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ŠKOFJA LOKA

V pričakovanju 
Škofjeloškega pasijona
Konec marca bo v Stari Loki 
potekal Pasijonski večer, ki 
ima letos naslov V pričako-
vanju Škofjeloškega pasijo-
na, povezal pa bo pasijonce 
iz Stare Loke ter Poljanske in 
Selške doline.
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GORENJA VAS - POLJANE

Čaka na  
uporabnike
V Gorenji vasi so konec janu-
arja uradno odprli Hišo ge-
neracij, prvo dislocirano 
enoto Centra slepih, slabovi-
dnih in starejših Škofja Loka.
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ŽELEZNIKI

Gradnja se je  
podražila
Dvig cen materialov in suro-
vin v gradbeništvu vpliva 
tudi na podražitev projekta 
izboljšanja poplavne varno-
sti Železnikov.
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ŽIRI

Jubilej praznoval  
z razstavo
Portreti Tomaža Kržišnika so 
naslovili razstavo, ki so jo ob 
praznovanju slikarjevega 
osemdesetega rojstnega 
dneva odprli v Muzeju Žiri.
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Škofja Loka – Kot ugotavlja
jo odgovorni na loški obči
ni, se podobno kot v drugih 
mestih srečujejo z izzivi, 
kako vzpostaviti dostopne 
in konkurenčne prometne 
razmere za zmanjšanje ne
gativnih vplivov motornega 
prometa na okolje ter prebi
valce in prebivalke. »Sooča
mo se s povečano dnevno 
mobilnostjo z osebnimi av
tomobili znotraj občine in 
med občinami. Osebni avto
mobili so večino časa parki
rani in zasedajo dragocen 
prostor, ki bi ga lahko bolj 
učinkovito in pravično upo
rabili tudi za druge name
ne. Tradicionalno prizade
vanje za več parkiranja na 
javnih in zasebnih zemlji
ščih privabi še več avtomo
bilov, kar ustvarja prometne 
zastoje ter povzroča izpuste 
in poslabšuje kakovost biva
nja,« pravijo in ugotavljajo, 
da mesta svoje proračune 
obremenjujejo s stroški za 
zagotavljanje in upravljanje 
parkirnih prostorov, med
tem pa zmanjkuje sredstev 
za kakovosten javni prostor 
in infrastrukturo, za površi
ne za pešce in kolesarje ter 
za delovanje javnega potni
škega prometa.
Tudi zato želi ministrstvo 
za okolje, podnebje in ener
gijo okrepiti zavedanje o po

menu in možnostih izvaja
nja aktivne parkirne politike 
in je razpisalo projekt, ime
novan Trajnostna parkirna 
politika, priprava nacional
nih smernic, strokovnih 
podlag in nacionalne par
kirne platforme.
Izdelovalci parkirne politike 
Regionalna razvojna agenci
ja Ljubljanske urbane regije, 
Inštitut za politike prostora 
in Ljubljanski urbanistični 
zavod so že začeli pridobiva
ti obstoječe podatke in obli
kovati ožje in širše delovne 
skupine. V marcu in v apri

lu se bo izvajala analiza sta
nja, ko bo tudi izvedena jav
na razprava o izkušanjih 
ključnih deležnikov in per
cepciji parkirnega stanja v 
javnosti. V maju in juniju 
bodo skupaj oblikovali vizi
jo, cilje in pripravili nabor 
ukrepov.
Ker v proces priprave parkir
ne politike želijo v čim večji 
meri vključiti javnosti in vse 
pomembne deležnike, torej 
stanovalce in stanovalke, po
nudnike in ponudnice stori
tev in večje zaposlovalce, 
izo braževalne ustanove in 

ostale, bodo organizirali jav
ne razprave z delavnicami  o 
tem, kakšno je parkirno sta
nje danes in kakšne parkir
ne ureditve si želimo.
Predlog parkirne politike bo 
javno predstavljen v začetku 
poletja, predvidoma konec 
junija. »Cilj je zagotoviti do
stopen in konkurenčen pro
metni sistem z novo vklju
čujočo parkirno politiko in 
parkirnimi režimi v občini 
Škofja Loka, kar bo lahko 
zgled tudi za ostala primer
ljiva mesta,« še pojasnjujejo 
na loški občini.

Občina Škofja Loka je bila skupaj z Medvodami izbrana za pilotno območje, v katerem se bo izvedel 
postopek priprave parkirne politike oziroma priprave nacionalnih smernic za parkirno politiko na 
ravni mest in občin. Predlog bo javno predstavljen že v začetku poletja.

Parkiranje za zgled

Vilma Stanovnik

Škofja Loka bo služila kot primer iskanja boljše parkirne politike v primerljivih mestih.  
/ Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Danes je zad nji 
dan, ko svojemu zdravniku 
še lahko pišemo po elektron
ski pošti. Od jutri naprej 
bomo v stik z ambulanto po 
elektronski poti lahko stopili 
le še z aplikacijo doZdravni
ka. Z njo bomo lahko varno 
in zanesljivo naročili zdravi
la, kontrolne napotnice in 
uredili bolniški dopust. Na
ročilo je moč oddati hitro, 
enostavno, brez čakanja in 
seveda brezplačno. »Vesel 
sem, da je tudi Zdravstveni 
dom Škofja Loka aktiviral po
stopek digitalizacije zdrav
stva, ki bo prijazen do paci
entov. Aplikacija doZdravni
ka omogoča lažje in pregle
dnejše komuniciranje. Verja

mem, da se bo pri starejših 
ponovno izkazala medgene
racijska solidarnost in po
moč,« pravi župan Tine  
Radinja. Če pacienti še  
niso uporabniki aplikacije  
doZdravnika, jih vabijo  
k enostavni registra ci ji  
na spletnem naslovu  
www.dozdravnika.si. Nato 
opravijo verifikacijo, ki jo 
mora zaradi varnosti osebnih 
podatkov potrditi ambulanta. 
A starejši naj se aplikacije ne 
ustrašijo, saj vse potrebno za 
njeno ustrezno delovanje, 
tudi verifikacijo v ambulanti, 
lahko opravijo njihovi soro
dniki. Seveda pa za komuni
kacijo z ambulanto ostajata 
fizični obisk in telefonski 
klic, možna je tudi pisna ko
munikacija po običajni pošti.

S prvim marcem se klasična komunikacija po 
elektronski pošti ukinja. Postopek registracije z 
aplikacijo doZdravnika je enostaven in hiter.

Z doZdravnika še 
hitreje do zdravnika

Klara Mrak

Maškare so 
odganjale zimo
S prireditvijo Pust u Lok se je na 
pustno soboto začelo rajanje v 
nekdanji vojašnici, ki se je nato 
nadaljevalo še v nedeljo in na 
pustni torek zaključilo s pustnim 
koncertom na Loškem odru.
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Nostalgični 
smučarski dan
Člani Društva Rovtarji so 
znova pripravili nostalgičen 
smučarski dan, ki se je začel s 
povorko, nadaljeval s 
tekmovanjem in zaključil s 
prijetnim druženjem 
udeležencev.
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Ločanke in Ločani veste, da 
bomo prenovili Mestni trg 
in Klobovsovo ulico, tako da 
bosta v ponos prav vsem – 
stanovalkam in stanoval-
cem, tistim, ki delamo tu, 
drugim občankam in obča-
nom, ki bodo s ponosom k 
nam pripeljali obiskovalke 
in obiskovalce in jim poka-
zali tisočletno lepotico. Tako 
bodo tudi turistke in turisti 
lahko širili glas o lepotah na-
šega mesta.
Projekta smo se lotili celovi-
to, saj želimo, da bi bili na 
koncu zadovoljni vsi. Tako v 
celoten proces vključujemo 
številne akterje in akterke. 
Opravili smo intervjuje s po-
sameznimi ciljnimi skupi-
nami in se pogovorili o po-
drobnostih, ki jih bomo 
urejali hkrati z infrastruktu-
ro. O določenih temah se 
bomo z zainteresiranimi jav-
nostmi pogovorili v okviru 
delavnic, ki jih bomo organi-
zirali skupaj z Ipopom, In-
štitutom za oblikovanje 
prostora, ki nam pri projek-
tu pomaga. Z njimi priprav-
ljamo raznovrstne dogodke 
komuniciranja.
Pripravili smo tudi spletno 
stran naplacu.skofjaloka.si, 
kjer bomo ob sprotnem ob-
veščanju o dogajanju pri 
prenovi med drugim 
predstavljali Placarje oziro-
ma vse, ki delujejo v okviru 
mestnega jedra. Ja, res je, 
nekatere vsebine izginjajo iz 
središča, na kar pa lahko 
vplivate tudi vi. Prihajajmo v 
mesto, kupujmo tu, privo-
ščimo si osvežilno pijačo ter 
ne pozabimo na številne do-
godke, ki potekajo v tem 
okolju. Parkirišč v okolici je 
dovolj. Verjemite, da je spre-
hajanje po trgovskih centrih 
napornejše, dolgotrajnejše 
in manj prijetno kot spreha-
janje od bližnjega parkirišča 
do mestnega središča. Zago-
tovo naredite več korakov, če 
se odločite za nakupe v trgo-

vskih centrih, pa še na sve-
žem zraku niste in niti v le-
pem, bogatem okolju, 
polnem kulturne dediščine.
Ob spletni strani bodo na 
spletu tekle še redne aktiv-
nosti, saj nas vedno najdete 
na družbenih omrežjih in 
občinski spletni strani. Seve-
da pa bomo prisotni tudi v 
prostoru. V oknu Loške hiše 
bo od maja dalje e-plakatno 
mesto, v času gradnje bomo 
pripravili plakate s končno 
podobo, ki si jih boste lahko 
prišli ogledat. Med prenovo 
bomo redno tedensko orga-
nizirali sestanke v Glavni pi-
sarni Žigonove hiše, tako da 
bomo sproti reševali morebi-
tne zagate. V vsakem trenut-
ku pa nam lahko v povezavi 
s prenovo pišete na e-naslov 
prenova@skofjaloka.si.
Z lastniki in najemniki loka-
lov ter stanovalci bomo v re-
dnem stiku z obvestili v na-
biralnikih in e-sporočili. 
Nikakor ne smemo pozabiti 
na Radio Sora, ki nam po-
maga pri obveščanju, ter na 
obvestila v tiskanih medijih.
Skratka, želimo, da je naše 
delo povsem transparentno 
in da bi pripeljalo do 
izvrstnega zaključka po meri 
vseh. Da bi bil trg lep, živa-
hen in poln pisanega dogaja-
nja. Plac = za vse.

Tine Radinja, župan

Škofja Loka – Center za du-
ševno zdravje otrok in mla-
dostnikov (CDZOM) od no-
vega leta deluje v prostorih 
nekdanjega Tehnika v Škofji 
Loki. Trenutno za zdravje ot-
rok in mladih skrbi dvanajst 
zaposlenih: specialistka 
otroške in mladostniške psi-
hiatrije, klinična psihologi-
nja, specializantki klinične 
psihologije in logopedije, 
specialna pedagoginja, dve 
psihologinji, socialna delav-
ka, logopedinja, dve diplo-
mirani medicinski sestri in 
administratorka. Do polne 
ekipe manjkajo še psiholog, 
delovni terapevt in specialni 
pedagog. »Želimo se torej še 
razširiti, upamo, da bomo 
kmalu pridobili nove sode-
lavce,« je poudarila vodja 
centra Polona Žgajnar.

Najpomembnejša je 
zgodnja obravnava
CDZOM si prizadeva za 
preprečevanje, pravočasno 
ukrepanje, učinkovito od-
pravljanje duševnih težav in 
motenj ter preprečevanje 
njihovih posledic. Strokovno 
podporo in pomoč nudijo 
tako otrokom, mladostni-
kom kot tudi njihovim star-
šem – pri reševanju stisk ali 
ohranjanju in krepitvi du-
ševnega zdravja. »Sprejema-
mo otroke in mladostnike 
do 18. leta starosti, se pa 
zavzemamo, da bi glede na 
dolge čakalne dobe vzeli tudi 
starejše otroke z napotnico, 
izdano pred njihovim 18. le-
tom. Obravnavamo tudi po-

sameznike brez napotnice. 
V sklopu Centra lahko 
obravnavamo osebe do 23. 
leta starosti, vse starejše naj 
bi obravnaval center za du-
ševno zdravje odraslih, ki je 
v Škofji Loki tudi v načrtu,« 
pove Žgajnarjeva.

Mesečno jih obišče okrog 
šeststo otrok
Vsakodnevno obravnavajo 
veliko otrok in mladostni-
kov, veliko pa jih še čaka na 
prvi pregled, saj so čakalne 
dobe za vse terapevte dolge, 
predolge. Predlog ali pobu-
do za obravnavo v centru 
lahko podajo osebni zdrav-
nik (pediater) ali drugi 
zdravniki specialisti, šolska 
svetovalna služba, svetoval-
na služba v vrtcu.
»Okrog šeststo otrok meseč-
no je pri nas, nekateri pride-

jo samo enkrat, večina 
večkrat. Velikokrat usmerja-
jo iz šol – npr. zaradi učnih 
težav in absentizma, večino-
ma usmerjajo pediatri, tudi 
na priporočila šole, nekateri 
pridejo tudi samoiniciativno 

ali na pobudo staršev,« razlo-
ži vodja centra Polona Žgaj-
nar, ki se zaveda, da starši 
včasih težko vidijo spremem-
be. A naj bodo pozorni na 
spremembe v vedenju: lahko 
se pojavijo npr. težave s spa-
njem, prehranjevanjem, ne-
razpoloženost otroka, ko se 
otrok ne druži več toliko kot 

prej. Nekateri morda to pri-
pišejo razvojnemu obdobju, 
a žal ni nujno tako.
Kot rečeno, je CDZOM z no-
vim letom začel delovati v 
prostorih nekdanjega Tehni-
ka. »Za selitev smo se odlo-

čili zaradi hude prostorske 
stiske v ZD Škofja Loka, saj 
smo odprli dve novi ambu-
lanti družinske medicine, ši-
rili pa bomo tudi okulistiko, 
potrebujemo prostor za do-
datne programe FTH, labo-
ratorij,« je pojasnil direktor 
Zdravstvenega doma Škofja 
Loka Aleksander Stepanović.

Otroci in mladostniki z duševnimi težavami lahko pomoč za svoje tegobe najdejo v Centru za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki od novega leta deluje v prostorih nekdanjega Tehnika.

Dolge čakalne vrste

Klara Mrak

Škofja Loka – Izzivi občin 
imajo skupne cilje in moč-
nejše bodo, če jih rešujejo 
skupaj. »Moj občutek je, da 
župani znamo najti skupni 
jezik, ker si je naš vsakdanji 

delovnik zelo podoben. Gle-
de reševanja težav velikok-
rat nastopimo zelo enotno, 
vprašanje pa je samo, ali 
smo slišani,« je razmišljal 
loški župan Tine Radinja. 
Sicer je škofjeloška občina v 

tem času v postopku spreje-
manja občinskega prostor-
skega načrta. Radinja ob 
tem opozarja, da so postop-
ki upravljanja prostora pre-
dolgi in neustrezni ter da je 
vprašanje, koliko lahko ob-
čine sploh odločajo o 

lastnem prostorskem razvo-
ju, zato bi bila nujna spre-
memba zakonodaje.
Na regijskem srečanju go-
renjskih in osrednjesloven-
skih občin, ki ga je pripravi-
la Skupnost občin Slovenije, 

so sicer razpravljali o aktu-
alnih temah. Kot je povedal 
predsedujoči Skupnosti ob-
čin Slovenije Vladimir Pre-
bilič, so bile med osrednji-
mi temami tudi možne 
spremembe sistema finan-
ciranja občin. Lani poleti iz-
pogajana povprečnina v vi-
šini sedemsto evrov namreč 
v luči novih obremenitev 
občin kopni, zato si občine 
želijo odkritega pogovora in 
dialoga z vlado, kako nap-
rej. Prebilič je opozoril tudi 
na neurejen status župa-
nov. »Anomalije so velike 
in ugotavljamo, da je odgo-
vornost, ki jo nosimo kot lo-
kalna oblast, neenakomer-
no nagrajevana v primerjavi 
z nekaterimi drugimi v 
državi.« Poudaril pa je tudi, 
da ima včasih občutek, kot 
da se na občine gleda kot na 

neko opozicijo vladi, kar je 
narobe.
Na srečanju v Škofji Loki so 
župani govorili tudi o tem, 
da je verjetno prišel čas, da 
bi v državi imeli le eno sta-
novsko organizacijo, ki bi 
bila enotna in s tem močnej-
ša. Premiki bi bili po mne-
nju predsednika Skupnosti 
občin Slovenije Vladimirja 
Prebiliča možni ravno v teh 
časih, ko bodo v obeh orga-
nizacijah potekale volitve.

Občine imajo celo vrsto skupnih izzivov, pri reševanju katerih so močnejše, če nastopajo skupaj, 
menita predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič in škofjeloški župan Tine Radinja.

Župansko srečanje v Loki

Klara Mrak

Komunikacija za 
uspešen projekt

Nekdanji Tehnik dobiva novo podobo, v njem pa je od novega leta tudi Center za duševno 
zdravje otrok in mladostnikov. / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Radinja

Županov kotiček
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»Moj občutek je, da 
župani znamo najti 
skupni jezik, ker si je 
naš vsakdanji delovnik 
zelo podoben,« je 
povedal loški župan 
Tine Radinja.

»Vladi skušamo dopovedati, da smo vsi občani 
in državljani ter in da za božjo voljo stopimo 
skupaj, se o stvareh pogovarjajmo in jih 
usklajujmo,« poudarja predsednik Skupnosti 
občin Slovenije Vladimir Prebilič.

Starši naj bodo pozorni na spremembe v 
vedenju: lahko se pojavijo npr. težave s spanjem, 
prehranjevanjem, nerazpoloženost otroka, ko se 
ne druži več toliko kot prej.
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Občina Škofja Loka in Združenje borcev za vrednote NOB Škofja Loka sta pri spomeniku za 
Kamnitnikom pripravila slovesnost v spomin petdesetim ustreljenim talcem in štirim partizanom, 
ki so zgoreli v Veštrskem mlinu.

Škofja Loka – V četrtek, 9. 
februarja, je minilo natanko 
79 let od tragičnega dogod-
ka, ko so za Kamnitnikom 
umorili petdeset talcev.
»Deveti februar se je vse do 
danes vtisnil v spomin pre-
bivalcem na škofjeloškem 
območju in prebivalcem ce-
lotne Gorenjske. Petdeset 
talcev, ki jih je nacistični 
okupator pomoril na tej, še 
danes s krvjo prepojeni slo-
venski zemlji, so Nemci pri-
peljali iz Škofje Loke, okoli-
ce Žirov, z loških hribov, 
Kranja, Tržiča, Kamnika, 
Bleda, s pobočij Krvavca in 
begunjskih zaporov. Doma-
čini so morali pobite domo-
ljube gledati še naslednji 
dan kot javno opozorilo 
upornikom nacističnega in 
fašističnega terorja ter z na-
menom širjenja strahu med 
ljudmi. Trpljenje civilnega 
prebivalstva je bilo in je še 
danes najtežja in najbolj 
kruta plat vojne,« je številne 
zbrane na spominski slove-
snosti, med katerimi so bili 
tudi sorodniki pomorjenih, 
spomnil Branko Celar, med 
drugim veteran vojne za 
Slovenijo, državni odlikova-
nec, nekdanji uslužbenec 
Ministrstva za notranje za-
deve ter član Policijskega ve-
teranskega društva Sever 
Gorenjska.

Celar je ob tem tudi povedal, 
da je bilo med drugo svetov-
no vojno samo na Gorenj-
skem usmrčenih 1270 tal-
cev, in to predvsem zaradi 
upora proti okupacijskim 
oblastem, ki so jim izdatno 
pomagali tudi domači izda-
jalci. » Slovenci smo spozna-
li, da je vera v svobodno živ-
ljenje močnejša od še tako 
močne oborožene sile in sov-
ražne vizije, saj je sproščala v 
slovenskem narodu neslute-
ne domoljubne sposobnos-
ti,« je poudaril Celar in obu-
dil spomin na nekatere 

prelomnice slovenske zgodo-
vine ter neuresničene zaveze 
razorožitve v svetu. »Pred 
nami so tudi vprašanja, 
kakšno popotnico v Sloveniji 
dajemo mladi generaciji, ka-
tere in kakšne vrednote naj 
sprejmejo, da jih bodo vodile 
pri skorajšnjem uresničeva-
nju in urejanju lastne domo-
vine in države ter pri uresni-
čevanju nove svetovne 
ureditve, ki je zaradi vojne v 
Evropi pred veliko preizkuš-
njo glede uresničitve lepše in 
mirne prihodnosti,« je pou-
daril Celar in opozoril, da 

osamosvojitev ni niko-
garšnja last, je blaginja vseh 
in vsakogar posebej.
»Veterani vojne za Slovenijo 
nočemo heroiziranja posa-
meznikov brez zgodovine 
naroda, temveč si želimo – 
tako kot v času osamosvojit-
venih procesov – svobodno 
in odprto družbo,« je tudi 
poudaril Branko Celar.
Na slovesnosti so se žrtvam 
poklonili s polaganjem ven-
cev, v kulturnem programu 
pa so nastopili Mestni pihal-
ni orkester, Kvartet Ultima 
in Jan Bertoncelj.

Vilma Stanovnik

Osnovna šola Cvetka Golarja je svoja vrata odprla februarja leta 1963. Letos tako praznujejo 
šestdesetletnico in v začetku meseca so v sklopu praznovanj pripravili Koncert zlatih sanj.

Koncert ob praznovanju šole

Škofja Loka – Koncert zlatih 
sanj je na prvi februarski če-
trtek napolnil Športno dvo-
rano na Trati. »K sodelova-
nju na koncertu smo povabi-
li naše nekdanje učence, ki 
so že v osnovni šoli začeli 
kazati glasbene talente, da-
nes pa so zelo uspešni glas-
beniki. Odzvali so se v veli-
kem številu in to nas zelo ve-
seli,« je povedala ravnatelji-
ca Karla Krajnik. Glede na 
to, da je bilo mnogo Golarje-
vih pesmi uglasbenih in ker 
je glasba spremljevalka pra-
znovanj, so na prireditvi 
združili poezijo z glasbo.
V ozadju koncerta so se vrte-
le slike Maksima Gasparija, 
ki je opremil vse pesniške 
zbirke Cvetka Golarja. »Tako 
Golar kot Gaspari sta bila 
hudomušna, otroci na Gas-
parijevih razglednicah so 
bili vedno videti veseli,« sta 
povedala mlada povezovalca 
prireditve. Otroci so plesali, 

zbori so navduševali, navdu-
ševali so tudi nekdanji učen-
ke in učenci šole. Nastopile 
so Šternce z Garažnim dece-
tom, Libertango Astorja Pi-
azzole v izvedbi bratov Jer-
neja in Tomaža Hostnika, 

kontrabasista Žige Trilarja, 
flavtistk Barbare Einfalt in 
Hane Žvagen ter Ane Mir 
na rogu je zazvenel nadvse 
veličastno. Velik aplavz so 
med drugim dobile Evsiz & 
banda, v pravem rokerskem 

duhu so odigrali avtorsko 
pesem Danes je dovoljeno 
vse. S prostim bobnanjem 
sta se med drugimi predsta-
vila tolkalista Jaka Strajnar 
in Martin Jocif.

Prepletale so se recitacije 
in glasba
Ravnateljica Karla Krajnik je 
povedala, da so se ob pripra-
vah na koncert zaposleni 
poglobili v zgodovino in pre-
listali časopisje iz časa življe-
nja Cvetka Golarja. »V naših 
in zamejskih časopisih, kjer 
je Cvetko Golar redno obja-
vljal, so našli tudi nekaj pe-
smi, ki niso bile objavljene v 
nobeni od njegovih zbirk, 
zato so naši učenci na Kon-
certu zlatih sanj z recitacija-
mi predstavili te redko preb-
rane oziroma slišane 
pesmi.« Preplet recitacij in 
glasbe je tako pozlatil častit-
ljivo šestdesetletnico Osnov-
ne šole Cvetka Golarja na 
Trati in – kot rečeno – napol-
nil športno dvorano na Trati.

Klara Mrak

Na slovesnosti so se žrtvam poklonili tudi s polaganjem vencev. / Foto: Tina Dokl

Predstavili so se tudi mladi plesalke in plesalci.  
/ Foto: Gorazd Kavčič
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OBČINA ŠKOFJA LOKA

O B V E S T I L O 
Obveščamo vas, da so na spletni strani Občine 

Škofja Loka objavljeni naslednji javni razpisi in javni pozivi:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov Srečevalnica za starejše 

Škofja Loka ter Informacijska točka za starejše v občini 
Škofja Loka v letu 2023

Kontaktna oseba: Sabina Gabrijel,  
sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 04/ 51 12 330

Razpis je odprt do 17. 2. 2023.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov mladinskih organizacij, 

projektov za otroke in mladino v občini Škofja Loka ter 
sofinanciranje programa mladinskega centra kot  

informacijskega središča in razvijalca mladinskih politik 
v letih 2023 in 2024

Kontaktna oseba: Sabina Gabrijel,  
sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 04/ 51 12 330

Razpis je odprt do 28. 2. 2023.

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalca in sofinanciranje izvajanja programa v 
mladinskem dnevnem centru – MDC BLOK v Frankovem 

naselju v Škofji Loki v letih 2023 in 2024
Kontaktna oseba: Sabina Gabrijel,  

sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 04/ 51 12 330
Razpis je odprt do 28. 2. 2023.

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih 

dejavnosti v občini Škofja Loka v letih 2023 in 2024
Kontaktna oseba: Sabina Gabrijel,  

sabina.gabrijel@skofjaloka.si, 04/ 51 12 330
Razpis je odprt do 28. 2. 2023.

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje posameznih dogodkov  

festivala Pisana Loka 2023, ki se bodo izvajali v avgustu 
in septembru 2023 v Škofji Loki

Kontaktna oseba:  
Pia Pivk, pia.pivk@zavod973.si, 051 230 105 

Razpis je odprt do 17. 3. 2023.

JAVNI RAZPIS
za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov,  
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Škofja Loka

Kontaktna oseba: Teja Mravlje Ločniškar,  
teja.locniskar@skofjaloka.si, 04/ 51 12 334

Razpis je odprt do 8. 3. 2023.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju tehnične  

kulture v občini Škofja Loka v letih 2023 in 2024
Kontaktna oseba: Teja Mravlje Ločniškar,  

teja.locniskar@skofjaloka.si, 04/ 51 12 334
Razpis je odprt do 8. 3. 2023.

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje publicistične dejavnosti  

v občini Škofja Loka v letu 2023
Kontaktna oseba: Rok Primožič,  

rok.primozic@skofjaloka.si, 04/ 51 12 331
Razpis je odprt do 6. 3. 2023.

Vsebine javnih razpisov in razpisna dokumentacija so na voljo 
na spletni strani Občine Škofja Loka, pod rubriko Javni razpisi: 
https://www.skofjaloka.si/Razpisi, ter po vnaprejšnjem na
ročilu za brezstični prevzem pred sprejemno pisarno Občine 
Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.

JAVNI POZIV
za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov, ki jim 
bo Občina Škofja Loka v letu 2023 sofinancirala uporabo 

Sokolskega doma Škofja Loka
Kontaktna oseba: Teja Mravlje Ločniškar,  

teja.locniskar@skofjaloka.si, 04/ 51 12 334
Javni poziv je odprt do porabe sredstev, vendar  

najkasneje do 31. 10. 2023. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ško
fja Loka, pod rubriko Javni razpisi: https://www.skofjaloka.si/ 
Razpisi, ter po vnaprejšnjem naročilu za brezstični prevzem 
pred sprejemno pisarno Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, 
Mestni trg 15, Škofja Loka. Razpisna dokumentacija za  
javni poziv za sofinanciranje uporabe Sokolskega doma je 
na voljo tudi na spletni strani Sokolskega doma Škofja Loka, 
www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi.

Datum: 20. 2. 2023                                           Tine RADINJA, župan

Talcem v spomin
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Škofja Loka – Škofja Loka je 
pasijonsko mesto. Po ulicah 
in trgih se je že pred tristo 
leti na veliki petek ob treh 
popoldan vila loška spokor
na procesija, ki jo poznamo 
kot Škofjeloški pasijon. Iz 
tega časa je ohranjeno prvo 
slovensko dramsko besedilo 
– režijska knjiga pasijonske 
procesije, ki jo je napisal ka
pucin p. Romuald Štan
dreški.
Med številnimi sodelujočimi 
kraji je že tedaj pomembno 
mesto pripadalo pražupniji 
Stara Loka. Tudi v sodob
nem času je Stara Loka  
močno prisotna pri vseh 
uprizoritvah Škofjeloškega 
pasijona od leta 1999 dalje. 
A ne le to. V letih, ko se Ško
fjeloški pasijon ne uprizarja, 
pasijonci v Stari Loki pri
pravljajo različne dogodke. 
Posebno mesto med temi 
dogodki imajo Pasijonski  
večeri v Stari Loki. Od leta 
2012 potekajo v obliki lite
rarnoglasbenih recitalov s 
pasijonsko tematiko.
Ko je odpadla jubilejna upri
zoritev Škofjeloškega pasijo
na leta 2021 in ko uprizori
tve ni bilo na sporedu niti 
lani, so se Staroločani odlo
čili, da oživijo prizor Glej, 
človek (Ecce Homo) iz upri

zoritve leta 2015. Na pomoč 
jim je priskočil režiser Mar
jan Kokalj, odziv sodelujočih 
in obiskovalcev pa je poka
zal, da pasijon združuje, po
vezuje in navdihuje vse ge
neracije.

Letos bo kar osem 
prizorov
»Ljudje želijo sodelovati, 
imajo ideje, zato je spontano 
prišlo do priprav na letošnjo 
uprizoritev osmih izbranih 
prizorov Škofjeloškega pasi
jona. Gre za velik projekt, v 

katerem bo sodelovalo več 
kot sto prostovoljcev, ki so v 
prostem času ob številnih 
družinskih in službenih de
javnostih pripravljeni stopi
ti skupaj in narediti nekaj 
lepega za širšo skupnost. 
Pasijonski veter je tokrat za
vel tudi v Poljansko in Sel
ško dolino, zato se pasi
joncem iz Stare Loke 
pridružujejo še pasijonci iz 
Poljan in Železnikov. Tudi 
tokrat pasijoncem z režijo 
in scenarijem pomaga Mar
jan Kokalj. V pripravo do

godka bo vloženega veliko 
truda in prostovoljnega 
dela, posebne izzive pa pri
našajo tehnične in organiza
cijske priprave,« je pojasnila 
pobudnica in koordinatorica 
letošnjih uprizoritev Urška 
Florjančič.
Pasijonski večer 2023 v Sta
ri Loki, ki nosi naslov V pri
čakovanju Škofjeloškega pa
sijona, bo na sporedu v 
petek, 31. marca, ob 19.45. 
Potekal bo na treh prizori
ščih: pred cerkvijo sv. Jurija 
v Stari Loki, pred stavbo 

nekdanje dekanije ob cerkvi 
in na stranskem balkonu 
Vrtca Sončni žarek, kot pro
cesija nastopajočih in obi
skovalcev. Dogodek se bo 
sklenil v cerkvi.

Živahno pasijonsko 
dogajanje
»Zadnja uprizoritev Škofje
loškega pasijona je bila leta 
2015. Na tem mestu spodbu
jamo Občino Škofja Loka in 
občinske svetnike, da sprej
mejo ustrezne dokumente 

in začnejo postopke za čim
prejšnjo ponovno uprizori
tev. Škofjeloški pasijon je 
vendarle umeščen na 
Unescov seznam nesnovne 
kulturne dediščine, kar nam 
vsem nalaga veliko odgovor
nost za to, da to dragoceno 
dediščino prenesemo na 
mlajše rodove. Omogočimo 
mlajšim generacijam, da se 
že v rosnih letih srečajo s 
Škofjeloškim pasijonom in v 
njem sodelujejo. Znameniti 
pasijon v Oberammergauu 

je bil leta 2020 zaradi covida 
prestavljen na leto 2022. 
Lansko leto so ga uspešno 
izpeljali z več kot 450.000 
obiskovalci. Z enako zagna
nostjo so pasijone izvedli 
tudi v številnih drugih 
evropskih mestih. Vseslo
vensko gibanje pasijoncev 
Pasijonski veter – Ventus 
Passionis združuje in pove
zuje slovenske pasijonce iz 
različnih krajev Slovenije in 
tudi izven meja. V gibanju 
Pasijonski veter smo veseli, 

da je letošnji Pasijonski ve
čer v Stari Loki povezal pasi
jonce iz Stare Loke z igral
skimi skupinami iz dveh 
sosednjih občin. Živahno 
pasijonsko dogajanje v 
postnem času na Loškem bo 
dopolnilo še gostovanje mla
dih pasijoncev iz Štepanje 
vasi v Škofji Loki in v Selcih 
v mesecu aprilu,« je poveda
la koordinatorica Pasi
jonskega vetra, gibanje slo
venskih pasijoncev, Andreja 
Megušar.

Vilma Stanovnik

Staroločani so se lani odločili, da oživijo prizor Glej, človek iz uprizoritve leta 2015.  
/ Foto: arhiv organizatorjev

Škofja Loka – Lani jeseni je 
dr. France Štukl dopolnil 80 
let in ob njegovem jubileju 
so Občina Škofja Loka, Zgo
dovinski arhiv Ljubljana – 
Enota Škofja Loka in Muzej
sko društvo Škofja Loka 
pripravili izid njegove knjige 
loških zgodb z naslovom 
Strganke in postrganke. Na 
njegovo željo je knjigo ilu
strirala domačinka Maja 
Šubic.
Kljub temu da avtor izida 
knjige nato ni dočakal, je bil 
spominski večer s predstavi
tvijo knjige dogodek, ki bo 
Ločanom in vsem drugim 
ostal v lepem spominu.

Življenje je posvetil 
Škofji Loki
Častni občan občine Škofja 
Loka, prejemnik Aškerčeve
ga priznanja za življenjsko 
delo in častni član Muzej
skega društva Škofja Loka 
dr. France Štukl ima zagoto
vo med Ločani prav posebno 
mesto. Bil je prava loška le
genda in neizčrpna enciklo
pedija, svoje bogato vedenje 
pa je rad delil z drugimi, za

pustil nam ga je v številnih 
prispevkih in monografijah. 
»Čeprav se je kot še mnogo 
drugih otrok iz obdobja 
nemške okupacije rodil v 
Celovcu, je bilo praktično ce
lotno njegovo življenje pos
večeno Škofji Loki oziroma 
Lok, kot pravimo Ločani,« je 
o Francetu Štuklu v uvodu 
knjige Strganke in postrgan
ke zapisal loški župan Tine 
Radija, o njegovi predanosti 

mestu, njegovi zgodovini in 
Ločanom pa je spregovoril 
nekdanji loški župan Miha 
Ješe. »Njegov bogat loški je
zik, njegovo vedenje o Loki 
in naši zgodovinski prete
klosti, njegovo znanje o 
vsem, kar se v Loki dogaja, 
so bili neprecenljivi,« je po
vedal Ješe.
O svojem dolgoletnem sode
lavcu je spregovorila tudi 
vodja škofjeloške enote Zgo

dovinskega arhiva Ljubljana 
Judita Šega, ki je tudi glavna 
urednica knjige Strganke in 
postrganke. Marsikaj o njem 
in življenju z njim so dodali 
njegovi trije otroci: Jože, Me
tod in Marta. Skupaj z vodi
teljico večera Heleno Janežič 
so pripravili res prijeten  
večer, ki sta ga s kratko 
predstavitvijo izkušenj Cotl
novega Cirila začinila Miha 
Ješe in Brane Tavčar.

Vilma Stanovnik
Škofja Loka – Brigita Lan
gerholc je v knjigi z naslo
vom Do cilja in naprej spre
govorila o svoji mladosti, tre
nutkih, ko se je odločila, da 
je zdrava, in izjemnem četr
tem mestu na olimpijskih 
igrah v Sydneyju ter o res 
divjih procesih, ki so sledili 
temu. Po pogovorih z Brigi
to Langerholc je knjigo napi
sal publicist Jure Aleksič, 
lani pa jo je v zbirki Osebno 
izdala založba Chiara.

Knjigo je zdaj 46letna Bri
gita Langerholc pred krat
kim predstavila na mladin
skem oddelku Knjižnice 
Ivana Tavčarja. Sicer pa je 
Brigita sedaj mama treh de
klic, ki vse ljubijo konje in 
naravo. Je strastna razisko
valka delfinov, kitov, narave 
ter meja možnega v naši za
vesti ter v povezavi z vsemi 
živimi bitji. Je uspešna pre
davateljica, voditeljica delav
nic in t. i. coachinja za posa
meznike, skupine in 
podjetja.

Vilma Stanovnik

To je naslov zanimive knjige nekdanje vrhunske 
škofjeloške atletinje Brigite Langerholc.

Do cilja in naprej
Knjiga loških zgodb Strganke in postrganke je lep spomin na Franceta Štukla. Čeprav avtor njenega 
izida ni dočakal, pa je bila prireditev v njegov spomin lep in na trenutke tudi humoren dogodek.

Štuklove loške zgodbe

Konec marca bo v Stari Loki potekal Pasijonski večer, ki ima letos naslov V pričakovanju Škofjeloškega pasijona, povezal pa bo pasijonce iz Stare Loke 
ter Poljanske in Selške doline.

V pričakovanju Škofjeloškega pasijona

Na prireditvi Poslednji pozdrav Škofji Loki in predstavitvi knjige so sodelovali tudi najbližji 
sorodniki Franceta Štukla: žena Tinka, sinova Jože in Metod z Ireno ter hči Marta z 
družino. / Foto: Tina Dokl

Tudi tokrat pasijoncem z režijo in scenarijem 
pomaga Marjan Kokalj. V pripravo dogodka bo 
vloženega veliko truda in prostovoljnega dela, 
posebne izzive pa prinašajo tehnične in 
organizacijske priprave.

Brigita Langerholc v domači Škofji Loki s knjigo Do cilja in 
naprej / Foto: Vilma Stanovnik O
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Škofja Loka – Letos je bilo 
za pustno vzdušje v Škofji 
Loki dobro poskrbljeno, saj 
ni manjkalo zabave ne za 
mlade ne za nekoliko starej-
še. Poleg pustnih rajanj v 
lokalih so mesto na pustno 
soboto že dopoldne napol-
nili kurenti.
Pravo pustno vzdušje so na-
mreč prinesli člani Etnolo-

škega kulturnega društva 
Veseli korant, ki so odga-
njali zimo in zle misli. Za-
plesali so tudi pred občin-
sko stavbo, kjer jih je 
pozdravil domači župan 
Tine Radinja.

Pustovanje v nekdanji 
vojašnici
Razposajeni kurenti so pot 
nadaljevali v nekdanjo voja-
šnico, kjer je že potekala pri-

reditev, imenovana Pust v 
Lok, ki se je začela z maška-
rado za najmlajše. Za zaba-
vo pod šotorom je poskrbel 
Challe Salle, maškare in nji-
hovi spremljevalci pa so nav-
dušeno zaplesali tudi s 
kurenti.
Ko se je pustna sobota pre-
vesila v noč, je na odru v 
nekdanji vojašnici nastopila 
skupina Kingston, še pred 
njo pa je z zimzelenimi slo-

venskimi in hrvaškimi hiti 
maškare in vse druge ogrela 
skupina Noč'n šiht.
Na pustno nedeljo so v nek-
danji vojašnici na svoj račun 
prišli tudi rokerji. Na oder je 
namreč prišla legendarna 
skupina Mi2, še prej pa je za 
ogrevanje poskrbela skupina 
Rocky III.

Torkov sprevod
Za tradicionalno torkovo 
pustno vzdušje v Škofji 
Loki sta poskrbela Društvo 
prijateljev mladine Škofja 
Loka in Vrtec Škofja Loka, 
ki sta v sodelovanju z 
Mestnim pihalnim orke-
strom Škofja Loka pripravi-
la veslo pustovanje.
Po tradiciji je od vrtca Najdi-
hojca v Podlubniku najprej 
potekal pustni sprevod, na 
čelu katerega je bil Pihalni 
orkester Škofja Loka. Pustno 
rajanje na Mestnem trgu se 
je nadaljevalo s poučno pra-
vljico, velike in majhne ma-
škare pa so se zabavale, ple-
sale in klicale pomlad. 
Seveda so se hkrati sladkale 
s krofi, sladko peno in drugi-
mi dobrotami, ki sodijo k 
pustnemu vzdušju.
Za konec veselega pustova-
nje je na pustni torek poskr-
bela še Glasbena šola Škofja 
Loka, ki je na Loškem odru 
pripravila pustni koncert.

Vilma Stanovnik

Člani Etnološkega kulturnega društva Veseli korant so odganjali zimo in zle misli. Te so 
menda odšle z njimi, zima pa za zadaj še ne. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Prvič bo 
zagrmelo 17. marca v Rdeči 
Ostrigi, ko bodo tam zaigra-
li CarlXJohnson, Opran 
možgan in Rafuda. O Poka-
lici, žanrskih (ne)zameji-
tvah in ostalem sem se po-
govarjala z Mojco Selak, de-
legatko organizacijske ekipe 
Pokalice.

Od kod izvira ime koncer-
tnega cikla?
»A bo pokal'ca?« zadnje čase 
dostikrat slišimo od »pan-
ksov« in metalcev, ko se ho-
čejo pri kolegih prepričati o 
tem, ali neki koncert v pri-
hodnosti napoveduje dober 
dogodek z odlično energijo. 
Pokalica je sicer tudi ime ra-
stline, ki jo najdete za skoraj 
vsako škarpo v Škofji Loki. 
Nekateri jo imajo zgolj za 
plevel, drugi prisegajo na 
njene zdravilne značilnosti. 
Nekako podobno je tudi z 
glasbo ustvarjalcev, ki jih 
bomo vabili na odre v sklopu 
naše Pokalice.

Žanrsko ste se zamejili s 
pankom in metalom.

Žanrsko se res zamejujemo 
na pank in metal, kar pa pove 
zelo malo, ker sta oba žanra 
polna raznolikih podžanrov. 
Nočemo reči, da se bo našlo 
za vsakega nekaj, ker ljubite-
lji zelo mirne glasbe zagoto-
vo ne bodo prišli na svoj ra-
čun. Izbirali bomo (ali pa 
izbor zamejevali na) tiste 
glasbenike, ki jih je ekipa že 
kdaj ugledala na kakšnem 
drugem odru in bila nad nji-
mi navdušena ali pa jih z za-
nimanjem spremljamo na 

spletu in se nam jih zdi nuj-
no povabiti tudi v Škofjo 
Loko. Ta je tradicionalno me-
talsko mesto, a v zadnjem 
času to ni več tako očitno. Še 
vedno pa obstaja kar nekaj 
ljubiteljev glasnih muzik, ki 
se niti ne omejujejo več zgolj 
na enega od prej omenjenih 
žanrov in tovrstno koncertno 
aktivnost se nam zdi modro 
redno vzdrževati.

Kako redno lahko pričakuje-
mo Pokalice?

Nočemo se zaleteti in biti 
preambiciozni, zato lahko za 
letos obljubimo vsaj tri, naj-
brž pa štiri koncertne dogod-
ke, dva spomladi in dva jese-
ni. Nato bomo najbrž 
koncerte pripravljali vsaka 
dva meseca, s poletnim pre-
morom za obiske festivalov. 
Začenjamo s pregledom 
tega, kar se zanimivega do-
gaja pri nas, sčasoma pa na-
meravamo pripeljati tudi 
kakšno tujo zasedbo.

Prva Pokalica bo pankovsko 
obarvana.
Drži, začenjamo z derivati 
panka. Po desetletjih ima 
Škofja Loka celo svojo pan-
kovsko skupino Opran Mož-
gan, ki pa šele drugič nasto-
pa doma. Nastopili bodo še 
postojnski powerviolence pr-
vaki CarlxJohnson in panke-
nrol iz Slovenj Gradca po 
imenu Rafuda. Definicija 
Pokalice!

Bi radi še kaj sporočili bral-
cem?
Pridite pogledat hud kon-
cert! Če vas zanima, kako se 
priključiti ekipi Pokalice, pi-
šite na Facebook.

Nina Fehter

Društvo Jadran začenja novi koncertni cikel Pokalica, ki bo namenjen ljubiteljem trše kitarske glasbe.

A bo pokal'ca? Bo!

S prireditvijo Pust u Lok se je na pustno soboto začelo rajanje v nekdanji vojašnici, ki se je nato nadaljevalo še v nedeljo in na pustni torek zaključilo 
s sprevodom, pustnim rajanjem v središču mesta in pustnim koncertom na Loškem odru.

Maškare so odganjale zimo

Domači Opran možgan so v Škofji Loki prvič nastopili na 
Hafnerjevem memorialu leta 2021. / Foto: Ana Šink Krenner

Menih, Indijanka, Pika Nogavička in lubenica so na pustno 
soboto postali člani družine Marijan. / Foto: Tina Dokl

Za veselo vzdušje je na pustni torek tako v sprevodu kot 
na Mestnem trgu poskrbel tudi Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka. / Foto: Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V občini Škofja Loka se bo tudi letos pomlad-
ni čas začel s tradicionalno spomladansko akcijo čiščenja in 
urejanja okolja. Letošnja čistilna akcija bo predvidoma pote-
kala v soboto, 25. marca. Tudi v letošnji čistilni akciji, ki bo 
organizirana po vseh krajevnih skupnostih, bodo na zbirnih 
mestih ločeno zbirali različne odpadke: embalažo (plasten-
ke, pločevinke), steklo, nevarne in ostale odpadke. Že sedaj 
vljudno vabljeni!

Spomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja

Škofja Loka – Od 5. do 10. februarja je po Sloveniji potekal 
21. Rally Winter Trail. Te turistično-avtomobilistične priredi-
tve se je udeležilo okoli sedemdeset posadk starodobnikov 
iz sedmih držav. Organizator prireditve je bil Classique BV, 
AB Vaassen, iz Nizozemske, prireditev pa je potekala pod 
okriljem mednarodne avtomobilske zveze FIA. Del posadke 
se je ustavil tudi na Mestnem trgu, kjer so starodobniki po-
želi veliko občudovanja.

Zimski reli je obiskal tudi Škofjo Loko

Zimski reli se je ustavil tudi na Mestnem trgu, kamor je 
prišlo veliko ljubiteljev starodobnikov. / Foto: Tina Dokl
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Te vrstice nastajajo zvečer 
po sprejemu letošnjega ob-
činskega proračuna. Želim 
poudariti, da tudi v tem 
mandatu z občinskim sve-
tom dobro sodelujemo. Raz-
prave na sejah so umirjene 
in konstruktivne, čeprav je 
želja vedno veliko več, kot pa 
proračunskih sredstev.
Kljub hitri rasti tekočih stro-
škov nam je proračun po-
novno uspelo razporediti 
tako, da dobro polovico na-
menjamo za investicije. To 
je prej izjema kot pravilo 
med slovenskimi občinami. 
A naš pogon investicij je res 
obsežen. Velik del sredstev 
bo letos še namenjen popla-
čilu ob novem letu dograje-
ne Hiše generacij v Gorenji 
vasi. Na nedavnem dnevu 
odprtih vrat so si občani z 
zanimanjem ogledali nove 
prostore objekta, v katerem 
je pred desetletji marsikdo 
»drgnil« šolske klopi. Letos 
pa kot prijeten drugi dom 
odpira vrata novim uporab-
nikom. Nismo pozabili tudi 
na druge obnove potrebne 
objekte, kot sta šola v Lesko-
vici in Kulturni dom Sovo-
denj. Prav tako ne na moder-
nizacijo cest, saj se po dolini 
trudimo umestiti več kro-
žnih križišč in pločnikov, v 
hribih pa saniramo najbolj 
dotrajane odseke. Letos naj-
bolj obsežno bo urejanje od-
seka od Ermanovca do So-
vodnja, na vrsti pa bo tudi 
več drugih odsekov po vseh 
šestih krajevnih skupnostih.
Letos zaključujemo triletno 
investicijo v obnovo vodovo-
dov, kjer bomo z evropskimi 
sredstvi dogradili vodovod 
izpod Blegoša, preko Brd do 
Gorenje vasi ter vse do Lu-
čin na drugi strani. V sistem 
oskrbe z vodo bomo dobavili 
nove vire pitne vode iz ene-
ga roba občine v drugega, 
kar je velik tehnični in fi-
nančni zalogaj. Pripravlja-
mo pa že novo investicijo vo-
dovoda iz vrtine v Kopačnici, 

ki jo z nepovratnimi sredstvi 
začenjamo prihodnje leto. 
Pred novim letom pa smo 
začeli letošnjo največjo inve-
sticijo izgradnje novega kul-
turnega doma Poljane, kjer 
so domači gradbeniki dali 
vse od sebe tudi v zimskih 
mesecih. Objekt iz tedna v 
teden pridobiva končni 
obris. V vseslovenskem Tav-
čarjevem letu bo v rojstnem 
kraju znamenitega rojaka 
ustvaril povsem nov ambi-
ent celotnega naselja in pisa-
telj sam bi gotovo rekel, da 
se pod veliko glavo Blegoša 
veliko dogaja.
V Poljanski dolini bo letos 
še posebno živahno dogaja-
nje namenjeno prav zname-
nitemu rojaku dr. Ivanu 
Tavčarju. Ta je o rodni Po-
ljanski dolini zapisal hva-
lospev, da je »tukaj najlepše 
takrat, ko je pomlad s svo-
jim krilom plavala nad doli-
no. In če je v Poljanski doli-
ni lepa pomlad, tedaj je 
malokje lepše ...«
Pa naj za konec velja vabilo v 
dvorec Visoko, Tavčarjev 
drugi dom, kjer so bile napi-
sane najlepše slovenske po-
vesti. Tu bomo letos ves av-
gust gostili kino pod 
zvezdami, prej in potem pa 
pisano vrsto dogodkov, kon-
certov, razstav. Dobrodošli v 
našo družbo!

Milan Čadež, župan

Gorenja vas – Center slepih, 
slabovidnih in starejših 
(CSS) Škofja Loka svojo de-
javnost širi na novo lokacijo – 
Hišo generacij v Gorenji 
vasi. Za potrebe dnevnega 
varstva in začasnih namesti-
tev starejših so celovito obno-
vili stavbo nekdanje šole v 
Gorenji vasi in poskrbeli za 
sodobno opremo. Celotna in-
vesticija je bila vredna skoraj 
2,1 milijona evrov, pri čemer 
so pridobili 1,43 milijona 
evrov nepovratnih sredstev 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj ter ministrstva 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, pre-
ostalih 650 tisoč evrov pa je 
zagotovila Občina Gorenja 
vas - Poljane.
Direktorica CSS Škofja Loka 
Silva Košnjek je ob odprtju 
Hiše generacij spomnila, da 
je zgodba o gradnji doma za 
starejše v Gorenji vasi stara 
že več kot deset let. Preuče-
vali so različne možnosti za 
ureditev enote CSS v Gorenji 
vasi, ki so jo sprva namerava-
li umestiti ob zdravstveni 
dom. Že pred časom so po-
tem pripravili projekt za pre-
novo stavbe nekdanje šole v 
Gorenji vasi in potem čakali 
na možnost sofinanciranja. 
Ta se je pokazala v začetku 
leta 2020, ko je ministrstvo 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti obja-
vilo razpis za sofinanciranje 
vlaganj v infrastrukturo, na-
menjeno izvajanju dnevnih 
oblik varstva in začasnih na-
mestitev za starejše. »Pregle-
dali smo že pripravljen pro-
jekt, občina je financirala 
projektno dokumentacijo in 
na center prenesla stavbno 

pravico,« je razložila Silva 
Košnjek. V novembru 2020 
so z ministrstvom za delo 
podpisali pogodbo, julija 
2021 pa so se začela gradbe-
na dela, ki so potekala do 
septembra lani, ko so za 
objekt pridobili tudi uporab-
no dovoljenje. Objekt je po 
besedah Silve Košnjek ohra-
nil dragoceni pridih spome-
niško zaščitene stare stavbe, 
saj so v celoti ohranili zuna-
njo podobo in osrednji ho-
dnik z vhodnim portalom, 
notranjost pa so povsem pre-
novili s posluhom za bivanje 
starejših. Sprejem prvih upo-
rabnikov načrtujejo v marcu 
oziroma aprilu, saj želijo za-
četi s popolno ekipo zaposle-
nih. Predvidoma bodo lahko 
sprejeli 22 uporabnikov – 
šest mest je namenjenih 
dnevnemu varstvu, 16 mest 

pa začasnim namestitvam. 
Prostore za dnevno varstvo 
so uredili v pritličju, kjer je 
na voljo velik skupni prostor, 
kuhinja z jedilnico in soba za 
počitek, obdan pa je tudi z 
vrtom za druženje na pros-
tem in pokrito teraso. V 
zgornjih dveh nadstropjih pa 
so sobe za začasno namesti-
tev s spremljajočimi prostori 
z dvigalom.
Župan Milan Čadež je ob 
tem poudaril, da od vsega za-
četka v ospredje svojega de-
lovanja postavlja tudi oskrbo 
starejših. Z novimi objekti, 
ki so jih pridobili v zadnjem 
času, pa po njegovih besedah 
Gorenja vas postaja pravo 
malo podeželsko mesto. 
Nove prostore Hiše generacij 
je blagoslovil župnik Marjan 
Lampreht, ki je dejal, da se 
veličina družbe pokaže v od-

nosu do starejših. Verjame, 
da bodo ta odnos ohranjali v 
Hiši generacij. Odprtja se je 
udeležil tudi državni sekre-
tar na ministrstvu za solidar-
no prihodnost Luka Omla-
dič, ki je prepričan, da je to 
dodaten korak k ureditvi dol-
gotrajne oskrbe. »Ta hiša na 
neki način predstavlja smer, 
v katero želimo zapeljati dol-
gotrajno oskrbo starejših, to 
je v smeri deinstitucionaliza-
cije. To je tisto, s čimer želi-
mo preseči oziroma povezati 
dva pomena besede dom: 
dom kot dom za starejše, in 
dom, kjer sem doma in že-
lim čim dlje ostati.« Poudaril 
je, da gre tako z vidika države 
kot lokalne skupnosti za veli-
ko investicijo. »Zato res 
iskreno čestitam lokalni 
skupnosti, saj ta hiša pome-
ni otipljiv znak solidarnosti.«

V Gorenji vasi so konec januarja uradno odprli Hišo generacij, prvo dislocirano enoto Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka.

Čaka na uporabnike

Mateja Rant

Gorenja vas – Člani občin-
skega sveta so na zadnji seji 
potrdili tudi predlog spre-
membe cen programov vrtca 
ter spremembo sklepa o do-
ločitvi stroškov živil in o od-
sotnostih in posebnostih ob-
računavanja cen programov 
v vzgojnovarstvenih enotah 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne. Po besedah Anje Hren z 
občine so bile dosedanje 
cene v veljavi od decembra 
2021. »Letos pa je prišlo do 
velikih sprememb na podro-
čju plač in prav stroški dela 
predstavljajo več kot 80 od-
stotkov cene programov vrt-
ca, zato je povišanje cene 

nujno. Poleg tega so višji 
tudi stroški materiala, stori-
tev in živil.« Cene so se povi-
šale različno glede na pro-
gram, v povprečju za dobrih 
14 odstotkov. Nova cena za 
prvo starostno obdobje zna-
ša 584,60 evra, za drugo sta-
rostno obdobje 438,82 evra 
in za kombinirani oddelek 
466,20 evra. Nove cene ve-
ljajo od 1. februarja dalje, v 
rebalansu proračuna pa bo 
po besedah Anje Hren za to 
treba zagotoviti še dodatna 
sredstva, po sedanjih oce-
nah okrog 30 tisoč evrov. 
Lani je sicer občina za sofi-
nanciranje predšolske vzgo-
je namenila približno 1,4 
milijona evrov .

Potrdili višje cene vrtca
Mateja Rant

Investicije 
Tavčarjevega leta

Odprtje Hiše generacij v Gorenji vasi / Foto: Gorazd Kavčič
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Milan Čadež

Županov kotiček

V krajevnih enotah Logatec 
in Poljane Zavoda za gozdo-
ve Slovenije (ZGS) opažajo, 
da je sneg v letošnji zimi v 
gozdovih na območju Po-
ljanske doline in Žirov poš-
kodoval posamezna dreve-
sa. Ob podrtih drevesih 
opažajo predvsem polom-
ljene vrhove smrek. »Poško-
dovane smreke nudijo 
odlične pogoje za razvoj 
podlubnikov,« opozarjajo v 
ZGS, zato lastnike gozdov 
pozivajo, da pregledajo svo-
je gozdove in najkasneje do 
sredine marca vzpostavijo 
gozdni red. »Poškodovane 
vrhove smrek in ležeče ve-
jevje je treba razžagati in 
zložiti v kupe. V primeru 
večjega obsega poškodb in 
podrtih celih dreves je tre-
ba obvestiti pristojnega re-

virnega gozdarja na Zavo-
du za gozdove Slovenije.« 
V spomladanskem času 
pričakujejo še močno stop-
njevanje velikega smreko-

vega lubadarja, zato lastni-
ke opozarjajo in pozivajo 
tudi na redno pregledova-
nje gozda v pomladno-pole-
tnem času. »Morebitni na-

pad podlubnikov je treba 
takoj sporočiti pristojnemu 
revirnemu gozdarju, ki bo 
odredil nadaljnje ukrepe,« 
so še dodali.

Lastnike pozivajo k pregledu gozdov
Mateja Rant

Sneg je v letošnji zimi v gozdovih na območju Poljanske doline in Žirov poškodoval 
posamezna drevesa. / Foto: arhiv ZGS
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Veličastna zbirka podobic
V dvorani ob župnišču v Stari Oselici je domačin Ivan Filipič razstavil svojo bogato zbirko podobic in starih razglednic, ki jih vestno zbira že več kot 
petdeset let. Nekatere med njimi so stare sto let in več.

Stara Oselica – Zbirka, ki jo 
hrani Ivan Filipič, obsega že 
okrog 730 podobic in 130 
razglednic z večinoma ver-
sko vsebino. »Nimam nava-
de zavreči starih stvari, saj se 

mi to zdi lep spomin na 
naše prednike,« je pojasnil 
svojo zbirateljsko strast. Še 
posebno ponosen je na zelo 
stare in lepo okrašene podo-
bice, ki jih je dobil od svojih 
tet. »Obe sta bili zelo pobo-
žni in sta veliko hodili na ro-
manja, od tam pa prinašali 
podobice.« Kot je pojasnil, 
podobico lahko razumemo 
tudi kot neke vrste »račun« 
oziroma potrdilo za sodelo-
vanje pri nabirki. Ker mu je 

teta ob vsakem obisku v za-
hvalo poklonila podobico, se 
jih je od njegovega otroštva 
nabralo ogromno. Za razsta-
vo jih je razvrstil v posame-
zne tematske sklope in jih 
dopolnil še s starimi razgle-
dnicami, ki večinoma prika-

zujejo romarska središča.
Prvi sklop na razstavi pred-
stavljajo zelo stare podobice, 
nekatere tudi več kot sto let, 
večinoma iz zapuščine nje-
govih dveh tet. »Za te podo-
bice so uporabili kakovosten 
papir, veliko jih ima tudi 
okrašene robove. To je pov-
sem drugače kot danes, ko 
so bolj enostavne,« je razlo-
žil Filipič. Med njimi najde-
mo tudi podobico, ki se raz-
grne in so na njej zapisane 

Lavretanske litanije. »Ta mi 
je še posebno pri srcu, saj ne 
vem, ali ima še kdo podob-
no,« je priznal Filipič. V dru-
gi sklop je uvrstil podobice, 
na katerih so upodobljeni 
svetniki in Marija v raznih 
podobah. Višarska Marija je 

tako recimo natisnjena celo 
na smučarski vozovnici. Po-
tem sledi sklop podobic z Je-
zusom ter otroškimi in bo-
žičnimi motivi, ki jih 
nadaljuje z motivi Svetih 
treh kraljev, križevega pota, 
zadnje večerje in velikonoč-
nimi motivi. Posebno mesto 
je dodelil spominskim podo-
bicam – tako jih je poimeno-
val, ker ga spominjajo na 
človeka, ki mu jih je podaril. 
»Med njimi so recimo podo-

bice našega nekdanjega žu-
pnika Jakoba Kralja, ko je bil 
novomašnik, pa tudi srebr-
no- in zlatomašnik.« V tem 
sklopu je najstarejša podobi-
ca iz leta 1911. Zelo ponosen 
je tudi na unikatne podobice 
iz Jeruzalema in Betlehema, 
ki jih je dobil od župnika Va-
lentina Berganta leta 1974, 
pa podobice s fotografijami 
gora kirurga Julija Gorjanca, 
ki je kot zdravnik na odpra-
vah spremljal Dava Karni-

čarja. Razstavljene podobice 
oživljajo še spomine na sve-
to birmo v Stari Oselici, ob-
novo cerkve v letu 1993 in 
posvetitev novih zvonov v 
letu 2005. Na več podobicah 
so upodobljeni še papeži ter 
sveti možje in žene. S po-
sebnim ponosom pokaže 
podobico, ki jo je njegove-
mu sinu Nejcu podaril škof 
Anton Jamnik, v zahvalo, 
ker mu je ob obisku cerkve v 
Stari Oselici postregel s ko-

silom. Nekaj posebnega so 
tudi misijonske podobice v 
obliki stripa. Te sodijo v po-
seben sklop, ki ga je Filipič 
poimenoval molitvene po-
dobice, saj so na njih zapisa-
ne različne molitve – za po-
stni čas, ob jaslicah, 
velikonočnem obedu ... Raz-
stavo zaključujejo stare raz-
glednice z versko vsebino – 
največ jih je z Brezij, pa tudi 
iz tujine: Lurda, Medžugor-
ja, Svetih Višarij ...

Mateja Rant

Na 33. Sejmu Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je sredi februarja predstavil tudi 
Zavod Poljanska dolina v sodelovanju s Turističnim društvom Žirovski Vrh.

Ljubljana – Letošnji sejem 
turizma, kampinga in kara-
vaninga Alpe-Adria se je od-
vijal od 15. do 18. februarja, 
na njem pa je svoja doživetja 
predstavilo več kot 250 po-
nudnikov turističnih storitev 
iz Slovenije in tujine. Pope-
strili so ga z več kot petdese-
timi dogodki na temo kole-
sarstva, plezanja, kulinarike 
in različnih aktivnosti na 
prostem ter predstavitvijo 
novosti na področju turiz-
ma, njegove digitalizacije in 
trajnosti.
Svoje dejavnosti so na sejmu 
predstavili tudi v Zavodu Po-
ljanska dolina skupaj s Turi-
stičnim društvom (TD) Žiro-
vski Vrh. »Ob stojnicah, kjer 
so se predstavljala društva, 
je bilo ves čas zelo živahno, 
tudi našo stojnico je obiska-
lo izjemno veliko število obi-

skovalcev, tako da je bila 
predstavitev po naši oceni 
zelo uspešna,« je pojasnila 
Jera Miklavčič iz Zavoda Po-
ljanska dolina. K sodelova-
nju so sicer povabili vsa dru-
štva in tudi posamezne 
rokodelce v občini, a odziv 

po njenih besedah ni bil naj-
boljši. Poleg TD Žirovski 
Vrh z njihovo folklorno sku-
pino Zala, ki je obiskovalce 
navduševala zadnji dan sej-
ma, so svojo dejavnost prika-
zale tudi članice klekljarske-
ga društva Deteljica, posebej 

se je predstavila še lovska 
koča Javorč. »Obiskovalci so 
največ zanimanja pokazali 
za utrdbe Rupnikove linije 
ter pohodne in kolesarske 
poti na našem območju, ve-
dno bolj prepoznaven posta-
ja tudi Dvorec Visoko. Veli-
ko vprašanj je bilo še glede 
dogodkov v sklopu Tavčarje-
vega leta.«
Med obiskovalci njihove 
stojnice je bilo po besedah 
Jere Miklavčič veliko posa-
meznikov, ki so iskali ideje 
za krajše izlete ali preživlja-
nje konca tedna in dopusta v 
Poljanski dolini, obiskale so 
jih tudi šolske skupine ter 
predstavniki drugih društev 
in zavodov, saj je to lahko 
tudi priložnost za izmenjavo 
izkušenj. Prevladovali so 
obiskovalci srednjih let, je še 
opazila Jera Miklavčič, kole-
sarstvo pa pritegne tudi 
mlajše.

Mateja Rant

Visoko – Devetnajstega fe-
bruarja je minilo sto let od 
smrti pisatelja Ivana Tavčar-
ja in ob tej priložnosti je žu-
pan Občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež s sode-
lavci položil venec k družin-
ski grobnici Tavčarjevih ob 
Dvorcu Visoko, kjer je poko-
pan tudi znameniti rojak.
Kot so ob tem spomnili na 
občini, se rojaku želijo oddol-
žiti tudi s celoletnim prazno-
vanjem in dogodki v njegovo 
čast, ki jih bodo z ministr-
stvom za kulturo predstavili v 
začetku marca. »Domače 

Kulturno društvo dr. Ivan 
Tavčar iz Poljan pa se mu je 
poklonilo z izvrstno predsta-
vo Ljubezen po Tavčarju, 
uprizorjeno ob letošnjem kul-
turnem prazniku,« so še po-
jasnili in dodali, da so ustvar-
jalci predstave »v pesmi in 
besedi srčno in doživeto stka-
li pripoved o Tavčarjevih li-
kih, ki s svojo prvobitnostjo 
in svojstvenostjo globoko ko-
reninijo v izročilih rodne doli-
ne, s spevno domačo besedo 
pa odsevajo ljubezen do po-
ljanskega in Poljancev, kar je 
bila tudi posebna odlika dr. 
Ivana Tavčarja, ki nikoli ni 
pozabil svojih korenin«.

Mateja Rant

Poklon Ivanu Tavčarju

Ivan Filipič ob zbirki razglednic / Foto: Mateja Rant

Najstarejše podobice iz njegove zbirke, med katerimi so tudi Lavretanske litanije / Foto: Mateja Rant

Stojnica Zavoda Poljanska dolina in Turističnega društva 
Žirovski Vrh na sejmu Alpe-Adria / Foto: Jera Miklavčič

Župan Milan Čadež, direktorica občinske uprave Elizabeta 
Rakovec in podžupan Anton Debeljak ob Tavčarjevi 
grobnici / Foto: arhiv občine O
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Največ zanimanja za 
kolesarstvo in pohodništvo

Zelo ponosen je tudi na unikatne podobice iz Jeruzalema in Betlehema. / Foto: Mateja Rant
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Kako zelo širok je nabor vse-
bin, ki jih kot župan pokri-
vam, mi je postalo jasno pri 
pripravi rebalansa proraču-
na za leto 2023. Proračun je 
bil za dve leti sprejet v letu 
2021, zato so bile dopolnitve 
nujne. Prav na vseh postav-
kah je sprejetih nekaj spre-
memb, ki upoštevajo aktual-
ne izzive.
Težko je ustreči vsem, je pa 
naloga župana, da se 
sredstva razdelijo enakomer-
no in da se projekti ki so v 
javno korist, izvajajo nemo-
teno. Teh je v naši občini 
trenutno veliko, nekaj jih so-
financirata država in Evrop-
ska unija, za druge, prav 
tako pomembne za naše ob-
čanke in občane, pa smo 
sredstva zagotovili s preno-
som iz lanskega leta in dru-
gih postavk. Zagotovili smo 
sredstva za geodetsko odme-
ro in odkup zemljišč, po ka-
terih poteka kolesarska ste-
za. Gre za stare dolgove, 
obveznosti do lastnikov pa 
še niso v celoti poravnane. 
Pomembno je, da se takšne 
stvari uredijo čim prej in 
lahko gradnja nemoteno ste-
če do konca.
Zagotovili smo tudi sredstva 
za nujno sanacijo nekaterih 
cest, obnovo vaških jeder, iz-
gradnjo tržnice, dodatne uk-
repe za zagotavljanje 
poplavne varnosti, kritje 
dražjih stroškov prevozov ot-
rok, občina pa bo dodatna 
sredstva namenila tudi 
vrtcem.
Posebej sem ponosen na po-
večanje sredstev za enkratni 
denarni prispevek ob rojstvu 
otroka. Otroci so naša priho-
dnost, zato bo ta po novem 
sto evrov višji in bo znašal 
tristo evrov na otroka.
Nekaj sprememb se je zgo-
dilo tudi znotraj občinske 
uprave. Občinski svetniki so 
podprli predlog spremembe 
statuta, da mi pri delu po-

magata dva podžupana. Dela 
je v občini ogromno, dan 
ima le 24 ur, boljša komuni-
kacija in koordinacija pa je 
za optimalno izpeljavo pro-
jektov nujna. Želeli bi si, da 
so občani v projekte vključe-
ni v vseh stopnjah priprave 
in izvedbe, zato se bo Toma-
žu Demšarju z Rudna prid-
ružil še Janez Habjan z Za-
lega Loga. Občinsko upravo 
je dodatno okrepil višji sve-
tovalec za investicije Andraž 
Valcl.
Veseli me, da so prvi vtisi s 
terena pozitivni, ljudem je 
všeč odprto in transparentno 
delovanje občine in občin-
skega sveta. So pa seveda 
tudi tu še nekatere rezerve. 
Cilj je, da celotni občinski 
svet konstruktivno in odprto 
razpravlja, išče rešitve in so-
deluje. Upam, da nam bo 
uspelo, da bodo tudi tisti 
redki predstavniki v občin-
skem svetu, ki ta trenutek še 
ne razmišljajo tako, spozna-
li, da je čas, da se poenoti-
mo. Delitve so le orodje tis-
tih, ki želijo v megli 
uresničevati lastne interese. 
Premalo nas je, da bi se iz-
ključevali. Pomembna je 
konstruktivna in odprta raz-
prava, tako Občine Železniki 
kot vseh občank in občanov.

Marko Gasser, župan

Železniki – V Železnikih že 
dobro leto poteka državni 
projekt protipoplavnega ure-
janja porečja Selške Sore. V 
sklopu prve faze, ki zajema 
ukrepe na Selški Sori v Že-
leznikih in njenih pritokih, 
so dela na prvem odseku od 
Alplesovega jezu do Domela 
končana, manjka le še zasa-
ditev. Na drugem odseku od 
Domela do Dermotovega 
jezu se med zidovi izvajajo 
kanalizacija in kamnita peta 
in podesti za zavarovanje ob-
stoječih obrežnih zidov, so 
pojasnili na Direkciji RS za 
vode (DRSV). Na četrtem 
odseku na območju Dolen-
čevega jezu so končali beto-
niranje ribje steze in telesa 
jezu ter izvedbo visokovod-
nih nasipov in dviga regio-
nalne ceste čez nasip, izvaja-
jo pa dela na hudourniku in 
zadrževalniku proda.

Porušili most v Ovčjo vas
Gradbeno dovoljenje za tret-
ji odsek od Dermotovega do 
Dolenčevega jezu zaradi pri-
tožbe na načrtovano obvo-
znico še vedno ni pravno-
močno. Po napovedih DRSV 
bodo vodnogospodarske ure-
ditve na levi brežini urejene 
ne glede na izid reševanja 
pritožbe. Na območju Der-
motovega jezu so pred krat-
kim porušili most v Ovčjo 
vas, na tej lokaciji pa name-
ravajo do konca letošnjega 
julija zgraditi nov most, ki 
se bo navezoval na bodočo 
obvoznico mimo starega 
dela mesta. »Na tem odseku 
izvajamo tudi dodatna obre-
žna zavarovanja. Začeli smo 
profiliranje in obrežno zava-
rovanje desne brežine gor-
vodno od mostu v Ovčjo 
vas,« so razložili.
Do izgradnje novega mostu 
v Ovčjo vas bo promet proti 

Ojstremu Vrhu in Smolevi 
potekal po začasnem nado-
mestnem mostu, ki so ga 
uredili v neposredni bližini. 
Promet po mostu poteka iz-
menično enosmerno in je 
dovoljen le vozilom, saj zara-
di njegove širine in režima 
prometa hoja po mostu ni 
varna. Za pešce so predvide-
li obhod mimo pokopališča 
in tamkajšnjega mostu ter v 
obratni smeri. Vse udeležen-
ce v prometu pozivajo, da so 
pozorni na novo prometno 
ureditev, ter prosijo za 
strpnost in pazljivost, saj v 
neposredni bližini obvoza 
poteka gradnja, kar lahko v 
posameznih primerih 
povzroča krajše zastoje.
V sklopu prve faze so predvi-
deli še protipoplavne ukrepe 
na treh pritokih Selške Sore. 
Na Dašnici so že končani, na 
Prednji Smolevi morajo do-
končati še varovalne ograje, 
še vedno pa potekajo dela na 

vodotoku Češnjica, kjer gra-
dijo obrežne zidove.

Eden od izvajalcev 
zapustil gradbišče 
zadrževalnika
Hkrati poteka druga faza pro-
jekta – gradnja zadrževalnika 
pod Sušo, kjer pa je eden od 
izvajalcev januarja zapustil 
gradbišče, menda zaradi nep-
lačil. DRSV je za projektira-
nje in gradnjo zadrževalnika 
izbral konzorcij idrijskega 
Kolektor Kolinga ter njegovih 
partnerjev: podjetij Kostak iz 
Krškega in RGP iz Velenja. 
Na DRSV so v zvezi s tem po-
vedali, da so še vedno v fazi 
dogovorov z izvajalcem glede 
problematike povišanja stro-
škov gradbenih del. »Gre za 
kompleksen postopek, saj se 
projekt izvaja po pogodbi FI-
DIC, prav tako smo zavezani 
tudi k upoštevanju pravil, ki 
jih določa Evropska kohezij-
ska politika.«

Za celoten projekt prve in 
druge faze, ki je bil ocenjen 
na dobrih 34 milijonov 
evrov, ima država odobrenih 
18 milijonov evrov evropskih 
sredstev. Lani pred začet-
kom gradnje zadrževalnika 
so napovedali, da mora biti 
projekt končan v letu 2024, 
da bodo lahko izkoristili 
evropski denar. Na DRSV so 
pojasnili, da je zaradi posle-
dic obdobja covida-19 in pos-
ledic ukrajinske krize v grad-
beništvu prišlo do dviga cen 
materialov in surovin, kar 
vpliva na podražitev izvedbe 
del v sklopu projektov. »Prav 
tako je treba izvesti dodatne 
geomehanske raziskave, ka-
terih rezultati bodo lahko 
imeli vpliv na končno ceno 
izvedbenih del. Vsa opravlje-
na dela, vključno s podražit-
vami, ki so posledica ome-
njenih okoliščin, bodo v 
letošnjem letu krita iz kohe-
zijskih sredstev,« so dodali.

Dvig cen materialov in surovin v gradbeništvu vpliva tudi na podražitev projekta izboljšanja poplavne 
varnosti Železnikov. Država bo vsa opravljena dela letos krila iz kohezijskih sredstev.

Gradnja se je podražila

Ana Šubic

Železniki – Svet Osnovne 
šole (OŠ) Železniki je minu-
li teden za novo ravnateljico 
imenoval Moniko Čemažar. 
Petletni mandat bo nastopila 
s 1. majem, saj se ravnatelj 
Franc Rant, ki je OŠ Že-
lezniki vodil kar 27 let, na-
merava s 30. aprilom upoko-
jiti. Na ravnateljskem mestu 
ga bo zamenjala sodelavka, 
ki poučuje matematiko ter 
tehniko in tehnologijo.
Poleg Čemažarjeve, ki priha-
ja iz Sorice, sta se na razpis 
za ravnatelja prijavila še dva 

kandidata, ki sta izpolnjeva-
la pogoje: Martina Šubic iz 
Železnikov in Gregor Hab-
jan iz Selc. Občinski svet je 
na januarski seji izdal pozi-
tivno mnenje o vseh treh 
kandidatih, prednost pa je 
dal Moniki Čemažar in Mar-
tini Šubic, ki sta decembra 
predstavili svoj program vo-
denja OŠ Železniki. Na ja-
nuarski seji sveta zavoda je 
Čemažarjevo podprlo osem 
od enajstih članov, pozitivno 
mnenje k njenemu imeno-
vanju za ravnateljico pa je iz-
dal še minister za vzgojo in 
izobraževanje.

Nova ravnateljica Osnovne šole Železniki bo Monika Čemažar. 
Vodenje šole bo prevzela s 1. majem.

Nova ravnateljica šole

Ana Šubic

Vesel sem pozitivnega 
odziva s terena

Monika Čemažar  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Promet proti Ojstremu Vrhu in Smolevi poteka po začasnem nadomestnem mostu. 
Novi most v Ovčjo vas naj bi po napovedih direkcije za vode zgradili do konca julija.  
/ Foto: Gorazd Kavčič

Marko Gasser
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Železniki – Prireditve Luč v 
vodo, ki jo je na predvečer 
gregorjevega (12. marec) 
tradicionalno prirejalo Turi-
stično društvo Železniki, že 
tretje leto zapored ne bo. 
Lani in predlani je spuščanje 
gregorčkov preprečila epide-
mija koronavirusa, letos pa 
zaradi gradnje proti-
poplavnih ukrepov na Selški 
Sori izvedba prireditve na 
območju bajerja v Plnadi ni 
možna. Predsednik Turistič-
nega društva Železniki To-
maž Weiffenbach pravi, da 
se za obstoj prireditve ni 
bati in da bodo spuščanje 
osvetljenih barčic v prihod-
njih letih še prirejali. Star 
običaj spuščanja luči po 
vodi, ki je značilen za kraje z 
obrtniško tradicijo, so sicer 
obudili leta 1996.

Županov kotiček

Spuščanja gregorčkov 
tudi letos ne bo

Selca – Na Škofjeloškem 
bodo letos zaznamovali 
1050. obletnico prve omem-
be krajev nekdanjega loške-
ga gospostva, ki ga je nem-
ški cesar Oton II. z darilno 
listino 30. junija 973 podelil 
freisinškemu škofu Abraha-
mu. V listini so prvič ome-
njena Selca, pa tudi Lonka 
(zdaj Stara Loka), Suha in 
Žabnica. V teh krajih bodo z 
različnimi dogodki zazna-
movali visoki jubilej, dogaja-
nje pa koordinira Andreja R. 
Megušar, sicer članica Kul-
turnega društva dr. Janez 
Evangelist Krek Selca.
Prvi dogodek bo priredilo 
prav omenjeno društvo, in 
sicer 16. Krekov večer, s ka-
terim bodo v soboto, 4. mar-

ca, ob 19.30 v Krekovem 
domu v Selcih slovesno od-
prli dogajanje ob 1050-letni-
ci kraja. Gostili bodo ddr. 
Miho Marklja iz Železnikov, 
ki bo osvetlil nastanek in ka-
snejši razvoj Selc z okolico 
vse od halštata do danes. V 
nadaljevanju na Selškem v 
počastitev obletnice načrtu-
jejo še odprtje prenovljene-
ga vaškega jedra Selc, posve-
tili ji bodo slavnostno 
akademijo ob prazniku Ob-
čine Železniki, ki poteka 30. 
junija, v spomin na prvo 
omembo krajev z območja 
Selške doline, izdali bodo 
zbornik Selca, 1050 let … Ju-
bileju se bodo jeseni z do-
godki pridružili še v Poljan-
ski dolini, ki je povezana s 
kasnejšo darilno listino z 
dne 23. novembra 973.

Praznujejo 1050. obletnico
Ana Šubic
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Zahtevna sezona
Na Soriški planini naj bi bila smuka možna še približno mesec dni, na Rudnem pa do sredine marca.

Železniki, Soriška planina – 
Podobno kot na drugih slo
venskih smučiščih tudi na 
Soriški planini in Rudnem 
ugotavljajo, da je letošnja se
zona zahtevna. Mila zima 
jim je povzročila precej te
žav, srečujejo se tudi s po
dražitvami energentov.

Na Soriški planini 
zadovoljni z obiskom
Na Soriški planini so smu
čarsko sezono začeli 18. de
cembra, a so zaradi odjuge, 
ki jim je pobrala ves naravni 
in tehnični sneg, na zadnji 
dan lanskega leta morali 
ustaviti naprave. Znova so 
jih lahko pognali šele 18. ja
nuarja, ko so dočakali večjo 
snežno pošiljko. Sezona je 
vremensko zahtevna, je po
jasnil vodja smučišča Do
men Pintar in dodal, da so 
jih poleg ekstremno visokih 
temperatur pestila še obdo
bja zelo močnega vetra, ki 
vpliva na snežno podlago in 
obratovanje smučišča. Z obi
skom so sicer zadovoljni. Do 
minulega četrtka do našteli 
49 obratovalnih dni in nekaj 
več kot 26 tisoč smučarjev.

Pretekli teden so se na smu
čišču spopadali s spomla
danskimi razmerami. »Naši 
fantje se vsak dan zelo trudi
jo, da imamo smučišče še 
vedno odprto v celoti,« je po
vedal Pintar in pristavil, da 
se v tem tednu nadejajo 
ohladitve, morda tudi nove 
pošiljke snega, sicer pa bodo 
proge še zasneževali. Sezo
no načrtujejo do 26. marca, 

ob ugodnih razmerah pa 
morda še kakšen teden dlje. 
Urejeni imajo tudi sankaško 
progo ter tekaško progo v 
dolžini dva kilometra za dr
sno in klasično tehniko.
Nastanitvene kapacitete 
imajo do sredine marca do
bro zasedene, je pa zanima
nje zanje v tej zimski sezoni 
manjše kot v pretekli, kar 
Pintar pripisuje poteku turi
stičnih bonov in odhodu slo
venskih smučarjev v tujino.

Na Rudnem skoraj tristo 
tečajnikov
Na Rudnem so decembra 
imeli zgolj sedem smučar
skih dni, nato pa je bilo vse 
do 20. januarja zaradi neu
godnega vremena smučišče 
zaprto. »Sedaj obratujemo 
dober mesec dni, sicer je 
precej toplo in malo pobira 
sneg, a ga imamo za zdaj še 
dovolj,« nam je v četrtek po
vedal predsednik Športnega 
društva (ŠD) Buldožerji Mir
ko Gartner, ki upa, da jim 
bodo nižje temperature, na
povedane za začetek marca, 
podaljšale sezono. Obratova

li bodo vsaj do 12. marca, o 
morebitnem podaljšanju se
zone pa se bodo odločili na 
podlagi razmer na smučišču 
in interesa smučarjev.
Te dni končujejo tudi sku
pinske smučarske tečaje za 
otroke. V okviru ŠD Buldo
žerji se je tečajev udeležilo 
150 otrok, okoli 130 pa še v 
okviru ŠD Dražgoše. Če bo 
razmere ugodne, bodo po 
Gartnerjevih napovedih 
morda pripravili še kakšen 
večerni odprti veleslalomski 
trening z merjenjem časa. V 
soboto, 4. marca, bodo prire
dili tekmo za Pokal Rudna, 
predvidoma 10. marca pa še 
tekmo za Pokal Ciciban.
Letošnja smučarska sezona je 
po Gartnerjevih besedah ena 
najzahtevnejših v zadnjih le
tih. »Petdeset smučarskih dni 
bomo zagotovo dosegli, kar je 
naš minimalni cilj. Koliko bo 
sezona finančno uspešna, pa 
težko rečem, ne nazadnje se 
je energija zelo podražila. Iz
gube ne bo, končni rezultat 
pa bo odvisen predvsem od 
obratovanja v zadnjih 14 
dneh,« je še povedal.

Ana Šubic

Na velikonočni ponedeljek, 10. aprila, bo v Železnikih znova prireditev Kovtre šivat. Organizatorji že 
zbirajo prijave vseh, ki bi želeli sodelovati pri ohranjanju ljudskega običaja iz njihovih krajev.

Spet bodo »šivali kovtre« 

Železniki – Po petletnem 
premoru bodo v Železnikih 
na velikonočni ponedeljek, 
10. aprila, ob 15. uri znova 
»šivali kovtre«. Star običaj 
sta leta 2018, po skoraj 40 
letih od zadnje izvedbe, obu
dila Turistično društvo (TD) 
Železniki in Kulturno ume
tniško društvo (KUD) Fran
ce Koblar. Naslednjo izved
bo so načrtovali leta 2020, a 
jim je covid prekrižal načrte, 
na letošnji velikonočni po
nedeljek pa bodo v Železni

kih znova oživili staro šego.
Če je leta 2018 »kovtre šiva
lo« okoli 120 parov, si orga
nizatorji po besedah pred
sednika TD Tomaža 
Weiffenbacha letos želijo, da 
bi se stari plesni igri pridru
žilo 150 parov. »K sodelova
nju vabimo tako posamezni
ke kot tudi plesne in 
folklorne skupine. Ples je 
preprost, predznanje ni po
trebno,« je dejal. Kovtre ši
vat je plesna igra v sprevodu, 
za katero je značilno preha
janje pod mostom, ki ga tvo
rijo dvignjene sklenjene 

roke parov, povezane z rob
cem. Sprevod bo tako kot 
pred petimi leti potekal z 
dveh lokacij: po glavni cesti 
izpred plavža in s Češnjice, 
po združitvi pri mostu na 
Racovnik pa bodo skupaj v 
enem sprevodu nadaljevali 
čez Racovnik do kulturnega 
doma, kjer bo po 16. uri za
ključek z zabavno prireditvi
jo z Ansamblom Gregorja 
Kobala. Kot je dejal Weiffen
bach, razmišljajo, da bi zara
di lažje izvedbe oz. prehaja
nja plesalcev pod mostom z 
obeh izhodiščnih krajev »ši

vali« po dva »kovtra« – otro
škega in odraslega.
Organizatorji že zbirajo pri
jave sodelujočih; zaželene so 
do 27. marca. Sprejemajo jih 
predsednica KUDa Majda 
Demšar (040 519 296), 
mentorica otroške folklorne 
skupine na Osnovni šoli Že
lezniki Andreja B. Rant (041 
821 801) in Tomaž Weiffen
bach (031 876 535).
TD Železniki v soboto, 25. 
marca, med 10. in 16. uro 
vabi še v Kulturni dom Žele
zniki na četrti Festival cve
tnonedeljskih butar.

Ana Šubic

Železniki – Prvi Pohodniški 
dnevnik so na Osnovni šoli 
(OŠ) Železniki pripravili v 
času šolanja na daljavo in za
prtja občin. »Takrat smo se 
lahko gibali le v okolici in se 
je porodila ideja, da okoliške 
hribe zberemo v knjižico in 
jo lično oblikujemo, da bo 
atraktivna za otroke, hkrati 
pa bo staršem dala ideje za 
aktivno preživljanje prostega 
časa z otroki,« je pojasnila 
učiteljica Irma Prevc. Odziv 
je bil zelo dober; razdelili so 

več kot štiristo dnevnikov. 
Okoli sto otrok, ki so osvojili 
vsaj 14 različnih vrhov, je 
dnevnik tudi opravilo.
Nedavno je na pobudo star
šev izšla nova knjižica s po
hodniškimi namigi. »S Petro 
Šmid, mamo naših učencev, 
sva zbrali ideje in jih zapisali 
v Pohodniškem dnevniku 2. 
Znova opisuje 14 hribov v 

okolici Selške doline,« je ra
zložila Prevčeva. Vrhovi so 
primerni za rekreativne po
hodnike in jih lahko osvoji 
vsak učenec. Najvišji vrh je 
Hoč (1514 m n. m.) pri Pore
znu, najnižja pa je Pot treh 
gradov v Škofji Loki. V knjiži
ci so zajeti tudi Snegovnik 
nad Železniki, Meglišek med 
Selci in Dolenjo vasjo, Bela 
peč, pot v Sušo, pot iz Nemilj 
do Jamnika ...
Knjižico lahko brezplačno 
dobi vsak učenec OŠ Žele
zniki. »Ko jo izpolni, jo pri
nese pokazat v šolo in dobi 

nagrado,« je povedala Irma 
Prevc in dodala, da so hvale
žni Javnemu zavodu Ratito
vec, ki prispeva nagrade. 
Dnevnik je na voljo tudi dru
gim pohodnikom. Dobiti ga 
je možno na Ratitovcu ali v 
prostorih Planinskega dru
štva za Selško dolino Žele
zniki (Češnjica 54), ki je obe 
knjižici tudi sofinanciralo.

Ana Šubic

Novi pohodniški 
dnevnik

V Železnikih so nazadnje »šivali kovtre« na velikonočni 
ponedeljek leta 2018. / Foto: arhiv GG (Andrej Tarfila)

Irma Prevc in Petra Šmid sta zbrali ideje za novi 
pohodniški dnevnik.
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Na Osnovni šoli Železniki so pripravili novo 
knjižnico z opisi 14 hribov v okolici Selške doline.

Smučišče Rudno je priljubljeno tudi zaradi smučarskih tečajev. V tej sezoni se jih je 
udeležilo blizu tristo otrok. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Soriški planini so do minulega četrtka našteli 49 
obratovalnih dni in nekaj več kot 26 tisoč smučarjev.
/ Foto: Gorazd Kavčič
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Žiri – Občina Žiri je v pro-
jekt Prostofer vstopila junija 
2020 in starejšim od takrat 
dalje zagotavlja brezplačne 
prevoze na klic. Vozniki pro-
stovoljci so tako lani opravili 
223 prevozov, od tega je bilo 
največ prevozov v bolnišnice 
in zdravstvene domove, ne-
kaj pa tudi drugam, na pri-
mer v zdravilišča, so pojasni-
li na občini in dodali, da so 
posamezniki največkrat po-
trebovali prevoz na zdravni-
ške preglede v Škofjo Loko, 
Ljubljano, Kranj in na Jese-
nice. Izjemoma so opravili 
tudi vožnje v Izolo, Novo 
mesto in Valdoltro, najdaljša 
pa je bila vožnja do Zdravili-
šča Laško.
Župan se je prostovoljnim 
voznikom na sprejemu na 
občini zahvalil za njihov pri-
spevek lokalni skupnosti ter 
za njihov čas in dobro voljo, 

ki jih namenjajo opravljanju 
brezplačnih prevozov za sta-
rejše. Veliko število voženj 
in več kot dvajset tisoč pre-
voženih kilometrov v lan-
skem letu po njegovem ka-
žejo, da so uporabniki to 
storitev zelo dobro sprejeli. 

Zato ga veseli, da je ekipa 
prostoferjev tako številna, 
čeprav je glede na pogostost 
prevozov dobrodošel vsak, ki 
bi se jim še želel pridružiti, 
je poudaril Kranjc. V občini 
Žiri je v ta projekt vključe-
nih deset prostovoljnih voz-

nikov, večinoma so to mlajši 
upokojenci, med njimi ena 
ženska. »Vsi so izredno ak-
tivni tudi na drugih podro-
čjih družbenega življenja in 
so prostovoljci z velikim sr-
cem, ki podarjajo svoj čas in 
dobro voljo osebam, ki po-
trebujejo tovrstno pomoč,« 
poudarjajo na občini. Pro-
stovoljne prevoze v njihovi 
občini ta čas opravljajo Iztok 
Andreuzzi, Marijan Dole-
nec, Milan Frelih, Branko 
Filipič, Vojko Gruden, An-
gelca Jezeršek, Jože Mlinar, 
Peter Pivk, Milan Sovinc in 
Jože Tavčar. Doslej so našte-
li več kot sto uporabnikov, 
pri čemer so nekateri prevoz 
potrebovali večkrat, drugi le 
občasno. »Projekt Prostofer 
starejšim omogoča večjo 
mobilnost in večjo socialno 
vključenost, medsebojno po-
vezovanje ter boljšo kako-
vost življenja,« so še dodali 
na občini.

Župan Franci Kranjc je konec januarja v prostorih občine sprejel žirovske voznike, ki so vključeni v 
prostovoljski projekt Prostofer.

Prostofer dobro sprejet

Mateja Rant

Zima se počasi poslavlja. 
Letos je prišla precej pozno, 
a smo vseeno imeli veliko 
snega. Pri tem se je poseb-
no izkazala naša zimska 
služba. Upam, da bo njeno 
delo za letos končano in da 
lahko gremo v zaključeva-
nje odprtih projektov in 
začnemo izvajati nove.
S pomladjo prihaja bolj 
ugodno vreme za gradbena 
in druga zunanja dela. Mar-
sikdo si ogleduje posledice, 
ki jih je povzročila zima. 
Tudi na občinski upravi na-
črtujemo vzdrževanje cest 
in infrastrukture, pri tem 
pa se bomo potrudili, da 
bodo dela čim manj vpliva-
la na okolje in življenje v 
njem. Naš cilj je, da bodo 
ceste, kjer potekajo gradbe-
na dela, čim prej normalno 
prevozne, saj se bo inten-
zivnost prometa povečala. 
Posebna pozornost je po-
trebna zaradi obvoza na 
Novovaški ulici in Ulici Ma-
ksima Sedeja. Vozniki, pa-
zite na otroke, mamice z 
otroškimi vozički ter dedke 
in babice, ki običajno peš 
spremljajo vnuke iz šole ali 
vrtca. Pričakujem, da bomo 
s skupnimi močmi in pri-
zadevnimi izvajalci tudi to 
znali in zmogli premostiti, 
saj do cilja ni več daleč. Ob 
vsem tem pa ponovno ugo-
tavljamo, kako nujno po-
trebna je izvedba varnejše 
šolske poti tako za najmlaj-
še kot tudi starejše prebi-
valce naše občine. Prosim 
za razumevanje in strpnost, 
mi pa se bomo potrudili, da 
bodo dela potekala hitro in 
skladno z dogovori.
Smo v postopku urejanja 
dokumentacije za prijavo 
na razpis evropskih in dr-
žavnih sredstev za gradnjo 
kanalizacije in čistilne na-
prave na Selu ter za uredi-
tev in obnovo vodovodnega 
omrežja občine. Intenzivno 
se pripravljata projekta za 
obnovo ceste proti Osojnici 
in na Selu, želimo si tudi 
čimprejšnje izgradnje ceste 
in komunalne infrastruktu-
re na območju stanovanj-
ske cone ob Jezerski ulici. 
Žal so postopki za pridobi-
vanje dokumentacije in so-
glasij zahtevni in dolgotraj-
ni, kar otežuje in zavira 
začetek del.
Kulturni praznik in z njim 
prireditve, ki so ga zazna-
movale, so za nami. Vsakič, 
ko poslušam slovensko hi-
mno, mi je toplo pri srcu, 
in verjamem, da tudi vsem 
vam. Zato je prav, da smo 
ponosni Slovenci, ki se svo-
jih korenin zavedamo vse 
dni v letu, in ne le za pra-
znik. Lepo je, ker živimo v 
domovini s svojim jezikom 
in zgodovino, ki jo moramo 
ceniti in negovati. Zato še 
enkrat hvala organizator-
jem, ki vsakokrat poskrbite, 
da so kulturni dogodki v 

naši občini tako lepo zazna-
movani in obiskani. Hvala 
tudi Turističnemu društvu 
Žiri, Pihalnemu orkestru 
Alpina Žiri, neumornim 
vzgojiteljicam Vrtca pri 
Osnovni šoli Žiri, ki vsako 
leto pripravite odlično pu-
stno povorko, ter seveda 
maškaram in vsem, ki po-
magate, da skupaj prežene-
mo zimo. Tudi zaradi iz-
vedbe takih dogodkov in 
prireditev bi radi čim prej 
uredili center Žirov. Izka-
zalo se je, da projekti, ki so 
bili načrtovani, niso pov-
sem primerni in jih je treba 
preveriti in prilagoditi. Ure-
ditev samega centra po 
predvidenih načrtih vsebu-
je betonsko konstrukcijo, ki 
za Žiri ni najbolj optimalna 
tako z oblikovnega kot stro-
škovnega vidika. Preverili 
bomo možnost cenovno 
ugodnejše in ustreznejše 
izvedbe.
Da bi lahko čim prej spreje-
li občinski prostorski načrt, 
ki bo med drugim omogočil 
umestitev drugega dela ob-
voznice, smo se sestali na 
Direkciji Republike Slove-
nije za vode in v dogovoru s 
pristojnimi dosegli, da se 
postopki izdaje soglasja po-
spešijo. Pričakujemo, da 
bomo prostorski načrt v 
kratkem obravnavali in 
sprejeli na občinskem sve-
tu. Naj omenim še, da smo 
imeli srečanje s predstavni-
ki podjetja Tritel, ki  
gradi napeljavo za optično 
omrežje v okolici mesta 
Žiri. Pogovarjali smo se o 
možnosti gradnje omrežja 
tudi v centru Žirov.
Znanilci pomladi zvončki, 
telohi, trobentice nas poča-
si opominjajo, da se bližajo 
daljši in toplejši meseci, 
najprej marec, mesec, po-
svečen ženam in mami-
cam. Naj bo šopek rož ali 
pozornost, ki jo boste preje-
le od svojih bližnjih, sporo-
čilo, da vas imajo radi in da 
jim veliko pomenite. Drage 
žene, želim vam lepo pra-
znovanje vaših praznikov 
in obljubim, da bomo tudi 
na občini po svojih močeh 
pripomogli, da bo vaše bi-
vanje v Žireh prijetnejše.

Franci Kranjc, župan

Žiri – Odhodke načrtujejo v 
višini 6,4 milijona evrov, kar 
je 21 odstotkov ali 1,6 milijo-
na evrov manj, kot so načrto-
vali z zadnjim rebalansom 
lani, je pojasnila Olga Vonči-
na z Občine Žiri. Tekoči od-

hodki bodo po njenih bese-
dah znašali skupaj 2,1 mili-
jona evrov, kar predstavlja 33 
odstotkov vseh odhodkov. 
Tekoči transferi bodo pred-

vidoma znašali 1,9 milijona 
evrov, investicijski odhodki 
pa 2,2 milijona evrov oziro-
ma 34 odstotkov vseh od-
hodkov. V primerjavi z lani 
načrtovanimi odhodki bodo 
nižji za 42 odstotkov oziro-
ma 1,6 milijona evrov, je še 
pojasnila Olga Vončina.
Med največjimi izdatki, ki 
bremenijo letošnji proračun, 
so poplačila že zaključenih 
projektov oziroma projektov, 
ki se že izvajajo, tako da za 
nove naložbe letos ne bo osta-
lo veliko denarja. »Poleg tega 
proračuna ravno zaradi števil-
nih prevzetih obveznosti in 
že načrtovanih projektov ni-

smo mogli 'zapreti' brez na-
jema 140 tisoč evrov preho-
dnega posojila,« je opozoril 
župan Franci Kranjc. Po žu-
panovih besedah bodo mora-
li plačati 370 tisoč evrov za 
projekt že zgrajene obvozni-
ce, ki so ga izvajali skupaj z 
direkcijo za infrastrukturo, 
pri čemer je delež občine 
znašal približno četrtino 
sredstev. Okoli 370 tisoč 
evrov bodo namenili tudi za 
sofinanciranje obnove ceste 
proti Osojnici. »Tudi ta pro-
jekt vodi država, občina na-
stopa kot soinvestitor.« Po-
dobno je pri nadaljevanju 
gradnje pločnikov na Selu, 

kjer občinski delež predsta-
vlja 174 tisoč evrov. Še 170 ti-
soč evrov so predvideli za za-
ključek gradnje pločnikov v 
Novi vasi, 270 tisoč evrov pa 
za končanje del v Ulici Ma-
ksima Sedeja. Za komunalno 
opremo naselja ob Jezernici 
namenjajo 227 tisoč, 90 tisoč 
evrov pa za nakup zemljišč v 
Športno-rekreacijskem cen-
tru. Župan je omenil še 85 ti-
soč evrov, ki so jih predvideli 
za asfaltiranje cest v okolici 
Žirov, 80 tisoč evrov za plači-
lo projektne dokumentacije 
za načrtovanje ureditve sredi-
šča in 90 tisoč evrov za do-
končanje del na Pustotniku.

Občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali tudi letošnji proračun. Skupni prihodki proračuna bodo 
predvidoma znašali 5,7 milijona evrov in bodo za štirinajst odstotkov ali skoraj milijon evrov nižji od 
prihodkov, načrtovanih z zadnjim rebalansom v preteklem letu.

Manj za investicije

Mateja Rant

Na cestah spet 
gradbena dela

V letošnjem proračunu morajo zagotoviti denar tudi za lani končano obvoznico proti 
Logatcu. / Foto: Tanja Mlinar
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Županov kotiček

Največ prevozov so opravili v bolnišnice. 

Namen prevozov
Bolnišnica
Zdravstveni dom
Drugo (Laško, Šenčur …)

Trgovina

Franci Kranjc / Foto: Tina Dokl

Med največjimi 
izdatki, ki bremenijo 
letošnji proračun, so 
poplačila že 
zaključenih projektov 
oziroma projektov, ki 
se že izvajajo, tako da 
za nove naložbe letos 
ne bo ostalo veliko 
denarja. »Poleg tega 
proračuna ravno 
zaradi številnih 
prevzetih obveznosti 
in že načrtovanih 
projektov nismo mogli 
'zapreti' brez najema 
140 tisoč evrov 
prehodnega posojila,« 
je opozoril župan 
Franci Kranjc.
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Jubilej praznoval z razstavo
Portreti Tomaža Kržišnika so naslovili razstavo, ki so jo ob praznovanju slikarjevega osemdesetega rojstnega dneva odprli v Muzeju Žiri. Razstava je 
nastala v sodelovanju z Muzejskim društvom Žiri, Vrtom in Galerijo Kržišnik ter Občino Žiri. Predstavlja neke vrste vizualni zapis umetnikovega življenja.

Žiri – V središče razstave, ki 
jo je Maja Kržišnik skupaj s 
Stanetom Kosmačem in 
Francem Temeljem pripra-
vila ob osemdesetletnici To-
maža Kržišnika, so postavili 
portrete. Portreti prikazujejo 
tako »Tomaža v očeh prijate-
ljev kot prijatelje v očeh To-
maža«, je ob razstavi zapisa-
la slikarjeva žena Maja Krži-
šnik. Po njenih besedah 
predstavlja vizualni zapis 

umetnikovega življenja, »za-
polnjenega z vzponi in pad-
ci, številnimi osebnimi pre-
tresi in doživetji, zaznamo-
vanimi z neustavljivo ener-
gijo in življenjsko radostjo«.
Na razstavi so predstavili 
umetnikove portrete, ki jih 
je risal mimogrede, sponta-
no, v različnih družbah, saj 
se po besedah Maje Justin 
Jerman sicer nikoli ni resne-
je ukvarjal s portretom. »Od-
ražajo poseben čas – čas, ko 
smo imeli več časa drug za 

drugega, za druženje.« Raz-
stavljeni portreti po besedah 
Maje Kržišnik niso nastali 
po naročilu, ampak je por-
tretirance izbiral sam – tiste, 
ki so v nekem trenutku pri-
tegnili njegovo pozornost. 
»Če ni bilo pri roki svinčni-
ka, pastelov ali bloka, si je od 
natakarja izposodil kemični 
svinčnik in risal na papirna-
te prtičke. Risal je gledališč-
nike na vajah za predstave, 
za katere je prispeval sceno-
grafijo in plakat, risal na-

ključne znance, domačine iz 
krajev, kjer se je udeleževal 
slikarskih kolonij. Številne 
so risbe gostilniških omizij, 
prijateljev, zbranih ob različ-
nih priložnostih, druženjih, 
na večerjah, potovanjih, po-
čitnicah.« Obenem pa so na 
razstavi še Kržišnikovi por-
treti, ki so jih ustvarili njego-
vi prijatelji fotografi in sli-
karji. »Tomaža so 'lovili' v 
posebnih, zelo fotogeničnih 
pozah. Na vseh izraža po-
sebno karizmo, velika količi-
na materiala pa kaže, da je 
bil njihov priljubljen cilj,« je 
poudarila Maja Justin Jer-
man. Tudi Maja Kržišnik 
ugotavlja,  da je bil Tomaž 
Kržišnik vedno hvaležen 
motiv za fotografe. »Med 
številnimi ohranjenimi foto-
grafijami so izbrane upodo-
bitve Tomaža pri pogovoru, 
pri delu, v ateljeju ali na nje-
govih številnih popotova-
njih.«
V čase skupnega druženja se 
je ob odprtju razstave vrnil 
tudi Miha Naglič, ki je z 
zbranimi med drugim delil 
zgodbo o Patru Fenomenali-
su, ki ga je prav tako mogoče 
najti med Kržišnikovimi 
portreti. Ta vzdevek so nade-
li možu, ki je takrat še mlade 
študente, med katerimi sta 
bila tudi Naglič in Kržišnik, 

vedno nazival z besedami 
»dragi dečki, dragi fenome-
ni«. »Mi pa smo mu kompli-
ment vrnili in ga razglasili 
za 'očeta fenomenov', po la-
tinsko pater fenomenalis,« 
je razložil Naglič in dodal, 
da je iz tega druženja nastal 
tudi Žirovski občasnik. 
»Prav Tomaž je bil eden 
glavnih pobudnikov in je 
tudi oblikoval prve zvezke te 
publikacije.« Ob tem je spo-
mnil še na članek Evangelij 
po Tomažu, ki ga je napisal 
ob slikarjevi sedemdesetle-

tnici. »Tudi sam je kot kak 
evangelist razglašal novo 
vero, razlagal moderno li-
kovno umetnost. Takrat je 
namreč veljalo, da je za Žiri 
primernejša tradicionalna, 
ljudska umetnost, moderni-
stična pa naj bi sodila na 
Olimp, torej v Ljubljano.« A 
po Nagličevih besedah se Kr-
žišnik s tem ni strinjal, saj je 
verjel, da se morajo tako, kot 
so se na gospodarskem po-
dročju, tudi v umetnosti od-
preti pobudam iz zunanjega 
sveta.

Mateja Rant

Na pustno soboto je bilo v središču Žirov nadvse živahno, saj so ga preplavile pustne maškare, ki so 
veselo rajale.

Žiri preplavile maškare

Žiri – Za veselo pustno raja-
nje so poskrbeli v Turistič-
nem društvu (TD) Žiri ob 
podpori Občine Žiri. Za ma-
škare so pripravili kar šest-
sto krofov, ki so šli maška-
ram zelo v slast. »Letos smo 
na željo mnogih udeležen-

cev preteklih pustnih prire-
ditev po dolgem času znova 
organizirali pustni sprevod, 
ki pomeni nujno zaporo ce-
ste, kar pa je velik organiza-
cijski zalogaj, saj je treba pri-
dobiti mnogo dovoljenj,« so 
pojasnili v TD Žiri, kjer si 
zato želijo več aktivnih pro-
stovoljcev, da bi njihove pri-

reditve lahko pripravili in iz-
peljali bolj brezskrbno. 
»Predvsem bi bila dobrodo-
šla mlada energija in njiho-
ve ideje in znanja.« Zato so 
se zelo razveselili vseh, ki so 
jih podprli na pustni priredi-
tvi. »Kaj prinese mlada ener-
gija, so pokazale Pike Noga-
vičke – vzgojiteljice iz Vrtca 

pri Osnovni šoli Žiri, ki so s 
svojo energijo, vizualno po-
dobo in pristopom do otrok, 
ki so jim ob animacijah razi-
grano sledili, navdušile.« 
Navdušenje so požele še ma-
žoretke, gostje iz Trebnjega, 
ki so zaplesale ob spremljavi 
Pihalnega orkestra Alpina 
Žiri.

Mateja Rant

Žiri – V Galeriji DPD Svobo-
da si je bilo v februarju mo-
goče ogledati razstavo risb 
in skulptur likovnega samo-
rastnika izpod Blegoša Petra 
Jovanoviča. Razstavo so od-
prli le nekaj dni po umetni-
kovem 85. rojstnem dnevu.
Na tokratni razstavi, ki jo je 
pripravil na povabilo likovne 
sekcije DPD Svoboda Žiri, 
so predstavili risbe, ki jih je 
navdihnila poezija – upodo-
bil je Angele Toneta Pavčka 
in nekatere Gregorčičeve pe-

smi. Poleg nekaterih svojih 
prepoznavnih skulptur pa je 
prvič s širšim občinstvom 
delil tudi zbirko lesenih reli-
efov oziroma skulptur v 
kombinaciji z barvnim pa-
pirjem, ki so sicer nastale že 
pred dobrim desetletjem, so 
ob razstavi pojasnili na obči-
ni. Kot so še dodali, se je Pe-
ter Jovanovič, ki se ukvarja z 
risbo in skulpturo v lesu, s 
svojimi deli samostojno 
predstavil več kot stokrat, 
njegove značilne skulpture 
pa najdemo na različnih 
koncih sveta.

Mateja Rant

Risbe, ki jih je 
navdihnila poezija

Slavljenec Tomaž Kržišnik / Foto: Tanja Mlinar

Ob praznovanju osemdesetletnice slikarja Tomaža Kržišnika so v Muzeju Žiri odprli 
razstavo z naslovom Portreti Tomaža Kržišnika. / Foto: Tanja Mlinar

Otroci so navdušeno sledili Pikam Nogavičkam.  
/ Foto: Tanja Mlinar

V Galeriji DPD Svoboda si je bilo mogoče ogledati razstavo 
risb in skulptur Petra Jovanoviča. / Foto: Tanja MlinarO
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Po dolgem času so v Žireh letos znova pripravili pustni 
sprevod. / Foto: Tanja Mlinar
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Selca – Tekmovalni pro-
gram je letos z osvežitvijo 
nagrade potekal na državni 
in regijski ravni, Slovenija 
pa se je priključila regiji, v 
kateri so še Hrvaška, Srbija, 
Črna gora, Kosovo ter Bosna 
in Hercegovina. Med prija-
vljenimi fotografi iz omenje-
nih držav je regijsko zmago 
prepričljivo osvojil hrvaški 

fotograf Roberto Pavić s fo-
tografijo Laponska, njegovo 
delo je bilo hkrati uvrščeno v 
ožji izbor.
Med finaliste se je letos uvr-
stil tudi slovenski fotograf 
Andrej Tarfila, nekdanji na-
cionalni zmagovalec in zma-
govalec odprtega tekmova-
nja v kategoriji Popotniška 
fotografija z znano fotografi-
jo Cerkev na poljih Sorškega 
polja iz leta 2016. Tokrat je 

prepričal s fotografijo Smu-
čarski skakalec nad navijači, 
in sicer v kategoriji Gibanje. 
»Fotografija, na kateri je slo-
venski skakalec Timi Zajc, je 
nastala lani na poletih v Pla-
nici. S fotografijo je iz dolo-
čenega zornega kota na ska-
kalnici moč prikazati ta 
neverjetni človeški dosežek 
letenja in pogum skakalcev, 
ki navidezno padajo na navi-
jače pod sabo. Za nas, Slo-
vence, ki smo vajeni poletov, 
je tak posnetek bolj domač, 
za svetovno javnost pa verje-
tno veliko bolj dramatičen,« 
je povedal Tarfila in dodal, 
da je časa za tako fotografijo 
zgolj kakšno sekundo.
Tekmovanje nacionalnih in 
regijskih nagrad je sicer sku-
pna pobuda Svetovne foto-
grafske organizacije (World 
Photography Organisation) 
in podjetja Sony, ki podpira 
lokalne fotografske skupno-
sti po vsem svetu, v leto-
šnjem letu pa je k sodelova-
nju privabila kar 55 držav. 
Na natečaj je prispelo več 
kot 415.000 fotografij iz več 
kot 200 držav in področij. 
Od tega je bilo v odprtem 
tekmovanju, ki je služilo za 
izbor prejemnika nacional-
ne oziroma regijske nagra-
de, prijavljenih več kot 
200.000 fotografij. Iz Slove-
nije so letos zabeležili sku-
paj 756 fotografij, iz Srbije 
685, Hrvaške 464, Bosne in 
Hercegovine 263, Črne gore 
60, Kosova pa 24.

Prav v ožji izbor finalistov se 
je iz regije omenjenih držav 
uvrstil tudi Andrej Tarfila. 
Kot zapisano, je leta 2016 po-
stal skupni zmagovalec v ka-
tegoriji popotniške fotografi-
je. »Uspeha se vedno rad 
spominjam, saj je šlo res za 
velik in tudi medijsko odme-
ven dosežek. Bil sem na pri-
mer ime tedna na Valu 202. 
Seveda pa je nagrada poveza-

na tudi z lepimi spomini na 
podelitev v Londonu,« je po-
vedal odlični fotograf iz Selc, 
ki je z letošnjo nagrado potr-
dil naziv najuspešnejšega 
slovenskega fotografa na tem 
natečaju, ki velja za enega 
največjih in najprestižnejših 
svetovnih natečajev, o čemer 
govori že število sodelujočih 
avtorjev in fotografij, ki so jih 
ti poslali. »Kot sem že več-

krat omenil, me veseli, da 
sem verjetno najbolj znan 
prav po svojih 'landscape fo-
tografijah', fotografijah po-
krajine, tokrat pa sem doka-
zal svojo vsestranskost. 
Lahko delam na najvišjem 
nivoju tudi športno, koncer-
tno, reportersko in turistično 
fotografijo pa tudi fotografijo 
z dronom.« To potrjuje tudi 
nekaj drugih nagrad, ki jih je 

Andrej prejel v zadnjem ob-
dobju.
Zmagovalci študentskega, 
mladinskega, odprtega in 
profesionalnega tekmovanja 
mednarodnega fotografske-
ga natečaja Sony World Pho-
tography Awards 2023 bodo 
znani 13. aprila, njihova dela 
pa si bo do 1. maja mogoče 
ogledati v okviru razstave v 
Somerset House v Londonu.

Pred dnevi sta Svetovna fotografska organizacija in družba Sony Europe objavili zmagovalce nacionalnih in regijskih nagrad svetovnega fotografskega 
natečaja Sony World Photography Awards za leto 2023. Med nagrajenimi tudi fotograf Andrej Tarfila.

Tarfila ponovno med finalisti

Igor Kavčič

25. 2. Narodni dom Mežica11. 3. Škofja Loka
več na zdravapamet.net

Vabljeni v SPECIALIZIRANO
PRODAJALNO LL VIVA KRANJ
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prodajalna z medicinskimi pripomočki, 
ter drugimi izdelki za ohranjanje zdravja 
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starostnim skupinam:
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• kozmetični izdelki in izdelki za osebno nego,
• živila za posebne prehranske 
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• izdelki za odpravljanje oziroma lajšanje težav, 
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Od ponedeljka

do petka: 
8.00—17.00

V specializirani prodajalni 
LL Viva izdajamo medicinske 
pripomočke na naročilnico. Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije

Popust ne velja za nakup HAG testov za samotestiranje na Covid-19, začetnih mlečnih formul, izdelkov, ki so že v akciji, darilnih bonov in knjig, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev. Popusti se ne seštevajo.
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Fotografija, s katero se je Andrej Tarfila uvrstil v ožji izbor natečaja v kategoriji Gibanje / Foto: Andrej Tarfila

Andrej Tarfila, doma 
iz Selc v Selški dolini, 
je bil doslej za svoje 
fotografije nagrajen na 
več prestižnih 
fotografskih natečajiih, 
kot samozaposlen v 
kulturi pa sodeluje z 
največjimi svetovnimi 
fotografskimi 
agencijami.
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Škofja Loka – Pester in bogat 
program, ki ga ob stoti oble-
tnici smrti cenjenega rojaka, 
pisatelja Ivana Tavčarja, pri-
pravljajo v Loškem muzeju, 
bo potekal vse leto in se bo 
odvijal tako v muzeju kot v 
sodelovanju z Občino Gore-
nja vas - Poljane in Zavodom 
Poljanska dolina tudi v Dvor-
cu Visoko. Prav tu bo v Ka-
varni Visoko že v marcu na 
ogled razstava fotografij To-
neta Mlakarja Odtisi časa. 
Razstava obsega več kot 20 
reprodukcij avtorskih foto-
grafij manjšega in srednjega 
formata z izbranimi motivi 
vasi Visoko in Poljanske do-
line, ki so delo enega najpo-
membnejših fotodokumen-
talistov Škofje Loke z okoli-
co. Gre za premišljen vse-
binsko-formalni izbor gradi-
va iz Mlakarjeve fotografske 
zapuščine, ki jo je Loški mu-
zej pred kratkim pridobil v 
trajno last in hranjenje.
Že 18. marca (ponovno pa 
jeseni 11. novembra) bo v Lo-
škem muzeju voden ogled 
zbirke Ivana in Franje Tav-
čar. Zbirka predstavlja tako 
pisatelja, politika in gospo-
darstvenika Ivana Tavčarja 
iz Poljan nad Škofjo Loko 
kot tudi njegovo ženo, poli-
tično aktivistko in humani-
tarko Franjo Tavčar (1868–
1938). Posebno mesto v 
zbirki zavzemata zibelka, da-
rilo kraljeve družine Ka-
rađorđević Franji Tavčar, in 
bogata knjižnica z dvorca na 
Visokem v Poljanski dolini, 
kjer sta zakonca preživljala 
svoj prosti čas. V prostoru je 
predstavljena tudi narodna 

noša – njen pomen, sestavni 
deli in vloga danes.

V Dvorcu Visoko
V Dvorcu Visoko bo 9. juni-
ja potekalo predavanje zgo-
dovinarke Loškega muzeja 
Biljane Ristić z naslovom 
Dr. Ivan Tavčar – župan 
Ljub ljane. Predavateljica nas 
bo seznanila s Tavčarjem 
kot politikom in županom 
mesta Ljubljana v burnih le-
tih prve svetovne vojne. Tav-
čar se je s svojo sposobno-
stjo, zavzetostjo in delom 
povzpel do vodenja glavnega 
mesta takratne dežele Kranj-
ske. Za ljubljanskega župa-
na je bil izvoljen 18. decem-
bra 1911, slovesno imenovan 
pa 20. januarja 1912. V času 
prve svetovne vojne je poka-
zal izjemno zavzetost za to, 
da je mesto kljub vojni lahko 
živelo normalno. Tako je v 

času splošnega pomanjkanja 
v Ljubljano z Ogrskega po-
magal pripeljati pet vagonov 
pšenične moke in dva vago-
na zdroba, urejal je zadeve v 
šolstvu in imel veliko zaslug 
tudi pri oživitvi dela Sloven-
ske matice. Tudi njegova so-
proga Franja je bila v vojnih 
časih kot narodna dama iz-
redno dejavna na humani-
tarnem področju.
V Dvorcu Visoko imajo tudi 
nekaj zanimivih muzejskih 
zbirk, po katerih bo obisko-
valce prav tako popeljala Bi-
ljana Ristić (vodenji bosta 
14. julija in 6. oktobra). Zbir-
ke bo predstavila v okviru 
dogodka Visoški lonec, ki ga 

julija pripravlja Zavod Po-
ljanska dolina. Kalanova 
rodbina je na Visokem go-
spodarila od sredine 17. sko-
raj do konca 19. stoletja, 
Ivan in Franja Tavčar pa sta 
na visoški domačiji gospoda-
rila 45 let in sta tudi pokopa-
na v družinski grobnici ne-
daleč od dvorca. V okviru 
Lovske gostije, ki jo na Viso-
kem pripravljajo oktobra ob 
prazniku lovstva, pa bo ku-
stosinja Mojca Šifrer Bulo-
vec predstavila zbirko Viso-
ška kuhinja v 19. stoletju. V 
letih od 1887 do 1892 je na 
Visokem gospodinjila Ana 
Kalan, poročena Hafner. 
Zbirka podira stereotipe o 

tehnologiji kuhanja in pre-
hranjevanju ljudi na loškem 
podeželju, kjer naj bi si hra-
no pripravljali samo v črni 
kuhinji in se prehranjevali 
zgolj s »kašami, sokom, 
žganci, kislim zeljem in 
repo«.

Od avantgarde do 
knjižnice
V muzeju na Loškem gradu 
bo 13. septembra predaval 
dr. Lev Kreft na temo Ivan 
Tavčar in slovenska avant-
garda. Kot naslov pove, se 
bo profesor dotaknil Tavčar-
jevega odziva na nastop 
prve, novomeške generacije 
slovenske zgodovinske 

avantgarde (Anton Podbev-
šek, Miran Jarc, Božidar Ja-
kac in drugi). Javnost Tav-
čarja takrat ni jemala kot 
celoto, ampak je bil ta razde-
ljen na Tavčarja politika in 
Tavčarja pisatelja. Pisatelja 
so povzdigovali, politika za-
nemarjali.
V decembru bodo v Loškem 
muzeju odprli novo stalno 
zbirko, knjižnico, ki sta jo 
zakonca Tavčar ustvarjala in 
uporabljala v Dvorcu Viso-
ko. Ta obsega 600 naslovov, 
od tega je nad 200 antikvar-
nih izdaj. Te že zaradi svoje 
starosti veljajo za kulturni 
spomenik in so del naše pi-
sne kulturne dediščine.

Vlada Republike Slovenije je na pobudo ministrstva za kulturo ob stoti obletnici smrti pisatelja Ivana Tavčarja (1851–1923) letošnje leto razglasila za leto 
pisatelja Ivana Tavčarja. V Loškem muzeju v ta namen pripravljajo razstave, vodene oglede po zbirkah in več predavanj.

Bogat program Tavčarjevega leta

V Loškem muzeju je na ogled zbirka Ivana in Franje Tavčar ter Kalanovega pohištva iz Dvorca Visoko. / Foto: Janez Pelko

Igor Kavčič

 

 

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ 
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET 

Up, Polo, Citigo, Mii   - od 119 € 

Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia - od 139 € 

Passat, Škoda, Superb, A4 - od 159 € 

Menjava olja v DSG menjalniku od 209 € 

 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 
na vozilu in tako poskrbimo za Vašo varnost!  
*Promocija servisa velja samo v mesecu februarju 2023. Število ponudb je omejeno. Servise po tej 
ponudbi izvajamo v naši delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 
izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi). 

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI SERVIS V VREDNOSTI 
30 € ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME V VREDNOSTI 20 € 

Tel. št. za naročanje na servis je 04/2700-255.  
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj 

 

 

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ 
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET 

Up, Polo, Citigo, Mii   - od 119 € 

Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia - od 139 € 

Passat, Škoda, Superb, A4 - od 159 € 

Menjava olja v DSG menjalniku od 209 € 

 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 
na vozilu in tako poskrbimo za Vašo varnost!  
*Promocija servisa velja samo v mesecu februarju 2023. Število ponudb je omejeno. Servise po tej 
ponudbi izvajamo v naši delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 
izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi). 

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI SERVIS V VREDNOSTI 
30 € ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME V VREDNOSTI 20 € 

Tel. št. za naročanje na servis je 04/2700-255.  
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj 

 

 

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ 
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET 

Up, Polo, Citigo, Mii   - od 119 € 

Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia - od 139 € 

Passat, Škoda, Superb, A4 - od 159 € 

Menjava olja v DSG menjalniku od 209 € 

 

Ob servisu po tej ponudbi pregledamo 20 ključnih točk 
na vozilu in tako poskrbimo za Vašo varnost!  
*Promocija servisa velja samo v mesecu februarju 2023. Število ponudb je omejeno. Servise po tej 
ponudbi izvajamo v naši delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 
izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi). 

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI SERVIS V VREDNOSTI 
30 € ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME V VREDNOSTI 20 € 

Tel. št. za naročanje na servis je 04/2700-255.  
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj 

Ob servisu po tej ponudbi  
pregledamo 20 ključnih točk na vozilu  
in tako poskrbimo za Vašo varnost!

*Promocija servisa velja  v mesecu februarju in marcu 2023.  
Število ponudb je omejeno. Servise po tej ponudbi izvajamo v naši 
delavnici na Delavski cesti 4 v Kranju. Možen je tudi nakup vavčerja za 
izvedbo, z veljavnostjo 6 mesecev (v vrednosti servisa po tej ponudbi).

OB OBISKU PREJMETE ŠE KUPON ZA NASLEDNJI 
SERVIS V VREDNOSTI 30 EUR  
ALI KUPON ZA NAKUP DOPOLNILNE OPREME  
V VREDNOSTI 20 EUR.

PROMOCIJA SERVISA AH VRTAČ
SUPER AKCIJA ZA SERVIS ZA VOZILA STAREJŠA OD 8 LET

Up, Polo, Citigo, Mii – od 119 EUR
Golf, Leon, Touran, Sharan, Octavia – od 139 EUR
Passat, Škoda, Superb, A4 – od 159 EUR
Menjava olja v DSG menjalniku od 209 EUR

Tel. št. za naročanje na servis je 04/27 00 255
Avtohiša Vrtač d.o.o., Delavska cesta 4, 4000 Kranj

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%
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Škofja Loka – V športni dvo
rani na Trati bo potekalo tek
movanje v košarki 5 proti 5. 
Škofjeloška liga se bo začela 
to nedeljo, 5. marca, ob 15. 
uri. Liga se bo igrala ob so
botah in nedeljah, odvisno 
od prostih terminov v dvora
ni. Najboljših šest ekip iz ko
šarkarske lige Selške in Po
ljanske doline ter škofjelo
škega tekmovanja bo povab
ljenih na zaključno tekmo

vanje, ki bo predvidoma po
tekalo konec maja.
Odbojkarski klub Lubnik in 
Športna zveza Škofja Loka 
pa v okviru 41. Športnore
kreacijskih iger vabita tudi 
na turnir v dvoranski odboj
ki 6 proti 6 za mešane eki
pe, ki bo 11. marca prav tako 
potekal v športni dvorani na 
Trati. Prijave sprejemajo do 
8. marca do 10. ure na na
slov aljosa.starman@gmail.
com ali po telefonu št. 070 
554 723.

Vilma StanovnikŠkofja Loka – Letošnji Pokal 
Loka se sicer ni začel s pet
kovim slovesnim odprtjem, 
ki so ga prestavili na soboto, 
so se pa v Sokolskem domu 
srečali loški smučarski de
lavci in gostje.
Zbrane je v imenu kluba poz
dravil predsednik Janez 
Dekleva, v imenu domače ob
čine podžupanja Tina Teržan, 
v imenu častnega pokrovite
lja, ministra za gospodarstvo, 
turizem in šport Matjaža 
Hana, pa Petra Robnik.
»Nastop na mednarodnem 
tekmovanju je za mlade 
športnike izjemna prilož
nost,« je poudarila nekdanja 
smučarka Robnikova, pred
sednik Dekleva in podžupa
nja Teržanova pa sta nato 
podelila tri nagrade zasluž
nim za dolgoletno delo pri 

organizaciji Pokala Loka. 
Prejeli so jih Nejc Rebec, 
Jaka Matek in Tomaž Flor
jančič.
Na tekmovanju na Starem 
vrhu so se nato pomerili 
mladi smučarji in smučarke 
od 12. do 16. leta starosti, le
tos pa se ga je udeležilo več 
kot dvesto tekmovalk in tek
movalcev iz 22 držav. Na 
koncu se je kot najmočnejša 
med vsemi ekipami izkazala 
reprezentanca Italije, ki je 
slavila skupno zmago.
Slovenske smučarke in smu
čarji so osvojili pet odličij. 
Aja Radelj (SK Alpetour) je v 
mlajši kategoriji v veleslalo
mu osvojila zlato medaljo. 
Brina Stroj Skubic (SK Ra
dovljica) je v isti kategoriji v 
veleslalomu osvojila srebrno 
medaljo, ki ji je dodala še 
zlato v slalomu. V veleslalo
mu v mlajši kategoriji dečk

ov je Jošt Habjan (SK Že
lezniki) osvojil srebrno 
medaljo, v kategoriji starej
ših deklic pa je bron v vele
slalomu osvojila še Taja Pre
šern (SK Radovljica).

S petim mestom se je med 
domačimi tekmovalkami 
med mlajšimi deklicami v ve
leslalomu odrezala Lina Šo
štarko (SK Poljane), njena 
klubska prijateljica Eva Doli
nar je bila deseta, Manja Ma
tek pa 14. v veleslalomu in 11. 
v slalomu. Med starejšimi de
klicami se je z 10. mestom v 
veleslalomu izkazala Tija Ra
delj (SK Alpetour), poleg nje 
pa še članici SK Poljane Man
ca Dolinar (8. mesto v velesla
lomi in 12. v slalomu) in Julija 
Strel (11. mesto v veleslalomu 
in 16. mesto v slalomu).
Organizatorji Pokala Loka 
sodelujejo z organizatorji 
tekme za svetovni pokal Po
kal Vitranc in vsako leto naj
hitrejšemu tekmovalcu v ve
leslalomu omogočijo, da na 
tekmovanju v Kranjski Gori 
nastopi kot predtekmovalec. 
Letos bosta to Britanec Zak 
CarrickSmith in Slovenec 
Joža Šmit.

Zagnanim organizatorjem iz Smučarskega kluba Alpetour je uspelo eno največjih tekmovanj mladih 
smučark in smučarjev, Pokal Loka, obdržati kar pet desetletij.

Ponosni so na jubilej

Vilma Stanovnik

Turnirja v košarki 
in odbojki

Domača smučarka Aja Radelj je osvojila prvo mesto v 
veleslalomu. / Foto: Gorazd Kavčič

Podžupanja Tina Teržan (levo) in predsednik SK Alpetour Janez Dekleva z letošnjimi 
nagrajenci Tomažem Florjančičem, Nejcem Rebcem in Jako Matkom. / Foto: Vilma Stanovnik

Knjiga za vse, 
ki želijo v 
času potovati, 
zabavati se 
in se smejati, 
se modrosti 
naučiti, povrh 
še kakšno 
solzo potočiti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Vstopnice: Petrol / www.mojekarte.si / TIC Škofja Loka

Na Škofjeloškem potekajo 41. Športno-
rekreacijske igre, trenutno pa sta razpisana 
turnirja v košarki in odbojki.
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Škofja Loka – Nostalgični 
smučarski dan v srcu Škofje 
Loke se je začel že zjutraj, ko 
so se udeleženci od blizu in 
daleč zbrali v nekdanji voja-
šnici. V preddverju Sokol-
skega doma so se prijavili za 
tekmovanje, nato pa vsi sku-
paj v paradi odšli do Cankar-
jevega trga. Na poti jih je 
spremljal Mestni pihalni or-

kester Škofja Loka, pred 
cerkvijo sv. Jakoba pa so se s 
starodobno smučarsko opre-
mo predstavili številnim do-
mačinom in obiskovalcem. 
Seveda ni manjkala glasba 
skupine Suha špaga, tekmo-
vanje pa je s pozdravnimi 
besedami udeležencem od-
prla podžupanja Tina Ter-
žan.
Udeleženci tekmovanja in 
njihovi spremljevalci so nato 

odšli do Trga pod gradom, 
vrhunec dneva pa je bilo le-
tos že 23. tekmovanje v smu-
čanju po starem. Udeležili 
so se ga člani in članice raz-
ličnih domačih klubov, 
društva Gora Predmeja, Ga-
berke, Novaški lok smučarji, 
ŠD Juršinci, Gornjesavinj-
skega smučarskega kluba 
Mozirje, Podmeninski gad-
je, kluba Kanin – Bovec, pa 
tudi ekipi iz Mürzzuschlaga 
in Feuerkogla. Seveda niso 
manjkali niti tekmovalke in 
tekmovalci  domačega 
Društva Rovtarji. Vsi skupaj 
so bolj ali manj spretno viju-
gali med vratci, in čeprav re-
zultati niso bili najpo-
membnejši del druženja, naj 
zapišemo, da je v skupni 
uvrstitvi zmagal Hannes 
Nothnagl (Nostalski team 
Mürzzuschlag).
Zadovoljni s prireditvijo, 
predvsem z lepim vreme-
nom in številno udeležbo 
tekmovalcev in navijačev, so 
bili tudi organizatorji. »Še 
nekaj dni pred tekmo je sla-

bo kazalo, saj v januarju nis-
mo imeli primernih tempe-
ratur za izdelavo snega, 
pogodba za elektriko pa je 
bila sklenjena le do konca ja-
nuarja. Tako je bilo snega 
tukaj res malo. K sreči nam 
je na pomoč priskočil Pri-

mož Šink in z bagrom razte-
gnil sneg. Na roke nam 
kljub trudu ne bi uspelo. 
Tako smo lahko pripravili 
tekmo in zelo smo zadovolj-
ni z udeležbo,« je povedal 
predsednik Društva Rovtarji 
Branko Tavčar in dodal, da 

so hvaležni, ker jim vsako 
leto pomagajo domači AMD, 
Gorska reševalna služba 
Škofja Loka in smučarski 
učitelji, ki poleg merjenja 
časa tekmovalcem ocenjuje-
jo tudi slog vožnje in smu-
čarsko opremo.

Člani Društva Rovtarji so znova pripravili nostalgičen smučarski dan, ki se je začel s povorko, nadaljeval s tekmovanjem in zaključil s prijetnim druženjem 
udeležencev iz različnih domačih in tujih društev, ki jih povezuje starodobno smučanje.

Nostalgični smučarski dan

Vilma Stanovnik

Nostalgični smučarski dan je v mesto privabil tudi precej obiskovalcev. / Foto: Primož Pičulin

Na progi je bilo potrebne veliko spretnosti. / Foto: Primož Pičulin

V Marmorju Hotavlje se lahko pohvali-
jo z več kot tristoletno tradicijo obde-
lave kamna ter vrhunsko kakovostjo 
izdelkov in storitev. Danes so se razvili 
v vodilno podjetje za rešitve v kamnu 
na svetu in eno najbolj razvijajočih se 
podjetij, ki zaposluje skoraj dvesto ljudi. 
Njihova uspešnost se odraža predvsem 
skozi najbolj luksuzne projekte, pri ka-
terih sodelujejo z uveljavljenimi in zna-
nimi osebnostmi, arhitekti in oblikovalci 
z vsega sveta. Med njihovimi kupci so 
med drugim tudi papež Frančišek, Vi-
ctoria Swarovski, Max Verstappen, Ste-
ven Spielberg, Jeff Bezos in druge znane 
osebnosti.

Pod eno streho  
širok nabor poklicev
Pod eno streho vključujejo širok nabor 
poklicev, kot so strojniki, gradbeniki, 
kamnoseki, arhitekti, mizarji, tehnologi, 
tehnični risarji, strojni (CNC) operaterji, 
nabavniki, logisti, prodajniki, razvojniki, 
kalkulanti, orodjarji, koordinatorji, vodje 
projektov ali objektov. V podjetju nudijo 
kadrovske štipendije, pa tudi možnost 
opravljanja prakse in vajeništva ter delo 
prek študentskega servisa. Vse, ki bi radi 
v živo spoznali podjetje oziroma v živo 
videli, kako delujejo, vabijo, da se dogo-
vorijo za individualni ogled, kjer si lahko 
tudi otroci in dijaki skupaj s starši ogle-
dajo njihovo proizvodnjo ter pisarne. 
Pri delu dajejo velik poudarek trajno-
stnemu odnosu do narave ter vpetosti 
v lokalno okolje. Strankam lahko po-
nudijo vse vrste naravnega kamna, od 

marmorjev, granitov, kvarcitov, apnen-
cev, peščenjakov do poldragih kamnov. 
Uspešno delovanje v nišnem segmentu 
kamnoseštva jim omogočajo inovativne 
rešitve in najnovejša tehnologija. Pro-
jekti, način dela in ljudje pa jih delajo 
unikatne. Vsak projekt je nekaj povsem 
novega in drugačnega. 

Zanimivo in raznoliko delo
Vodja projektov na področju jaht v pod-
jetju Gregor Flajnik poudarja: »Nekateri 
pravijo, da se ukvarjamo s kamnom – 
jaz pravim, da se ukvarjamo z ljudmi, 
kamen pa je samo medij. Na strani na-

ročnikov medij za uresničevanje želja 
strank, oblikovalcev, arhitektov …, na 
strani podjetja pa medij za dokazovanje 
naših sposobnosti, fleksibilnosti, napre-
dnosti in volje.« Vodja tehničnih risarjev 
v oddelku Tehnologije Luka Romih prav 
tako poudarja, da ga veseli delo, polno 
tehničnih izzivov. »Najbolj mi je všeč, da 
delo ni monotono; da je vsak dan dru-
gačno in mi nikoli ni dolgčas.« Boštjana 
Reberška je poklicna pot v Marmorju 
Hotavlje vodila skozi skoraj vse procese 
v podjetju. »Zanimiva so tudi službe-
na potovanja, saj posamezne projekte 
izvajamo po celem svetu in materiale 

za izdelke izbiramo na raznih lokacijah, 
kjer so posamezna svetovna središča za 
predelavo in prodajo kamna.« Zanimiva 
je tudi zgodba Gašperja Trilerja, ki se je 
po osnovni šoli odločil za vpis na gim-
nazijo, saj ni vedel, kaj si želi početi v 
življenju. Potem pa se je odločil za študij 
strojništva, saj meni, da ponuja najširši 
spekter tehničnega znanja in iznajdlji-
vosti. »To znanje je izredno pomembno 
pri projektih, ki jih izvaja Marmor Hota-
vlje.« V podjetju, kjer je najprej delal kot 
študent, so ga lepo sprejeli, izkušenej-
ši člani ekipe pa po njegovih besedah 
radi pomagajo in prenašajo svoje zna-
nje na mlajše generacije. Trenutno dela 
kot vodja projekta, kjer lahko tehnično 
iznajdljivost uporabi v praksi. »Zaradi 
dobrih odnosov na Hotavljah vsako leto 
izpeljemo ogromno uspešnih projektov, 
katerih rezultat so neverjetni izdelki.« S 
pomočjo mentorja iz podjetja pripravlja 
tudi diplomsko nalogo. 

Vodilno podjetje za rešitve v kamnu
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Škofja Loka – Osnovno šolo 
Jela Janežiča so začeli prena-
vljati septembra lani. »Osem 
oddelkov smo ohranili tu, 
medtem ko trinajst oddelkov 
deluje zunaj šole, na štirih 
dodatnih lokacijah: na Zavo-
du za šport, v Kapucinskem 
samostanu, v gasilskem 
domu na Spodnjem trgu in 
na Sožitju. Moram reči, da 
so učitelji entuziasti, so se 
dobro spoprijeli s tem, da 
morajo poučevati na drugih 
lokacijah, otroci pa so jim 
tudi sledili,« je povedala rav-
nateljica Marjeta Šmid. Na-
dejajo se, da bodo na prvi 
dan novega šolskega leta, 
septembra letos, lahko vsto-
pili v novo, prenovljeno šolo.
Minuli četrtek so na šoli or-
ganizirali računalniški festi-
val, državno tekmovanje iz 
znanja računalništva za pro-
grama NIS (nižji izobrazbe-
ni standard) in posebni pro-
gram (PP), in sicer v 
fotografiji, PowerPointu in 

urejanju besedila. Na držav-
no tekmovanje se je prek sis-
tema ZOTKS, soorganiza-
torjev tekmovanja, uvrstilo 
74 učencev s 24 šol s prila-
gojenim programom, kar je 
tudi v primerjavi s pretekli-
mi leti zelo razveseljujoče. 

Mogoče tudi zato, ker vsa 
tekmovanja potekajo v paru 
in je to za tekmovalce bolj 
spodbudno. Tako ravnatelji-
ca Marjeta Šmid kot Mija 
Kordež iz Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije in škofje-
loška podžupanja Tina Ter-

žan so pohvalile dobro orga-
nizacijo, želijo si, da bi bila 
prihodnje leto, v novi šoli, 
udeležba še boljša. Na pode-
litvi so zapeli učenke in 
učenci šole, z improvizacijo 
pa sta navdušila Boštjan 
Gombač in Jan Tomšič.

Klara Mrak

Špela Novak in Jaka Prestor z ravnateljico Marjeto Šmid, Mijo Kordež iz ZOTKS in loško 
podžupanjo Tino Teržan / Foto: Klara Mrak

loški glas
Hotel Lonca, d. o. o., v svojo ekipo vabi HIŠNIKA (m/ž),  
ki bi v hotelu skrbel za lažja vzdrževalna dela, urejanje 
okolice, odpravljal morebitne tehnične težave in oprav ljal 
druga dela za nemoteno poslovanje hotela in bivanje  
gostov v njem. 

Iščemo zanesljivega, poštene ga, urejenega, spretnega, 
samoiniciativnega in timsko naravnanega kandidata. 
Zaželene so izkušnje na tem področju, pogoj je vozniš
ko dovoljenje  Bkategorije. Če ustrezate opisu, lahko 
pokličete na številko 064 181 011 ali prijavo oddate  
pisno na elektronski naslov  info@hotel-lonca.com, in  
sicer najkasneje do 15. marca 2023.

VABLJENI  K VPISU V PROGRAME 
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

www.bc-naklo.si 

GIMNAZIJA in SREDNJA ŠOLA:
- Splošno izobraževanje
- Hortikultura
- Naravovarstvo
- Kmetijstvo in mehanika
- Živilstvo in prehrana

tadeja.fricovsky@bc-naklo.si
M: 070 464 747

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA:
(redni in izredni študij)
- Hortikultura
- Naravovarstvo
- Upravljanje podeželja in krajine
- Živilstvo in prehrana NOVO

andreja.zupancic@bc-naklo.si
M: 070 485 353

MIC: IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V vse izobraževalne programe se lahko vpišete 
tudi odrasli. Izvajamo številne aktualne in  
praktično naravnane TEČAJE ter STROKOVNE 
SEMINARJE.

peter.ribic@bc-naklo.si  
M: 041 499 936

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ – ŠTUDIJ  
Z NAJVEČ PRAKSE

V okviru višješolskega študija, ki traja dve leti, študenti opravijo 800 ur 
praktičnega izobraževanja, kar predstavlja 40 odstotkov študijskega 
programa. V Biotehniškem centru Naklo omogočamo študij na 
področju kmetijstva, naravovarstva, hortikulture ter živilstva in 
prehrane. Spodbujamo praktično izobraževanje na lastnem razvojno-
raziskovalnem poligonu ter v različnih podjetjih in drugih organizacijah. 
V okviru vzpostavljenega inkubatorja Green Lab imajo študenti 
možnost aplikativno uporabiti znanje, pridobljeno med študijem, 
razvijati lastne poslovne ideje, sodelovati pri različnih projektih 
in se spoznavati s timskim delom. Vzpostavljamo sodelovanje z 
gospodarstvom, pri čemer se študenti seznanjajo s pristopi reševanja 
realne problematike na terenu, omogočamo pa tudi opravljanje prakse 
na deloviščih v tujini. Z vsem navedenim študenti krepijo uporabo 
teorije v praksi, se učijo raznolikih spretnosti, pridobivajo pomembne 
izkušnje in s tem povečujejo svojo konkurenčnost na trgu dela.

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si 

»Prakso sem opravljala v trizvezdničnem avstrijskem hotelu na Tirolskem 
kot slaščičarka. Moja naloga je bila priprava različnih dnevnih sladic, sladic 
za meni jedi po naročilu in ‘coffee break’ sladic. Pomagala sem tudi pri 
serviranju predjedi in glavnih jedi ter čiščenju. Všeč mi je, da me je okolje 
prisililo, da sem stopila iz cone udobja, kar se mi zdi izredno pomembno 
za osebni napredek. Hvaležna sem, saj lahko rečem, da se še nikjer nisem 
počutila tako samozavestno in prepričana o svojem znanju in spretnostih 
kot tukaj. Osebje je bilo izredno prijazno, ustrežljivo in spodbujajoče. Imela 
sem popolno svobodo, da sem ustvarjala, karkoli sem želela. Postajala 
sem vedno bolj učinkovita, hitra in kreativna. Veseli me, da sem ob 
delu nadgrajevala tudi znanje angleščine in nemščine.«

Katarina Ana Hiti, študentka živilstva in prehrane

NARAVOVARSTVO – VODENJE  
V NARAVI

»Pri strokovnem modulu Vodenje v naravi med drugim 
vodimo goste po šolskem posestvu. Posestvo poznamo, 
saj je to naša učilnica v naravi, tu opravljamo prakso. Ko 
pridejo gosti, jih peljemo po posestvu kot pravi vodniki. 
Skupino sprejmemo, jo nagovorimo. Pogosto imamo tremo, 
srce utripa, skrbi nas, kaj in kako bomo povedali, bomo kaj 
pomešali, pozabili … Včasih pripravimo majhne kartončke, 
ni zaželeno brati s telefona … Gosti so različni: otroci, 
odrasli, upokojenci. Nekateri so tukaj na sestankih, drugi 
pridejo spotoma, tretji le za to, da vidijo šolo in posestvo. 
Lepo je nekaj razlagati, ko skupino zanima, sprašujejo. 
Vživijo se, ob razlagi sprašujejo, zanima jih še več in 
podrobneje. Vodimo lahko tudi v angleščini, včasih tudi v 
nemščini. Letos smo peljali že več kot deset takih skupin. 
To je storitev, ki jo nudimo na šoli. Ko nekaj predstavljaš, 
najprej predstavljaš sebe, potem inštitucijo in nato tudi 
pot, posestvo, vsebino …
V mesecu februarju 2023 smo imeli v gosteh dijake z 
Norveške. Tudi njih smo peljali po posestvu. Pridružili so 
se nam pri terenskem delu. Podali smo se na sotočje Save 
in Tržiške Bistrice in vzdolž nakelske Save. Prepoznavali smo 
ptice, našli sledi vidre in lisice. Tudi na Norveškem imajo reke 
vedno manj vode, ribe izginjajo, invazivne rastline preraščajo 
domače habitate. Pri vsebinah strokovnega modula Vodenje 
v naravi večino časa preživimo zunaj in to nam je zelo všeč.« 

Dijaki programa naravovarstveni tehnik 

Škofja Loka – Na Škofjelo-
škem so lani zabeležili turi-
stični obisk, ki je bil večji 
tudi od rekorda izpred treh 
let. Kot so sporočili iz Turiz-
ma Škofja Loka, ki deluje v 
okviru Razvojne agencije 
Sora, so turistični delavci na 
Škofjeloškem več kot zado-
voljni.
Statistični podatki so poka-
zali, da so obiskovalci v obči-
nah Gorenja vas - Poljane, 
Škofja Loka, Železniki in 

Žiri v lanskem letu ob nekaj 
več kot 33.800 prihodih 
ustvarili okoli 80.700 noči-
tev. Število nočitev je bilo 
najvišje v poletnih mesecih, 
ko so domači in tuji gostje 
ustvarili več kot 51 tisoč noči-
tev oziroma kar 64 odstot-
kov vseh nočitev.
Sicer pa se v letošnjem letu 
na Škofjeloškem obetajo šte-
vilne nove namestitvene ka-
pacitete – na čelu s preno-
vljenim nekdanjim hotelom 
Transturist v Škofji Loki, ki 
je že vrsto let zaprt.

Lani rekorden obisk
Vilma Stanovnik

Špela Novak in Jaka Prestor z Osnovne šole Jela Janežiča sta osvojila drugo mesto na tekmovanju,  
ki ga je minuli četrtek organizirala omenjena šola v sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo.

Mladi računalničarji
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