodek, ki je pote-
kal v organizaciji Prosvetne-
ga društva Sotočje, so pope-
strili  Otroški pevski zbor 
Iskrice, MPZ Škofja Loka, 
Škofjeloški oktet in povezo-
valca Veronika in Rok.

Materinski dan 
proslavili na spletu

Škofja Loka – Začela so se 
dela na državni cesti Škofja 
Loka–Gorenja vas, od nase-
lja Log nad Škofjo Loko do 
Na Logu. Vzpostavljena bo 
delna zapora prometa, tako 
da bo promet potekal izme-
nično enosmerno, zapora 
pa bo trajala predvidoma do 
30. aprila. Prav tako aprila je 
predvidena sanacija vozišča 
na istem odseku ceste Ško-
fja Loka–Gorenja vas, in si-
cer od naselja Zminec do 
uvoza za Sopotnico. Investi-
tor je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo. 

Dela na državni cesti v 
Poljansko dolino

oglasno sporočilo / Razvojna agencija Sora, d. o. o., Poljanska cesta 2, Škofja Loka
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Obiščite nas!

 

Servis 
zmagovalcev 

PREJMETE 20€Ob nakupu 4 
pnevmatik Nokian
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PETROL VIANOR ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 8 B 
04 202 58 90

VIANOR LAVTAR, SELCA
Selca 175 
041 877 530

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V drugi slo-
venski košarkarski ligi (SKL) 
od sredine marca nadaljuje-
jo tekmovanje, ki je bilo pre-
kinjeno sredi oktobra. 
V zaostali tekmi četrtega kola 
so na parket prvič po premo-
ru znova stopili tudi košar-
karji moštva LTH Castings 
in doma visoko premagali 

Celje (96 : 70). V petem kolu 
so gostovali v Sežani in ekipo 
Mesarija Prunk Sežana pre-
magali s 75 : 92. Po petem 
kolu so bili tako s petimi 
zmagami vodilni na lestvici 
– kot še edina neporažena 
ekipa. V soboto so doma go-
stili Trote, rezultat pa do za-
ključka naše redakcije ni bil 
znan. Kot je sredi preteklega 
tedna pojasnil Igor Dolenc, 
trener Škofjeločanov, so fan-
tje na prvi zbor po skoraj šti-
rih mesecih prišli dobro pri-
pravljeni. "Premor je bil dolg 
in v tem času so se fantje 
sami pripravljali doma oziro-
ma vzdrževali fizično pripra-
vljenost. Lahko rečem, da so 
prišli na prvi trening dobro 
pripravljeni, tako da se nam 
ni bilo treba ukvarjati z osno-
vami fizične priprave. Že po 
nekaj dneh smo lahko začeli 
polni trening. To se je kot do-
bro pokazalo tudi na tek-
mah." V ekipi do večjih spre-
memb ni prišlo. Poslovil se 
je Grega Sajevic, dres ekipe 
LTH Castings pa je znova 

oblekel domači košarkar Ma-
tevž Bertoncelj, ki je prišel iz 
Gorenje vasi, prav tako se je 
ekipi pridružil Anže Zdol-
šek, ki je nazadnje v tretji 
SKL zelo uspešno nastopal 
za Slovan. Znana je namreč 
že odločitev, da tekmovanji v 
tretji in četrti košarkarski ligi 
v aktualni sezoni ne bosta 
odigrani.
Dolenc je s prvima tekmama 
nadaljevanja zadovoljen. "V 
sezoni imamo pet zmag in 
glede na to, da bo sistem eno-
krožen, smo se že izognili 
boju v Ligi za obstanek. Ra-
čunamo, da je šest ekip že za 
nami. V prvo ligo bo napre-
dovala prvouvrščena ekipa. 
Glede na to, da smo bili lani 
daleč od napredovanja, to ni 
naš cilj. Zadeve so se sedaj 
pokazale morda drugače. Za 
zdaj o napredovanju ne raz-
mišljamo. Ilirija je zelo moč-
na, tudi Troti. Bomo videli, 
kaj bodo prinesle nadaljnje 
tekme. Vsekakor se bomo bo-
rili še za kakšno odmevno 
zmago. Če se bodo pokazale 

priložnosti za kaj več, jih 
bomo vsekakor izkoristili." 
Ekipa LTH Castings bo na-
slednjo tekmo odigrala 3. 
aprila v gosteh s Portoro-
žem, 10. aprila gostijo Litijo, 
17. aprila jih čaka težko go-
stovanje pri Nutrisport Iliri-

ji, 24. aprila tekma doma z 
AKK Branik in 28. aprila 
gostovanje pri PVC Nagode 
Postojna. V drugi SKL sode-
luje 12 ekip. Tekmovanje v 
prvem delu po odločitvi vod-
stva KZS poteka po enokro-
žnem in ne dvokrožnem li-

gaškem sistemu. Prvi del se 
bo predvidoma zaključil ko-
nec aprila. Sledil bo drugi 
del z Ligo za obstanek, četrt-
finali, polfinalom in fina-
lom. Odločitev o zmagoval-
cu lige naj bi bila znana do 
sredine junija.

Po premoru znova pod koši
Košarkarji ekipe LTH Castings nadaljujejo tekmovanje v drugi slovenski košarkarski ligi, ki je bilo prekinjeno sredi oktobra.

Po dolgem premoru so košarkarji moštva LTH Castings (v svetlejših dresih) tekmovanje v 
drugi SKL nadaljevali z zmago proti ekipi iz Celja. / Foto: Gorazd Kavčič

Trener Igor Dolenc je 
igralce pohvalil, da so na 
prvi trening prišli dobro 
pripravljeni. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tourne mobi l  d .o.o.  je proizvajalec 
avtodomov za sodobno izkušnjo mobilnosti, 
potovanj in kampiranja. Funkcionalno, 
trajnostno in prilagodljivo. Harmonično,  
jasno in preprosto. 

Najpomembnejša je pot! Pridruži se ji!

P R O I Z V O D N J A  AV T O D O M O V 
(na voljo več delovnih mest različnih profilov: montažerji, inštalaterji, 
elektro inštalaterji, mehanična dela)

Pričakujemo visoko stopnjo natančnosti in zanesljivosti, 
pripravljenost na timsko delo in proaktivnost, ročne spretnosti, IV., V. 
ali VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri.

N U D I M O  dinamično delo v uspešnem in rastočem podjetju, 
organizirano, urejeno in čisto delovno okolje, pozitivno naravnan 
kolektiv usmerjen k skupnemu doseganju ciljev, možnost 
napredovanja in osebnega razvoja, dobro plačilo in stimulativne 
dodatke.

Zavzete, inovativne, kompetentne in pozitivno naravnane 
kandidate vabimo, da nam prijave s CV pošljete po e-pošti. 

V  S V O J O  S R E D I N O  VA B I M O  
N O V E  S O D E L AV C E  I N  S O D E L AV K E

Z A P O S L I T E V@T O U R N E - M O B I L . C O M 

W W W.T O U R N E - M O B I L . C O M

Tourne mobil d.o.o. | Ljubljanska 16,1360 vrhnika

Z A  V E Č  I N F O R M A C I J  O  T O U R N E  M O B I L  I N  
D E L U  P R I  N A S ,  S K E N I R A J T E  P R I L O Ž E N O  KO D O

Raspet d.o.o. 
Bukovo 67, 5282 Cerkno,

objavlja prosto delovno mesto:

STROJNIK TGM m/ž
s polnim delovnim časom,  za nedoločen čas.

Opis del in nalog:
Delo na delovnem mestu za katero se sklepa pogodba zajema:
  upravljanje in vzdrževanje lahke in težke gradbene  

mehanizacije
 samostojno izvajanje strojniških del na terenu
  vodenje evidence o opravljenem delu in vzdrževanju stroja
  sodelovanje pri drugih opravilih v delavnici in na terenu
 vozniški izpit 
  opravljanje drugih del po nalogu neposrednega vodje

Zahtevana izobrazba: STROJNIK TGM ali UPRAVLJALEC TEŽKE 
GRADBENE MEHANIZACIJE, zaželjene delovne izkušnje.

Nudimo stimulativno plačilo, službeno vozilo.

Vaše pisne prijave z življenjepisom in kratkim opisom dose
danjega dela ter dokazili pričakujemo na naslov: Raspet d.o.o.,  
Bukovo 67, 5282 Cerkno ali na elektronski naslov info@raspet.si.

Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Škofja Loka  
objavljata

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV  
ZA PODELITEV PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE  
OBČINE ŠKOFJA LOKA  
za obdobje januar 2020 - marec 2021

Razpis je objavljen na spletnih straneh www.zsport-skloka.si  

Simon Šubic

Trata – Epidemija covida-19 
je pošteno zagodla številnim 
športnim tekmovanjem in 
balinarska super liga zago-
tovo sodi mednje. Letošnja 
sezona bi se po prvotnem 
sporedu morala začeti že 
novembra, a so jeseni zaradi 
strogih vladnih ukrepov za 
zajezitev širjenja okužb z 
novim koronavirusom sa-
mevali domala vsi športni 
objekti, seveda tudi balinar-
ska dvorana na Trati. Prepo-
vedana niso bila samo tek-
movanja, ampak tudi tre-
ningi. Januarja je Balinarska 
zveza počasi že začela raz-
mišljati o začetku novega li-
gaškega tekmovanja, a so 
tudi ti načrti padli v vodo, 
saj so se dvorane za treninge 
in tekme na najvišjem dr-
žavnem nivoju spet odprle 
šele 11. marca. 
Zdaj kaže, da se bo letošnja 
super liga vendarle začela 10. 
aprila, potekala pa bo v skraj-
šani različici z desetimi koli 
in v dveh predtekmovalnih 
skupinah s po petimi ekipa-
mi. Da bi zmanjšali število 
(in s tem povezane stroške) 
obveznih testiranj za igralce 
in strokovno osebje, bodo 
odigrali pet zaporednih dvoj-
nih kol, tako da se bo redni 
del predvidoma končal že 16. 
maja. Najboljši ekipi v vsaki 
skupini se bosta uvrstili na 
zaključni turnir, ki bo dal no-
vega državnega klubskega 
prvaka v balinanju. 
Trata, ki je lansko sezono 
končala tik pod vrhom, se 
bo v skupini A pomerila z 
Velenjem, Krimom, Postoj-
no in aktualnim prvakom 
Skalo. Prvega nasprotnika 
Velenje bodo v soboto, 10. 
aprila, gostili v svoji dvorani, 
že naslednji dan se bosta 
moštvi pomerili še enkrat v 

Šiški, kjer Velenje igra do-
mače tekme. Prisotnost gle-
dalcev na tekmah ni dovolje-
na, bo pa vsaj prvo tekmo 
zagotovo prenašala Hegy 
TV, morda tudi drugo.
Petnajstkratne državne pr-
vake bo v letošnji sezoni vo-
dil nekdanji svetovni prvak 
Damijan Sofronievski, ki 
ostaja tudi igralec. Sestava 
ekipe za letošnjo sezono je 
sicer podobna lanski. Poslo-
vil se je le Gregor Oprešnik, 
ki kariero nadaljuje v Italiji. 
Dejan Koren je trenutno na 
misiji na Kosovu, a nanj še 
vedno računajo, na novo pa 
so registrirali nekdanjega 
soigralca Dejana Smeha, ki 
zadnja leta ni branil barv 
najuspešnejšega slovenske-
ga balinarskega kolektiva. 
"Naši cilji so vsako leto viso-
ki. Tudi letos se bomo borili 
za končno zmagoslavje, a 
realno bomo zadovoljni že, 
če se nam uspe uvrstiti na 
zaključni turnir. Nekateri 
klubi imajo namreč letos 
močnejša moštva, za name-
ček igramo tudi ob nedeljah, 
mi pa imamo igralce, ki 
imajo lahko službo tudi na 
ta dan in bodo na nekaterih 
tekmah po vsej verjetnosti 
manjkali. Kljub vsemu me-
nim, da ostajamo konku-
renčni v bitki za naslov dr-
žavnega klubskega prvaka. 
Ali je ta dosegljiv, pa bomo 
videli, ko bodo balinišča 
znova oživela," je še dejal 
Sofronievski.
Trdoživost koronavirusa je 
že in še bo povzročila zna-
ten upad prihodkov balinar-
skih klubov. Balinarska zve-
za je zato pripravila program 
pomoči klubom pri financi-
ranju stroškov tekem. Eki-
pam bo povrnila strošek te-
stiranj in jim mogočila, da 
sodniške stroške plačajo v 
več obrokih.

Aprila začetek 
skrajšane super lige

Balinarji Trate si želijo najmanj uvrstitve na 
zaključni turnir. 

Žiri – V Torunu na Poljskem je potekalo evropsko dvoransko 
prvenstvo v atletiki. V slovenski reprezentanci je bila tudi 
Neja Filipič iz Žirov. Članica ljubljanskega Massa je nastopi-
la v troskoku. V kvalifikacijah je prvič v karieri v dvorani pre-
skočila 14 metrov (14,09) in tudi prvič v karieri na veliki tek-
mi nastopila v finalu. Z rezultatom 14,02 je osvojila osmo 
mesto. "Lahko bi rekla, da sem v kvalifikacijah porabila sko-
raj vso energijo. Zelo sem se morala potruditi za nov skok 
čez 14 metrov, kar pa tudi ni kar tako. To je šele drugi moj 
tak izid v sezoni in tudi v karieri. Imam še rezerve," je pove-
dala 25-letna atletinja. Evropska prvakinja je postala Portu-
galka Patrícia Mamona, ki je skočila 14,53 metra. Boj za odli-
čja je bil sicer izjemno izenačen. 

Neja Filipič v finalu evropskega prvenstva

ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA
ZAPOSLIMO: 

- Prodajalca kmetijskih strojev (m/ž)
- Prodajalca rezervnih delov (m/ž)
- Mehanika kmetijskih strojev Agrometal d.o.o.

Gorjupova 11, Ljubljana

PRIDRUŽI SE NAŠI EKIPI  

Se spoznaš na kmetijstvo? 

Te veseli delo z ljudmi? 

Si resen, pošten in zanesljiv?

Prijava 
z življenjepisom na

agrometal@amis.net
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Suzana P. Kovačič

Škofja Loka – Desetega mar-
ca pred enajstimi leti je Var-
stveno-delovni center Kranj 
v Škofji Loki odprl bivalno 
enoto, v kateri nudi dom 24 
stanovalcem, odraslim ose-
bam s posebnimi potrebami. 
Lani so se intenzivno pripra-
vljali na praznovanje jubile-
ja, vendar jih je presenetila 
epidemija in jim prekrižala 
načrte. Praznovali so letos. 
"Po letu strogih ukrepov in 
prizadevanjih za preprečitev 
okužbe smo se letos na dan 
obletnice zbrali ter se prepu-
stili spontanosti, ki se je od-
ražala v sproščenosti, sme-
hu, petju in plesu," je pove-
dala direktorica Varstveno-

-delovnega centra (VDC) 
Kranj Mirjana Česen, ki je 
jubileju v čast imela nago-
vor, prav tako so številni sta-

novalci delili svoje vtise. Sta-
novalca Jana Tavčar in Robi 
Markič sta za to priložnost 
napisala in prebrala svoji pe-

smi, zaposleni Jan Dolinar 
pa je zaigral na harmoniko 
in prispeval k že sicer odlič-
nemu razpoloženju. 

Kot na vsakem praznovanju 
tudi na tem ni manjkala tor-
ta. Prvi kos je skupaj z direk-
torico odrezal najstarejši sta-
novalec Franc Hudomalj. 
"Kar velik del naših stanoval-
cev je v bivalno enoto vklju-
čen že od samega začetka. 
Zanje je imela obletnica še 
poseben pomen, saj so v de-
setletju skupnega bivanja 
stkali pristna in trdna prija-
teljstva. Tudi skozi praznova-
nje se je potrdilo, da nam v 

bivalni enoti dobre volje in 
optimizma ne zmanjka, saj 
nas je prav to držalo pokonci 
vse preteklo, naporno in dru-
gačno leto," je dejala Mirjana 
Česen. Tako so hkrati s pra-
znovanjem obletnice po 
enem letu dočakali tudi po-
novno vključevanje uporab-
nikov v dopoldansko storitev 
vodenja, varstva in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji v dru-
ge enote VDC Kranj – Kranj, 
Šenčur in Tržič.

Praznovali so letos
Deset let je bilo marca lani, kar je Varstveno-delovni center Kranj v Škofji Loki odprl bivalno enoto. 
Praznovali bi že lani, a jim je epidemija prekrižala načrte. So pa v novo desetletje zaplesali letos ...

Veliko veselja in smeha je bilo na praznovanju. / Foto: VDC

Rojstnodnevna torta je bila zelo okusna. / Foto: VDC

Maša Likosar

Škofja Loka – V Kulturnem 
društvu Grable pravijo, da 
duh časa ni naklonjen po-
globljenemu branju in ne-
skončnemu sedenju s knji-
go v rokah. "Raziskave, ki so 
nastale na temo branja, so 
skrb vzbujajoče. Razkrivajo, 
da ljudje vse manj berejo, če 
pa že, izbirajo trivialno lite-
raturo ali pa berejo zelo po-
vršno. Te ugotovitve so bile 
sklenjene v predkoronskem 
času, a držijo tudi v času epi-
demije," je dejala njihova 
članica Anja Eržen, ki je 
ustanovila in moderira bral-
ni klub Divja Loka in med-
generacijsko skupnost za 
branje Na glas! Pri Grablah 
imajo v zvezi s spodbuja-
njem bralne kulture v mi-
slih vse generacije. "Po-
membno se nam zdi, da 
branje postane sestavni del 
dinamike vsake družine. 
Marsikdo se s procesom 
branja sreča šele v šoli in ga 
potem nepreklicno povezuje 
z učenjem in slabimi ocena-
mi. Tu tiči razlog, da veliko 
ljudi zavrača branje, saj so 
asociacije v zvezi z njim bo-
leče ali celo travmatične," je 
poudarila Erženova in doda-
la, da je glavni namen bral-
nih pobud njihovega dru-
štva v doprinašanju k pozi-
tivni podobi branja v naši 
družbi.
Bralni klub Divja Loka in 
medgeneracijska skupnost 

za branje Na glas! delujeta v 
sodelovanju s Knjižnico Iva-
na Tavčarja in trenutno po-
tekata na Zoomu. Z Nežo 
Hribernik iz knjižnice pri-
pravljajo tudi akcijo Ločani 
berejo, v kateri objavljajo se-
zname bralnih predlogov 
vidnejših posameznikov iz 
Škofje Loke. Bralni klub 
Divja Loka poteka vsako za-
dnjo sredo v mesecu. Na se-
znamu branja je aktualno 
leposlovje in klasična litera-
tura. Letos so začeli z bra-
njem dela Če ubiješ opona-
šalca avtorice Harper Lee, 
nadaljevali z Agato Tomažič 
in kratkimi zgodbami Nož v 
ustih. V marcu se lotevajo 
turške pisateljice Elif Shafak 
in 10 minut, 38 sekund na 
tem čudnem svetu. Na se-
znam je uvrščeno aktualno 
in kvalitetno leposlovje, ki 
bralce spodbuja k poglablja-
nju, empatiji in širjenju 
duha. Na srečanju si izme-
njavajo mnenja in vtise o 
prebranem, pri čemer se lo-
tijo tudi slogovnih značilno-
sti in se dotaknejo literarnih 
pojmov. Zanima jih branje 
kot doživetje, a so odprti 
tudi za pogovore o literaturi 
kot vedi. Naslednji bralni 
klub bo ob branju Andreja 
Blatnika in njegovih zgodb 
Zakon želje potekal 28. apri-
la ob 19. uri. 
Skupina za branje Na glas! 
poteka dvakrat mesečno, v 
aprilu se bodo srečali 8. in 
22. aprila ob 19. uri. "Bra-

nje na glas je izjemnega 
pomena, saj povezuje in 
razveseljuje. Vsak od bral-
cev prebere, kar sam želi 
deliti z drugimi. Glasno 
branje zahteva osredotoče-
nost tako bralca kot poslu-
šalcev, zato krepi koncen-
tracijo in spomin. Zanimi-
vo je tudi opazovati, kako 
bralci v tej skupnosti vse 

bolj doživeto in tekoče pri-
stopajo h glasnemu bra-
nju," je pojasnila Erženova. 
V sodelovanju s Knjižnico 
Ivana Tavčarja bo Kulturno 
društvo Grable 21. aprila, v 
tednu knjige, pripravilo 
tudi spletni pogovor s Ser-
gejem Curanovićem, avtor-
jem nagrajene knjige krat-
kih zgodb Plavalec.

Za pozitivno podobo 
branja v družbi
V Kulturnem društvu Grable od leta 2016 skrbijo za pester kulturni program v Škofji Loki, med 
drugim jih zanimata tudi bralna kultura in vloga knjige v družbi. V ta namen so osnovali bralni klub 
Divja Loka in medgeneracijsko skupnost za branje Na glas!

Članica Kulturnega društva Grable Anja Eržen moderira 
Bralni klub Divja Loka in medgeneracijsko skupnost za 
branje Na glas! / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na pepelnico 
se končuje pust in se začenja 
post, pasijonski romarji pa 
so prav na prvo postno sobo-
to, 20. februarja, sklenili ta 
čas začeti z romanjem. Že 
lani so v istem času romali 
na Brezje s priprošnjo za 
uspešno izvedbo Škofjelo-
škega pasijona, letos, ob tri-
stoletnici pasijona, pa po-
novno z isto prošnjo in tudi 
tokrat na Brezje. Kot pravijo, 
bodo romali toliko časa, da 
bo spet mogoča uprizoritev. 
To je bilo že četrto romanje 
na Brezje, ki je potekalo v or-
ganizaciji Prosvetnega dru-
štva Sotočje, vodja poti je bil 
Martin Krajnik.
Kako je letos potekalo roma-
nje, je strnila ena od udele-

ženk Jožica Žnidaršič: "V 
Škofji Loki nas je startalo 15, 
v Besnici sta se nam priklju-
čila še dva, tako da nas je 
prišlo na Brezje skupaj 17. 
Startali smo ob 6.45 od ka-
pucinov v Škofji Loki, kjer 
smo prejeli romarski blago-
slov, nato pa se po ravnini 
odpravili do Žabnice in nato 
čez Čepulje, navzdol do Be-
snice in nato po gradbišču 
železnice do Podnarta. Pre-
mešali smo velike količine 
blata. Naprej je bila normal-
na pot. Na Brezje smo pri-
speli malo po 15. uri, kjer pa 
zaradi omejitev nismo mo-
gli vsi v cerkev in smo imeli 
ozvočenje zunaj. Vrnili smo 
se z rednim avtobusom do 
Kranja oz. Jeprce, kamor so 
nas prišli domači iskat z av-
tom." 

Pasijonci romali  
na Brezje

Pasijonski romar na (ponekod zelo blatni) poti na Brezje  
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Škofja Loka – Na Škofjeloškem so v okviru priprave nove 
strategije razvoja turizma Škofjeloško 2021–2017 končali 
prvi sklop delavnic s ponudniki, lokalnimi skupnostmi in 
javnimi zavodi za turizem. Aktivnosti nadaljujejo z novim 
sklopom poglobljenih delavnic. Z občinami in zavodi jih 
bodo imeli 30. marca, s ponudniki pa 19. aprila. 

Nadaljujejo pripravo strategije turizma


